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Aniversarea centenarului 
nașterii lui Lenin prilejuiește 
largi dezbateri asupra drumu
lui parcurs de mișcarea comu
nistă și muncitorească interna
țională, asupra situației gene
ra e din lume și a perspective
lor societății contemporane. 
A' «t fapt este determinat de 
rox mportant pe care l-a
avi _n?nin în dezvoltarea 
marxismului, pe baza studierii 
evoluției societății la sfîrșitul 
secolului trecut și începutul 
actualului secol. în generali
zarea experienței revoluționa
re a mișcării muncitorești in
ternaționale, în activitatea 
practică pentru victoria revo
luției din Rusia, pentru fău
rirea primului Stat socialist 
din istorie.

Este, desigur, greu ca în li
mitele unui articol să fie abor
dată în mod cuprinzător acti
vitatea vastă și multilaterală 
desfășurată de Lenin, de aceea 
mă voi referi, în cele ce ur
mează, la aportul pe care l-a 
adus el în elaborarea proble
melor construirii socialismului, 
a operei de edificare a noii 
orinduiri. Are. fără îndoială, o 
profundă semnificație faptul 
că aniversarea nașterii lui Le
nin se desfășoară in condițiile 
c**id socialismul a triumfat în 

state și cînd tot mai multe 
}X>poare își propun să pășească 
pe calea r.oii orînduiri sociale.

Victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, orga
nizată și condusă de Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
în frunte cu Lenin, a deschis 
epoca revoluțiilor proletare, a 
trecerii omenirii de la capita
lism la socialism. Timp de 
peste un pătrar de veac. Uniu
nea Sovietică a fost singura 
țară socialistă, poporul sovie
tic trebuind să construiască 
noua orînduire în condiții in
terne și externe deosebit de 
grele. Unul din marile merite 
ale lui Lenin constă în faptul 
că, dezvoltind învățătura iui 
Marx, a știut s-o aplice la con
dițiile concrete ale Rusiei ța
riste. a înarmat Partidul Co
munist și popoarele sovietice 
cu un program științific 
fundamentat de creare a unei 
societăți eliberate de exploata
re și asuprire — societatea so
cialistă.

Străin oricăror tendințe de 
dogmatism și închistare, Lenin 
privea marxismul nu ca pe 
„ceva încheiat și intangibil**, ci 
ca pe o teorie „pe care socia
liștii trebuie s-o dezvolte mai 
departe în toate direcțiile, 
dacă nu vor să rămînă în 
urma vieții11. Abordarea 
profund creatoare a teoriei 
marxiste, a problemelor luptei 
revoluționare și transformării 
socialiste a societății a carac
terizat întreaga operă și acti
vitate a lui Lenin. In legătu
ră cu aceasta este cunoscută 
intransigența marelui condu
cător al proletariatului față de 
tendințele care, invocînd „fi
delitatea" față de litera mar
xismului, au încercat să re
ducă această gîndire vie la o 
colecție de teze și axiome 
inerte, să lipsească teoria re
voluționară a proletariatului 
de forța ei vitală — capacita
tea de a descifra sensul eveni
mentelor, de a găsi soluții 
adecvate problemelor arzătoa
re ale luptei clasei muncitoa
re pentru progres, pentru so
cialism. După cum sublinia 
Lenin „...trebuie să ajungem 
la înțelegerea adevărului in
contestabil că un marxist tre
buie să țină seama de viața 
reală de faptele precise ale 
realității, și nu să continue să 
se cramponeze de teoria zilei 
de ieri, care, ca orice teorie, 
în cel mai bun caz nu face de- 
cît să desemneze ceea ce e 
fundamental, general, nu face 
decît să sc apropie de înțele
gerea complexității vieții*’* 
(Opere complete, voi. 31, pag. 
136).

Articol apărut în revista „Pro
bleme ale păcii și socialismului" 
nr, 5-1970.

în elaborarea teoriei sale 
despre revoluția socialistă și 
construirea noii orînduiri so
ciale, Lenin a pornit de la 
analiza științifică a realităților 
Rusiei din acel timp. O lungă 
perioadă din viața sa a con
sacrat-o studierii acestor reali
tăți, multe din lucrările sale 
au avut drept obiect analiza 
stadiului în care se afla dez
voltarea capitalismului în Ru
sia, a naturii relațiilor de pro
ducție aflate în transformare, 
evaluarea raportului forțelor 
de clasă angajate în viața și 
lupta socială. In același spirit 
a examinat Lenin și probleme
le situației internaționale, ale 
dezvoltării țărilor capitaliste 
avansate, ale raportului de 
forțe pe plan mondial, elabo- 
rînd teoria sa despre imperia
lism. Teza despre posibilitatea 
revoluției socialiste și a con
struirii socialismului într-o 
singură țară a fost tocmai re
zultatul acestei analize com
plexe a realităților naționale 
și internaționale din epoca 
respectivă. Această teză, care 
a însemnat o mare descoperire 
în domeniul științelor sociale, 
a deschis noi perspective pro
letariatului din Rusia și din 
lumea întreagă, l-a înarmat și 
stimulat in lupta revoluțio
nară.

întreaga operă și activitate 
a lui Lenin demonstrează în 
mod strălucit că studiul atent 
ai realității, al etapei respec
tive de dezvoltare a societății, 
al condițiilor concrete în care 
activează partidul clasei mun
citoare, abordarea în spirit 
crator a problemelor Vieții e- 
conomico-sociale și politice, 
elaborarea de sine stătătoare
— pe baza aplicării adevăru
rilor generale la situația spe
cifică — a liniei politice au un 
rol hotărîtor în asigurarea 
succesului revoluției și con
strucției socialiste. în această 
aderență deplină la realitate, 
la concretul istoric. în adap
tarea permanentă a teoriei lui 
Marx la condițiile sociale în 
continuă schimbare, rezidă 
valoarea excepțională a leni
nismului, uriașa lui vitalitate. 
Această trăsătură esențială a 
operei lui Lenin trebuie cu 
atît mai mult subliniată în 
condițiile de astăzi cînd. ca 
urmare a profundelor schim
bări petrecute în ultimele de
cenii. tabloul economic, social 
și politic al lumii s-a modifi
cat radical.

Este știut că o treime din 
omenire a pășit pe o nouă cale
— calea socialismului și comu
nismului — că sarcinile fău
ririi noii orînduiri se înfăptu
iesc în condiții de o mare di
versitate si în forme variate, 
corespunzător stadiului de 
dezvoltare și particularităților 
diferitelor tari. Statele socia
liste se află în prezent într-o 
etaoă avansată a construcției 
socialiste, în fața lor punîn- 
du-se probleme cu totul noi, 
deosebit de complexe. în lu
mea de azi și-a lărgit rîndu- 
rile și a căpătat un rol tot mai 
însemnat în dezvoltarea socia
lă clasa muncitoare; si-au 
sporit în mod considerabil in
fluența politică detașamentele 
de avangardă ale proletariatu
lui — partidele comuniste si 
muncitorești. Tezaurul mișcă
rii comuniste și muncitorești 
s-a îmbogățit cu noi forme si 
metode de luptă revoluționară. 
S-a declanșat o uriașă mișcare 
de redeșteptare națională a 
popoarelor: sub loviturile
luptei de eliberare națională, 
s-a destrămat sistemul colonial 
al imperialismului, pe ruinele 
fostelor imperii coloniale au 
apărut zeci de state noi. S-au 
produs schimbări însemnate și 
în țările capitaliste dezvoltate, 
atît în nivelul forțelor de pro
ducție cît și în structura socia
lă, în rolul statului, în rapor
turile de clasă. în lupta împo
triva monopolurilor, a impe
rialismului, pentru progresul 
societății și apărarea păcii, 

s-au angajat noi și noi forțe 
sociale — țărănimea, păturile 
mijlocii ale populației, cercuri 
largi ale intelectualității, mase 
de femei, tînăra generație. O 
trăsătură caracteristică a epo
cii actuale este participare.! 
tot mai intensă la rezolvarea 
problemelor vieții internațio
nale a țărilor mici și 
mijlocii , care pășesc cu vigoa
re în arena politicii mondiale, 
se ridică împotriva dominației 
și asupririi, pentru afirmarea 
dreptului tuturor popoarelor 
la dezvoltare de sine stătătoa
re. Un element fundamental, 
nou, al realităților contem
porane este schimbarea radi
cală a raportului de forțe pe 
plan mondial în favoarea for
țelor socialismului și progresu
lui, a frontului antiimpcrialist. 
Printre schimbările esențiale 
care s-au produs în ultimele 
decenii în lume, cu ample im 
plicații asupra tuturor laturi
lor existenței materiale și spi
rituale a omenirii, trebuie re
levată, de asemenea, profunda 
revoluție științifică și tehnică 
mondială, marele progres al 
cunoașterii umaner

Toate aceste schimbări im
pun un studiu aprofundat, 
răspunsuri corespunzătoare, 
soluții pentru toate probleme
le aduse la ordinea zilei de 
dezvoltarea istorică. A fi 
marxist-leninist înseamnă a 
aborda cu curaj, fără idei 
preconcepute, noile realități, a 
trage toate concluziile care se 
impun din acestea pentru lupta 
revoluționară. Numai în acest 
fel învățătura marxistă poate 
ajuta partidele comuniste în 
soluționarea sarcinilor istorice 
ce le stau în față. Numai pe 
această cale se vor putea de
păși tendințele de stagnare și 
dinamiza gîndirea revoluțio
nară, se va asigura în condi
țiile de astăzi, dezvoltarea 
marxism-leninismului, afir
marea lui, ca o adevărată for
ță motrice a transformării so
cietății.

Lenin are meritul istoric de 
a fi elaborat programul revo
luției și al construcției socia
liste în Uniunea Sovietică, he 
a fi fundamentat rolul și 
sarcinile partidului comunist 
în realizarea acestui program. 
El a conceput partidul ca deta
șamentul cel mai înaintat, de 
avangardă al clasei muncitoa
re, ca statul major al luptei 
revoluționare pentru asaltul 
lumii vechi, ca forța politică 
conducătoare a întregului po
por în edificarea noii orînduiri 
sociale. Reluînd și dezvoltind 
ideile lui Marx despre partid, 
Lenin a elaborat principiile 
organizatorice, politice și ideo
logice ale partidului de tip 
nou a desfășurat o uriașă ac
tivitate pentru crearea unui 
asemenea partid în Rusia. Ca
pacitatea partidului făurit de 
el de a răspunde misiunii pen
tru care a fost creat s-a afir
mat în mod strălucit în viața 
politică și socială. Aplicînd cu 
măiestrie tactica și strategia 
revoluționară leninistă, sub 
conducerea directă a lui Le
nin, Partidul Comunist bolșe
vic a reușit pentru prima oară 
în istoria omenirii să răstoar
ne clasele exploatatoare de la 
putere și să făurească statul 
nou al muncitorilor și țărani
lor.

Se cunoaște că tînăra Putere 
Sovietică a trebuit să facă 
față unor situații deosebit de 
complexe. O dată cu lupta îm
potriva forțelor contrarevolu
ției și a intervenției imperia
liste, pentru apărarea și con
solidarea cuceririlor revoluției, 
trebuiau elaborate și soluțio
nate problemele cu desăvîrșire 
noi ale construirii societății so
cialiste pentru prima oară în 
lume. în cursul procesului re
voluționar, care se desfășura 
vertiginos, pornind de la prin
cipiile stabilite de Marx și En
gels și ținînd seama de reali
tățile noi care se cristalizau 
sub ochii lui. Lenin a funda
mentat o largă concepție cu 
privire la obiectivele principa

le ale operei de construcție 
socialistă, la formele și meto
dele de activitate, la direcțiile 
de luptă ale partidului. Un 
factor esențial al succesului a 
fost priceperea lui de a stabili 
și adapta linia politică, meto
dele de activitate, corespunză
tor condițiilor concrete, speci
fice, din fiecare moment, ex
cepționala sa capacitate de a 
îmbina fermitatea și consec
vența revoluționară cu o mare 
suplețe și elasticitate.

între principiile și tezele 
elaborate de Lenin, unele s-au 
dovedit a fi legi cu valabilita
te generală în construirea noii 
orînduiri. Aceste principii și 
legi universale au îmbogățit 
teoria revoluționară a proleta
riatului, constituie un tezaur 
de preț al marxism-leninismu
lui. Ele și-au dovedit viabili
tatea, fiind aplicate cu .succes, 
în forme coherete diferite de 
la țară la țară, în procesul 
construirii socialismului de 
către popoarele care și-au luat 
soarta în propriile mîini după 
cel de-al doilea război mon
dial. Lenin însuși a relevat cu 
multă clarviziune că în prac
tica revoluționară, ca de altfel 
și în viață, generalul și parti
cularul formează o unitate 
dialectică indisolubilă. Apli
carea principiilor generale ale 
socialismului științific este o 
condiție obligatorie a unei po
litici juste, dar generalul se 
realizează prin particular, în 
multitudinea și diversitatea 
laturilor concrete ale fenome
nelor. Succesul liniei politice a 
partidului clasei muncitoare 
depinde în mod esențial de 
măsura în care el asigură 
transpunerea în practică a 
adevărurilor generale ale teo
riei revoluționare, corespunză
tor situațiilor și împrejurărilor 
specifice în care acționează.

Adversar neîmpăcat al ori
căror viziuni simplificatoare, 
Lenin a prevenit împotriva 
iluziei că socialismul s-ar naș
te dintr-o dată. într-o formă 
desăvârșită. Preluarea puterii 
politice de către clasa munci
toare, în alianță cu țărănimea 
și cu celelalte pături de oa
meni ai muncii — o arăta ei 
— reprezintă numai punctul 
inițial al unui îndelungat pro
ces de transformări economice 
și sociale, în cursul căruia are 
loc restrîngerea și lichidarea 
pozițiilor capitalismului, afir
marea și extinderea relațiilor 
socialiste de producție, reor
ganizarea pe baze noi. socia
liste, a tuturor domeniilor vie
ții sociale.

în mod cu totul special s-d 
ocupat Lenin de problemele 
bazei tehnico-materiale a noii 
orînduiri, arătînd că socialis
mul presupune un înalt ni
vel de dezvoltare a forțelor de 
producție. El a considerat in
dustrializarea ca mijlocul prin
cipal pentru înlăturarea sără
ciei și înapoierii, pentru a rea
liza acel înalt nivel de bună
stare, civilizație și cultură, 
fără de caro socialismul este 
de neconceput. Dîndu-și seama 
de însemnătatea electrificării 
încă în perioada cînd introdu
cerea energiei electrice în pro
ducția industrială se afla în- 
tr-un stadiu incipient, chiar în 
țări avansate. Lenin a demon
strat că dezvoltarea industriei, 
a întregii economii în Rusia 
trebuie să aibă la bază electri
ficarea, ca una din pîrghiile 
principale ale progresului. Anii 
care au trecut, experiența ce
lorlalte țări care au pășit pe 
calea socialismului au demon
strat că făurirea unei baze teh- 

.nico-materiale avansate repre
zintă condiția hoțărîtoare a 
construirii și consolidării noii 
orînduiri sociale.

Una d.in tezele fundamentale 
ale teoriei industrializării so
cialiste elaborate de Lenin 
a fost necesitatea așezării a- 
cestui proces pe baza științei 
și tehnicii celei mai înaintate, 
a unei organizări superioare a 
producției, a unei înalte efi-

(Continuare în pag. a 111-a)

De vorbă cu președintele 
comitetului de organizare, 
prof. dr. docent DUMITRU 
PACURARU.

Ieri dimineață, în amfi
teatrul Odobescu al Facul
tății de limbă și literatură 
română a avut loc festivita
tea de deschidere a lucră
rilor celei de a doua ediții a 
„Colocviului național stu
dențesc de literatură — 
București 1970“.

L-am rugat pe tovarășul 
dr. docent Dumitru Păcurâ- 
ru, decanul facultății, pre
ședintele comitetului de or
ganizare, care împreună cu 
vicepreședintele . Uniunii 
Scriitorilor, Virgil Teodores- 
cu, au salutat prin cuvintele 
lor deschiderea lucrărilor 
colocviului, să vorbească ci
titorilor ziarului nostru des
pre semnificația acestei ma
nifestări :

— întrunind participant! 
din toate centrele de învăță- 
mînt superior din țară, Co
locviul național studențesc 
de literatură, aflat la a doua 
sa ediție, este în fapt o lar
gă discuție privind creația 
literară a studenților, o conj 
fruntare de opinii care să 
stimuleze orientarea acestei 
creații atît pe linia marilor 
tradiții ale scrisului româ
nesc cît și pe ancorarea în
tr-o realitate imediată, ge
neroasă în semnificații.

Lucrările colocviului se 
vor desfășura pe secții, Ia 
Casa de cultură a studenți
lor, secții conduse de jurii 
avînd ca președinți pe prof, 
dr. doc. Alexandru Piru, 
pentru secția critică, drama
turgie și reportaj, prof. dr. 
Dumitru Micu, secția poezie, 
prof. Silvian Iosifescu, sec
ția proză. Din aceste jurii 
mai fac parte : la critică, 
lector dr. Eugen Simion, lec
tor Vicu Mîndra, lector Ni- 
colae Manolescu, asistent A- 
lexandru Sincu ; Ia poezie : 
conf. dr. Savin Bratu, asis
tent Ion Pop. Ana Blandia- 
na ; la proză : conf, dr. Vera 
Călin, lector Matei Căiines- 
cu, asistent Marian Popa etc.

După comunicările preșe
dinților juriilor, Colocviul se 
va închide duminică dimi
neața, tot în amfiteatrul O- 
dobescu, odată cu acordarea 
premiilor de creație.

Angajamentul gospodarilor din Vrancea:

LA 1 MAI, 
CU SEMĂNATUL 
ÎNCHEIAT!

• UN RITM ZILNIC DE PESTE 4 200 HECTARE LA SEMĂNATUL PORUMBULUI • COOPERATIVA A- 
GRICOLÂ DIN SPĂTĂREASA A ÎNCHEIAT SEMĂNATUL • TRACTOARELE VOR F! CONCENTRATE 
ÎN UNITĂȚILE DE DEAL SI MUNTE • TINERII AU EXECUTAT LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE PE 3 000 
HECTARE DE PĂȘUNI SI AU TRANSPORTAT ÎN CÎMP PESTE 14 000 TONE ÎNGRĂȘĂMINTE

Zilele reci și ploioase au tre- 
cut. Soareie încălzește puternic. 
Cîmpul aduce cu un stup. Trac
toarele au un mers continuu, dis
ciplinat. Este anotimpul semăna
tului. în Vrancea, acest șantier 
campestru are întinderea județu
lui : 48 416 hectare. De fapt a 
avut, pentru că mai mult de o 
treime din suprafață a fost par
cursă în mersul lor în suveică de 
către tractoare și semănători. 
Pînă aseară și cel de al 17 000-lea 
hectar a fost însămînțat cu po
rumb. Totodată, s-au încheiat
unele lucrări de primăvară în vie: 
tăiatul și legatul coardelor ; sapa 
mare s-a executat pe mai bine 
de jumătate din suprafață. în so- 
lariile legumicole plantele se 
dezvoltă bine, iar îți cîmp au fost 
scoase — exact cît se planificase 
— răsadurile de varză. Se conti
nuă cu cele de roșii timpurii. Cei 
peste 10 000 de tineri ai județu
lui Vrancea se află antrenați în 
ritmul de lucru al zilei. îi întîl- 
nești ori unde se execută o lu
crare sau alta.

Ne-am aflat ieri printre meca
nizatorii și cooperatorii din Bor- 
deasca-veche. Grija pentru viitoa
rea recoltă se deduce din ritmul 
impus muncii, din calitatea lucră
rilor. 8 dintre tractoare afinau 
solul prin discuiri, iar alte 4 se
mănau. Majoritatea tractoriștilor 
sînt tineri. Vasile Stoican, Nico
lae Mihai, Gheorghe Preda. Ion 
Ștefan, Stan Martoc sînt remar
cați de către inginera șefă a 
C.A.P., tovarășa Lina Gherciu 
Bilanțul activității de două zile 
este semnificativ: 470 hectare 
nreaătite, 398 hectare însămînțale

dewwa p/muiui 
comunist mm, 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL' 
NICOLAE CE/IUȘESCLI, 

S-A ÎNAPOIATDE/// MOSCOVA

La sosire, pe aeroportul Băneasa
Foto: AGERPRES

Joi dimineața s-a înapoiat . 
în Capitală, venind de la Mos
cova, delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, care, 
la invitația C.C. al P.C.U.S., a 
participat la manifestările pri
lejuite de sărbătorirea cente
narului nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin.

Din, delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, .memppu al- Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Carol Kiral.y, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Covasna al 
P.C.R., Constantin Pîrvulescu, 
membru al Comisiei Centrale 

cu porumb. „Lucrînd în același 
ritm — ne spunea tovarășa Lina 
Gherciu — miercuri seara vom 
raporta încheierea lucrării. Dar 
nu vom avea nici măcar o zi de 
răgaz. Vom trece la executarea 
lucrărilor de întreținere".

La , Mihălceni, aceeași atmos
feră specifică muncii încordate 
Tovarășul președinte Ion Miha- 
lache, cu mina omului stăpîn pe 
situație, ne prezintă în cifre sta
diul lucrărilor: 1 050 hectare
planificate pentru cultura porum

JCONSTITUIREA PRIMELOR ASOCIAȚIIjj
I SPORTIVE ALE ELEVILOR

CITIȚI I 
ÎNPAG.A2-A: li

de Revizie a P.C.R., vechi mi
litant al mișcării muncitorești 
din țara noastră, precum și 
Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, au fost prezenți tova
rășii Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil. Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C. C. al 
P. C. R., secretari ai C. C. 
al P. C. R., vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali, ofițeri superiori.

Au fost de față V.S. Tikunov. 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice la 

bului, 1 050 hectare pregătite și 
fertilizate, 950 hectare semănate. 
Dacă veneați mîine (adică azi, 
vineri 24 aprilie n.a.) ați fi găsii 
toate semanătorile deja stocate. 
Dar pentru acest succes întregul 

merit revine mecanizatorilor. Ei 
și-au organizat munca în așa fel 
îneît au lucrat fără preget și cîte 
14 ore din 24. Notați, vă rog, pe 
Dumitru Olteanu, Nicolae Gheor-

GHEOKGHE FECIORU

(Continuare în pag. a Il-a)

București, și membri ai amba
sadei U.R.S.S.

Un mare număr de locuitori 
ai Capitalei au întîmpinat la 
aeroport cu multă căldură pe 
secretarul general al partidu
lui, pe ceilalți conducători de 
partid și de stat.

La plecarea din Moscova, pe 
aeroportul Vnukovo, delegația 
a fost condusă de Piotr Șelest, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al C.C. al P. C. din Ucraina, 
Konstantin Katusev, secretar 
al C.C. al P.C U.S.. Alexei Șkol- 
nikov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S. Ruse. Konstantin Ru
sakov, șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., Alexandr Basov, am
basadorul U.R.S.S. în România, 
și de alte persoane oficiale.

Erau de față Teodor Mari-
nescu, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, și mem
bri ai ambasadei române.★

De la bordul avionului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
Secretar general al Partidului 
Comunist Român, Președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și tovarășul 
ION GHEORGHE MAURER. 
Președintele Consiliului de Mi
niștri, au adresat tovarășilor 
L. I. BREJNEV, Secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, N. V. PODGORNÎT, 
Președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, A. N. 
KOSlGHIN, Președintele Consi
liului db Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
următoarea telegramă ;

Părăsind teritoriul Uniunii 
Sovietice, vă adresez un cor
dial salut tovărășesc și calde 
mulțumiri pentru ospitalitatea de 
care ne-am bucurat în timpul 
șederii în țara dumneavoastră.

Folosim acest prilej pentru a 
vă’ transmite dumneavoastră și 
întregului popor sovietic urarea 
de a obține noi succese în con
strucția comunismului. în înflo
rirea patriei.

(Agerpres)

Relatarea despre 
manifestarea care 
a avut loc ieri, 
pe Stadionul 
Tineretului 
din Capitală
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IN PRELIMINARIILE 
TURNEULUI U.E.F.A. 

ROMANIA
A ÎNVINS POLONIA 

CU 1—0 (0—0)

Ieri, în Capitală, au fost constituite primele 
asociații sportive ale elevilor

CITIUS, ALTIUS,
FORTIUS I

REȚEAUA $1 PROFILUL 
ȘCOLILOR PROFESIONALE

invățAmîntul de zi

Județul CONSTANȚA

DAR VICTORIA SI CALIFICAREA 
AU VENIT GREU

Victoria a venit, dar cît de 
greu! Neașteptat de anevoie. 
Pînă cînd Boloni. introdus spre 
finalul meciului din dorjnța de 
a găsi omul de gol, a înscris 
consemnînd victoria și califica
rea în Turneul final U.E.F.A. 
din Scoția, am trăit momente 
de neliniște. Balonul evita poar
ta oaspeților cu o încăpățînare 
care ne-a crispat. Rezultatul fa
vorabil nu a venit așa tîrziu 
pentru că polonezii ar fi fost 
buni, ci — ne pare rău, trebuie 
s-o spunem — pentru că fotba
liștii noștri juniori au jucat 
slab. îi felicităm pentru victorie 
și-i dojenim pentru joc. E bine 
s-o știe. Am notat zeci de ocazii, 
unele clare ca apa limpede, dar 
în clipa decisivă elevii lui Ola 
nu știau cum să acționeze și în 
loc să aplaudăm golul pe care-1

așteptam mingea evita poarta, 
aproape inexplicabil. Juniorii 
noștri au dominat autoritar — 
cu excepția cîtorva minute de 
contraatacuri sporadice ale oas
peților — întreg meciul. Satis
facția supremă n-a venit decît 
cu 3 minute înainte de fluierul 
final pentru că o dată Ghergheli 
s-a pripit ori a întîrziat să șu- 
teze, alții dată pentru că Hei vei 
n-a fost decis. Hajnai recupera 
mingea și o pasa la adversar, 
pentru că Vlad Năstase, Gligo- 
rie nu ieșeau în întîmpinarea 
balonului favorizînd jocul la in
tercepție al adversarului — ex
celent. de altfel la acest capitol 
— pentru că s-a atacat haotic, 
s-a preferat prea mult pasa la
terală. iar la mijlocul terenului, 
unde se nasc „pericolele", a 
fost de multe ori vid... Pentru

că, în fine, băieții, luați în par
te, sînt excelenți. dar din păcate 
nu formează un team redutabil. 
Iată de ce din lupta celor doi 
era cît pe ce să cîștige al... trei
lea. Jocul oaspeților — obstruc
tionist. cu dese mingi în tușă și 
cu simulări să treacă timpul 
fără evenimente pe tabela de 
marcaj — era gata-gata să facă 
din enormul consum de energie 
o risipă inutilă. Și atunci mă 
gîndesc cu ce inimă neagră s-ar 
fi întors acasă cei circa 40 000 
de spectatori ! Stadionul a fost 
arhiplin, ca la o finală continen
tală, ca la un derby de mare 
miză. Cît de triști ar fi fost 
elevii, ce se chinuiseră — profi- 
tînd de gratuitatea generoasă a 
intrării — să vie ou pancarte 
încurajatoare... Dar bine că s-a 
terminat cu bine.

La gol, băieții au făcut o gră
madă ca la rugby bucurîndu-se, 
firesc, fără margini iar după 
ultimul minut au făcut turul 
stadionului în timp ce Benone 
Sinulescu le-a cîntat, la mi
crofon. una de pe Valea Buzău
lui...

Totuși, atenție !
C. VASILE

într-un cadru sărbătoresc, 
ieri, pe Stadionul Tineretului 
s-a constituit Asociația spor
tivă a elevilor Liceului „I. L. 
Caragiale" din Capitala. Pe ga
zonul verde, s-au reunit, in tra
diționalul careu, circa 500 de 
elevi, sub emblema : Citius, al- 
tius, fortius. Mai repede, mai 
sus, mai puternic ! Momentul 
a fost marcat de prezența tova
rășilor : ion Iliescu, membru 
supieant ai Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C.» minis
tru pentru problemele tineretu
lui, Mircea Angelescu, 
al C.C. ai U.T.C.» "
vicepreședinte 
Au luai parte, 
prezentanți ai 
sportive și de 
dactice, ziariști.

Eleva Tatiana Cucoane?, din 
clasa a X-a, secretara comitetu
lui U.T.C. al Liceului „I. L. Ca
ragiale", a prezentat obișnuitul 
raport primului secretar al C.C. 
al U.T.C., enunțind scopul aces
tei reuniuni in aer liber. Apoi, 
luind cuvintul, tovarășul Ion 
Iliescu, i-a felicitat pe elevi cu 
prilejul acestui eveniment 
semnat din viața școlii, i 
du-le succese tot mai 
activitatea sportivă, 
constituirea asociațiilor sportive 
ale elevilor din școli — a spus 
vorbitorul — nu ca un element 
formal, ci ca o premisă pentru 
stimularea și dezvoltarea acti
vității sportive de masă in 
școli, căreia, o dată cu împli
nirea acestui deziderat, i se 
creează un cadru organizatoric 
mai adecvat, care să solicite în
tr-o mai mare măsură aportul 
nemijlocit al tuturor elevilor, al 
organizațiilor U.T.C. și asocia
țiilor, la organizarea propriei 
activități sportive, precum și un 
sprijin mai concret și activ din 
partea conducerilor de școli și a

secretar
Emil Ghibu, 

al C.N.E.F.S. 
de asemenea, re- 
organelor locale 
U.T.C., cadre di-

: în- 
urin- 

mari în 
„Privim

cadrelor didactice. Vedem, în 
perspectivă, o activitate bogată, 
variată, continuă nu numai pen
tru vi r furi le sportive ci pentru 
întreaga masă de elevi, care să 
le fortifice trupul și mintea. 
Vă doresc, la acest început de 
drum, ca m asociația nou con
stituita voi să fiți atit organi
zatorii cît și beneficiarii acțiu
nilor și activităților sportive".

In urma consultării elevilor, 
au fost propuși pentru a face 
parte din consiliul asociației 
elevii Ghiță Grigoraș (clasa
IX- a), care a 
ședințe, Florin 
sa a X-a) — 
(clasa a XI-a) 
pescu (clasa a 
Niculescu (clasa a VIII-a) — 
Mihai Florescu (clasa a Xl-a)
— Mircea Breazu (clasa a XI-a)
— Marilena Cîrje (clasa a X-a)
— Anca Stănculescu (clasa a
X- a) și Ștefania Păun (clasa a 
X-a). La propunerea organiza
ției U.T.C. tovarășul Gh. Mier
lea, directorul liceului a fost 
ales președinte de onoare al 
asociației. Directorul școlii i-a 
asigurat pe elevi de tot spriji
nul conducerii școlii, al organi-

fost ales 
Caracseghi 
Octavian 
— Mugur 

X-a) —

a 
pre- 
(cla- 
Sasu 
Po- 

Lidia

ca-

în debutul
turneului
în Mexic

România B - 
Mexic: 2-3

• • • • •
CURIER
JURIDIC

MARIANA CHIRIȚĂ — Bîrlad.
Dacă nu sînteți salariată, iar 

soțul înainte de încorporare era 
angajatul unei unități socialiste, 
nu Consiliului popular trebuia 
să vă adresați pentru plata, în 
continuare, a alocației de stat 
pentru copii. Această obligație 
revine întreprinderii unde lu
cra soțul la data încorporării. 
ION ALEXANDRU — Zifnnicea.

Perioada de timp lucrată, 
înaintea încadrării în sectorul 
socialist de stat, într-o coope
rativă agricolă de producție, ca 
membru cooperator, retribuit în 
zile muncă, nu se consideră ve
chime în muncă deoarece activi
tatea nu ați desfășurat-o în ca
litate de angajat.
PAVEL MARINOIU—Tîrgoviște.

Pentru o mai bună înțelegere 
a reglementării legale, înainte 
de a vă oferi răspunsul, preci
zăm că atunci cînd angajatul a 
trecut de la o unitate la alta 
prin transfer, timpul lucrat se 
consideră vechime în muncă în 
aceeași unitate, numai dacă 
transferul s-a efectuat în inte
resul producției. în cazul dv. 
am reținut pe de o parte susți
nerea că ați fost transferat în 
anul 1962 în interesul produc
ției, iar pe de aliă parte că, în 
mod eronat, în carnetul de mun
că s-a trecut numai „transfe
rat", fără să se mai precizeze 
natura transferului.

Cum pot dovedi eu acum că 
am fost transferat totuși în in
teresul serviciului, ne întrebați 
în final ?

Nu este cazul să faceți vreo 
dovadă. Potrivit dispozițiilor 
HCM nr. 914/1968, anexa 7, 
punct. 3 toate transferările fă
cute înainte de 1 ianuarie 1967, 
pentru care nu s-a specificat 
expres în carnetul de muncă 
faptul să sînt efectuate la cerere, 

•se consideră sub raportul vechi
mii neîntrerupte în aceeași uni
tate. ca fiind efectuate îp inte
resul serviciului.

MIKCEA NICOLAE

EXPLOZIILE
Cu căpitanul de gemu cu care trebuia să lucrez, am făcut cu

noștință de cîteva zile dar n-am schimbat cu el mai mult de zece 
vorbe. Nu-mi plac artificierii și artificierii militari nu-mi plac de
loc. Cu cîți artificieri am lucrat pînă acum, toți erau fricoși și 
aveam mereu dificultăți. Cu artificierii noștri din Buftea ne certam 
un sfert de oră înainte de a face o treabă și pină la urmă făceam 
cum vroisem noi, dar cu militarii era mult mai greu.

Noi lucram cu 200 și 300 de grame de trotil la distanța de pa
tru metri și militarii ne făceau raza periculoasă de 5 metri la 100 
grame de trotil.

Nu eram de loc îneîntat că o să lucrez cu un artificier militar. 
Mă uitam pe sub sprîncene de fiecare dată cînd mă întîlneam cu 
el și mă gindeam la viitoarele certuri pe care o să le avem.

Era un om de vreo 35—40 de ani cu puțină burticică și un pic 
de gușă, cu o figură liniștită de om fără probleme. Privea întot
deauna în ochii oamenilor cînd vorbea cineva cu el și deși era 
destul de tînăr avea o figură de bunic. Așa, ca om, îmi plăcea tare 
mult dar mă gindeam cu frică la clipa cînd va trebui să colaborăm 
și voi vedea în ochii aceia clari și naivi ca de copil, cum se aprinde 
groaza.

Sîntem pe șoseaua care urcă de la Rîșnov la „Acapulco". E o 
șosea asfaltată, îngustă și șerpuiește între două maluri înalte și 
abrupte doar pe alocuri împădurite.

Lucram împreună cu încă doi cascadori care nu prea erau casca
dori. Lucraseră la filmul „Dacii" și de atunci nu s-au mai întîtml 
cu aparatul de filmat. Lucrau în baruri și făceau numere de așa- 
zisă cascadorie, adică mimau bătăi. Eu i-am văzut bătîndu-se și 
mi-au plăcut foarte mult.t Cred că sînt cei mai buni din țară. Cînd 
i-am văzut prima dată am rămas uimit cît de veridice păreau lo
viturile lor de pumni dar la trotil nu se pricepeau nici cît o 
pisică.

Peste cîteva ore, după filmarea unui cadru cu Rehengiuc, tre
buiau să filmeze o explozie de grenadă. Mă duc la căpitan să 
aranjez explozia. Am inima un pic strînsă și sînt pregătit de 
ceartă.

AZI
LIBRARII

• în editura „Stadion" a apă
rut romanul „NAPOLEON FU
GEA REPEDE* de Neagu Radu
lescu. Scriitorul și caricaturistul 
are două întîlniri cu cititorii, 
bucureșteai : azi. vineri 24 apri
lie, ora 19 la librăria Mihail 
Sadoveanu" (lingă cinematogra
ful Republica) și marți. 28 apri
lie. ora 19. la Librăria .,Mihai 
Eminescu" (B-duI Republicii, 
colț cu Academiei).

EDITURA „MIHAI EMI
NESCU"

Leonida Plămădeală : „TREI
CEASURI ÎN IAD", lei 9.25

Selecționata secundă de fot
bal a României și-a început 
turneul in Mexic, întîlnind in 
orașul Leon,- în prezența a 
17 000 de spectatori, reprezen
tativa mexicană care se pregă
tește pentru turneul final al 
campionatului mondial. Gazde
le au obținut victoria la limită 
cu 3—2 (2—1), la capătul unui 
joc antrenant, spectaculos chiar 
in multe momente ale sale și 
de un bun nivel tehnic, aprecia
ză comentatorii agențiilor inter
naționale de presă. Românii, 
deși neaclimatizați cu ambian
ța și altitudinea înaltelor pla
touri au dat o replică valoroasă 
fotbaliștilor mexicani aflați în
tr-un stadiu avansat de pregă
tire. Scorul a fost deschis de 
echipa română în minutul 7 prin 
Tătaru II. Replica mexicanilor 
este foarte puternică, poarta a- 
părată de Ghiță este supusă 
unui tir prelungit. Dar egalarea 
survine de abia în minutul 20, 
gînd Basaguren marchează din 
interiorul careului mic

La interval dd 5 minute, în 
urma unui schimb de pase re
ușit, înaintașul central Valdivia 
aduce avantaj echipei sale. Re
zultatul devine 3—1 pentru 
gazde în minutul 57, datorită 
golului înscris de Fragoso. Ju
cătorii români contraatacă și 
Tătaru II reduce scorul.

„Sînt mulțumit de jocul echi
pei noastre a spus după meci 
antrenorul Raul Cardenas.. Ro
mânii au fost un partener bun. 
Jocul lor este curat, rapid, dar 
nu este coordonat în fazele de 
finalizare".

Au jucat formațiile : Româ
nia B : Ghiță-Pigulea. Olteanu 
(Constantin). Vlad. Vigu-Dincu- 
ță. Axente-Pîrcălab, Tătaru II, 
Grozea. Gyorfi (Jercan). Me
xic : Castrejon-Sanchez. Galin
do. Lopez, Montes, Ramires- 
Gonzales, Romo-Diaz, Valdivia. 
Pasagurcn (Fragoso), Rivas.

Cele două echipe se vor în- 
tîlni din nou duminică, la To
luca.

EDITURA „UNIVERS"

AUREL GRUȘEVSCHI
(Va urma)

33

Dino Buzzati t „MONSTRUL 
COLOMBE", lei 7,75

A. Koptelov : „SE VA APRIN
DE VlLVĂTAIA**, lei" 12,00

George Topîrceanu : „SCRI
ERI ALESE", lei 27,00

LIBERĂ

BĂNUIALA : rulează la Patria 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

...SA UCIZI O PASĂRE CÎNTĂ- 
TOARE : rulează la Republica (0- 
1-ele 10; 11,45: 15,30; 18,15; 21).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15;
20,45), București 
13,30, 16,15; "
rele 9,30;
20.30) , Sala 
20,15).

CAIETUL 
la Capitol
19.30) .

IUBITA 1 
lează la 
11; 13,30; 1....................
(orele 15,30; 18; 20,30).

COLONIA LANFIERI : rulează 
la Victoria (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,30; 20.45).

VALURILE DUNĂRII : rulea
ză la Central (orele 8,45; 10,45;
12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45).

TATĂL MEU, CĂPITANUL : 
rulează la Lumina (orele 9.30—16 
în continuare ; 18,15; 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : 
rulează la Doina (orele 11.30; 
13,30; 16: 18,15; 20,30) — ora 10 
program de desene animate, FIo- 
reasca (orele 15; 17,30; 20), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

SPLENDOARE IN IARBA : ru-

LUNGI, br.ui.ir. 
la Luceafărul 

13,30; 16; 18,15;
(orele 9; 11,15; 

21), Modern (o- 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 
Palatului (orele 17,15;

16; 18,15; 20,30).
CARE-MI PLACE : 
înfrățirea (orele

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

PARADA COMEDIEI : rulează 
la Cinemateca — Sala Union (o- 
rele 10; 12; 14).

MIREASA .....  .....................
rulează la 
15,30; 17,45;

18,45:
11.30:

. ALBASTRU : rulează 
(orele 10; 12,15; 17,15;

LUI GRAMINIA î ru- 
Festival (orele 8,45; 

16; 18,30; 21), Favorit

lează la Feroviar (orele 8; 10,45; 
13,30; 16,15; 19,15), Excelsior (ore
le 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20,30). Me
lodia (orele 9: 12; 15,15; 18; 20,45), 
Gloria (orele 9; 11,30; 14,30; 17,30; 
20,30).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Grivița (orele

FECIOARA 
rulează la 
16,30; 19).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20.15), Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30), Arta (orele 
15.30; 18; 20,15).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Bucegi (orele 16; 18,15; 20,30),
Miorița (orele 15, 17,30; 20), Volga 
(orele 16; 18,15;..........

ÎN FIECARE 
11: rulează la 
16; 20).

GHICI CINE _________  ___
rulează la Viitorul (orele 17; 19,30), 
Progresul (orele 16; 18,30).

*PREA mic pentru un 
RĂZBOI ATIT DE MARE : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : ru
lează la Pacea (orele 16,45; 19,15).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Tomis (orele 9.30—15,30 în con
tinuare ; 18; 20,15), Flamura (ore
le 11: 17; 19,30).

EXPLOZIE ÎN MUNȚI : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

LA NORD PRIN NORD VEST : 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
19).

REPUBLICA FETELOR ; rulea
ză la Popular (orele 15,30; 18;
20,15).

ERA IN NEGRU : 
Drumul Sării (orele 
20), Rahova 

15,30; 18; 20,30).
CĂLDURA : rulează la 

(ora 20,30).
VIA MALA : rulează la 

(orele 15,30; 18; 20,15).
ULTIMA DRAGOSTE :

(orele

Moșilor

Flacăra

20,30).
SEARA LA ORA 
Cotroceni (orele

VINE LA CINA ?

_________ _______ rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18,
20,30).

VVINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

DOAMNA „M“ — ora 20; Teatrul 
Giulești : NUNTA LUI FIGARO
— ora 19,30; Studioul I.A.T.C. : 
CARTOFI PRĂJIȚI CU ORICE — 
ora 20; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy): LA GRADINA CĂRĂBUȘ
— ora 19,30; (Calea ”
NICUȚĂ... LA 
19,30; Teatrul
ROATA MORII — ora 16; 
trul „Țăndărică" (Calea victoriei): 
O POVESTE CU CÎNTEC — ora 
15 șl 17; Ansamblul U.G.S.: ESOP, 
VIAȚA, MUZICA ȘI NOI — ora 
20; Circul de Stat : CIRCUL 
MARE MOSCOVA — ora

____ Victoriei) : 
TANASE — ora 
„Ion Creangă : 

Tea-

^teatre VINERI, 24 APRILIE 1970

VINERI, 24 APRILIE 1970

Opera Română : TRUBADURUL 
—- ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SÎNGE VIENEZ — ora 19,30; Tea
trul -- -• - - -
(Sala 
GUL___________________ _____
(Sala Studio): PĂRINȚII TERIBILI 
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
COMEDIA ÎNTREBĂRILOR — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
MUZICA + POEZIE 1970— (Tudor 
Gheorghe) — ora 20; Teatrul Mic: 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA 
SA — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) : CÎND 
LUNA E ALBASTRĂ — ora 19,30; 
(Sala Studio): ENIGMATICA

Național „I. L. Caragiale 
Comedia) : HEIDELBER- 

DE ALTĂDATĂ — ora 20

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală • 18,00 Lumea copiilor ; 
„Vin năzdrăvanii" • 18,20 Con
tractul în acțiune • 18,35 „Cine 
joacă perinița** — cîntece și dan
suri populare interpretate de An
samblul Casei de culutră „Nicolae 
Bălcescu" din Capitală • 18,55
Anunțuri — publicitate • 19,00
Telejurnalul de seară • 19,20 Mai 
aveți o întrebare ? — emisiune 
de cultură științifică. Soluțiile e- 
nergetice ale secolului XX • 20,20 
Film artistic : „Vii și morți“ (III) 
— o producție a studiourilor so
vietice • 22,15 Telejurnalul de
noapte • 22,25 Cadran — emisiune 
de actualitate internațională • 
23,00 închiderea emisiunii.

zației de partid și al tuturor 
drelor didactice in activitatea 
lor sportivă, iar tovarășul Ion 
Nae, președintele clubului Di
namo — unitate care a avut ini
țiativa punerii bazei sale spor
tive la dispoziția elevilor — le-a 
făgăduit un ajutor material și 
moral materializat prin accesul 
la terenurile de sport, asistența 
de cadre tehnice și favorizarea 
unor dese 
dinamoviști 
manță.

Planul de
al Consiliului asociației conține 
acțiuni interesante, mobiliza
toare cum ar li : organizarea și 
desfășurarea întrecerilor din ca
lendarul U.T.C., de crosuri și £

. ștafete, duminici sportive, în- 
cheiate cu gale de filme spor
tive și întilniri cu campioni a 
olimpici și mondiali, campiona- 
tul interclase la fotbal, volei, 
baschet și handbal, organizarea 
concursurilor pe școală pentru 9 
obținerea titlului de „cel mai 
bun săritor" (in lungime și înăl
țime), „cel mai bun vitezist", A 
„cel mai rapid înotător**, orga- w 
nizarea unui curs de inițiere in 
tenisul de masă in incinta șco- A 
Iii etc. De altfel, prima imagine " 
a ceea ce poate asociația să 
facă, am avut-o în dimensiune gfe 
reală imediat după încheierea W 
„protocolului" cînd echipele 
școlii — fete și băieți — au 
oferit un spectacol sportiv avînd 9 
expresia autentică a tinereții și 
vigorii.

VASILE CABULEA ♦

întilniri cu sportivi 
de mare perfor-
activități sportive

• Joi, în cadru] turneului in- £ 
ternațional de tenis „Open" de
la Roma, perechea Ilie Năstase 
— Ion Tiriac a învins cu scorul A 
de 6—2, 6—3. 4—6, 7—5 pe ita- 
lienii Domenico, Matteo.

• După disputarea a trei run- A 
de, în turneul zonal (calificare “ 
pentru campionatul mondial fe
minin de șah) de la Vrnjacka 
Banja conduce Rujița Jovano- V 
viei (Iugoslavia) cu 2,5 puhete. 
urmată de Gertrude Baumstark ' 
(România), Ivanka (Ungaria), M 
Troianska (Bulgaria) — 2 puncte
și cîte o partidă întreruptă fie
care, etc. Elisabeta Polihroniade A 
(România) ocupă locul 8 cu 0,5 " 
puncte și două partide întrerup
te. a

ȘCOALA PROFESIONALĂ, CONSTANȚA, B-dul 1 Mai, nr. 
44. Telefon 1.19.40. (Pe lingă Șantierul Naval Constanța al Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Lăcătuș pentru construcții navale ; lăcătuș-mecanic indus
tria construcțiilor de mașini; strungar; tubulator naval; mecanic 
pentru motoare cu combustie internă.

ȘCOALA PROFESIONALA, CONSTANȚA, B-dul Lenin, nr. 
284. Telefon 2.33.84. (Pe lingă I.E.C. — Constanța).

— Electrician pentru centrale, stații și rețele electrice ; lăcătuș 
mecanic cazane și turbine cu abur.

ȘCOALA PROFESIONALĂ. PALAS-CONSTANȚA, str. Don- 
ciu ștefan, nr. 338. Telefon C.F.R. 338. (Pe lingă Regionala C.F. 
— București a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș-mecanie locomotive; lăcătuș mecanic vagoane.
ȘCOALA PROFESIONALA. CONSTANȚA, str. Decebal, nr. 

15. Telefon 2.31.19. Ministerul Comerțului Interior.
— Vinzător produse alimentare; vinzător produse textile și 

încălțăminte; vinzător produse metalo-chimice; ospătar; bucă
tar; cofetar-patiser.

ȘCOALA PROFESIONALA. CONSTANȚA, str. Caraiman. nr. 
1. Telefon 1.46.12. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Con
sum.

— Ospătar; merceolog pentru cooperația de consum.
ȘCOALA PROFESIONALA, CONSTANȚA, B-dul Aurel 

Vlaicu, nr. 84. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Laborant pentru produse agricole ; silozar.
ȘCOALA PROFESIONALA. MEDGIDIA, str. Tortoman. nr. 3. 

Telefon 348. (Pe lingă I.M.U. — Medgidia a Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor; sculer matrițer; strungar; recti
ficator; lăcătuș mecanic industria construcțiilor de mașini.

ȘCOALA PROFESIONALA, NĂVODARI. Telefon 1.49.70. (Pe 
lingă Uzina de superfosfați și acid sulfuric — Năvodari a Mi
nisterului Industriei Chimice).

— Operator la fabricarea compușilor sulfului și îngrășăminte
lor cu fosfor ; lăcătuș-mecanic în industria chimică .

ȘCOALA PROFESIONALA, CERNAVODA, str. Cazărmii, 
nr. 1. Telefon 121. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

-r Lăcătuș mecanic utilaje de construcții și terasamente ; ma
șinist pentru utilaje de construcții și terasamente.

ȘCOALA PROFESIONALA, CHIRNOGENI. Ministerul Agri
culturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol. 4
ȘCOALA PROFESIONALA, NAZARCEA. Ministerul Agric’ 1

turii și Silviculturii. a

— Mecanic agricol; electrician de întreținere și reparații.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, 

turii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA,

Consiliul popular județean.
— Electrician în construcții T. __ _______ _______ _________

de instalații tehnico-sanitare și de gaze; lăcătuș mecanic auto- 
moto; instalalox- de încălziri centrale; timplar mobile și articole 
tehnice.

ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA. CONSTANȚA. B-dul 
V. I. Lenin, nr. 42. Telefon 1.43.72. Consiliul popular județean.

TOPRAISAR. Ministerul Agricol-

CONSTANȚA, str. Tomis, nr. 153.

și instalații industriale : instalator

Cu semănatul încheiat!
(Urmare din pag. 1)

ghe, Dumitru Prudis, și Vasile 
Manolache și specificați în drep
tul lor : CEI MAI BUNI.

Ne continuăm raidul în coo
perativele agricole ale județului. 
La Bălești, Ciorăști, Spătăreasa, 
Sihlea. Voietin și Gugești răspun
surile la întrebările noastre pri
vind ritmul semănatului au, prac
tic, același conținut. „în maxi
mum 3 zile sîntem gata" — ne 
spune președintele cooperativei 
din Bălești. „Duminică seara vom 
fi gata" — ne asigură șeful sec
ției de tractoare de la coopera
tiva agricolă Ciorăști. „Cel tîrziu 
luni Ia amiază vom trage ultima 
brazdă cu semănătoarea" — apre
ciază inginerul cooperativei din 
Gugești. ,,1 Mai îl vom sărbători 
nu numai cu semănatul încheiat, 
dar și cu prima prașilă executată 
la sfecla de zahăr" — apreciază 
președintele cooperativei agricole 
din Spătăreasa.

La Direcția agricolă, tovarășul 
inginer Ion Alexandrescu apre
ciază activitatea din acest an, la 
semănatul porumbului, ca fiind

foarte bună. Cele 503 semănători 
SPC6 lucrează în medie 11 ore 
pe zi. asigurînd un ritm de lucru 
de peste 4 200 hectare. De lunea 
viitoare tractoarele din unitățile 
de sud, care vor încheia semăna
tul, vor fi redistribuite în zone 
de dea] și munte. Pe data de 30 
aprilie semănatul porumbului va 
ti încheiat pe întreaga suprafață. 
Și ca argument suprem la aceste 
aprecieri sînt aduse cifrele din 
situația operativă. în ultimele 
două zile viteza zilnică la semă
nat a fost depășită în medie cu 
peste 20 la sută. Semn că peste 
tot timpul bun de lucru este fo
losit la maximum. Numai în uni
tățile din nordul județului, acolo 
unde temperatura în sol nu a 
ajuns încă să depășească 5 gra
de. tractoriștii se mai află încă 
la brigăzi- De mîine sau poimîine 
vor intra însă și ei în campanie.

în cîmp, la semănat, aportul 
tinerilor cooperatori este foarte 
puțin solicitat. Dar în timp ce 
mecanizatorii execută această lu
crare. tinerii din majoritatea co
munelor județului lucrează pe 
pășuni și finețe la defrișarea ar- 
boretelui și distrugerea mușuroa-

ielor. la fertilizare. Tn comuna 
Bălești, de pildă, secretarul co
mitetului U.T.C. pe cooperativă, 
tovarășul Ion Bălescu, 
dește că printr-o evidență în 
ultimele
400 hectare

10—12

dove-

zile peste 
de pășuni au 

fost îngrijite de către tin^;^ 
Iar azi, (joi 23 aprilie n.a.) peș ’ 
50 de tineri lucrează pe ultime^ 
le suprafețe de pășuni. Concomi
tent, tinerii din Vrancea lucrea
ză la transportarea în cîmp a gu
noiului de grajd. Centralizînd, la 
nivelul județului, tinerii din Vran
cea au executat săptămîna aceas
ta lucrări pe mai bine de 3 000 
de hectare pășuni și au transpor
tat în cîmp peste 14 170 tone gu
noi de grajd. Este, într-un fel, o 
contribuție directă la impulsiona
rea lucrărilor agricole ce se anun
ță pentru perioada următoare. 
Dar pentru că în aceste zile se
mănatul porumbului rămîne lu
crarea principală, trebuie amin
tită inițiativa tinerilor din Vran
cea de a asigura transportul. în 
cîmp a seminței de porumb, de a 
asigura fertilizarea întregii supra
fețe de teren cu îngrășăminte 
chimice și naturale.

FOTBALISTICE

TOATE LA DV. ACASA, PE ECRANUL

• Viena, finala „Cupei cupelor", la 29 aprilie.

TELEVIZORULUI „VENUS

ÎN EVENIMENTE

• Receptor multicanal, ecran cu diagonala de 47 cm, 
prezentat într-o elegantă casetă furniruită, cu o linie 
modernă asimetrică.

• Prețul este de 3 400 lei. Se poate cumpăra și cu plata 
în 8—12 rate lunare, cu un aconto între 510—680 lei.

• Mare stabilitate în funcționare, imagine șî sunet de 
calitate.

• Mexic, turneul final al Campionatului Mondial, între 
31 mai—21 iunie...

...și multe alte pasionante întîlniri.

• Milano, stadionul San Siro, finala „Cupei campionilor 
europeni", la 6 mai.

UN SEZON BOGAT



LENIN
(Uf mare din pag. I)

ciențe a muncii sociale. Lenin 
arăta că productivitatea mun
cii este factorul care în ultimă 
instanță determină însăși su
perioritatea sistemului socia
list față de cel capitalist. El 
înțelegea prin aceasta că exis
tența proprietății socialiste a- 
supra mijloacelor de produc
ție face posibil și necesar să 
se asigure o mai înaltă valori
ficare a muncii, a' elanului și 
inițiativei maselor. Acest prin
cipiu leninist și-a dovedit, de 
asemenea, valabilitatea ca lege 
generală a construcției socia
liste, aplicarea lui avînd o im
portanță excepțională pentru 
progresul economic al țărilor 
socialiste, pentru creșterea a- 
vuției lor naționale și ridica
rea nivelului general de bună
stare și civilizație.

Lenin a fost profund preocu
pat de problemele pe care le 
ridică transformarea socialista 
a relațiilor agrare. Studiind 
particularitățile satului rus din 
acea perioadă, cu preponde
rența micilor gospodării ce-1 
caracteriza, el a fundamentat 
căile atragerii țărănimii ia 
marea producție cooperatistă, 
insistind asupra necesității de 
a se respecta cu strictețe li
berul ei consimțămînt; trans
formarea socialistă a agricul
turii presupunea, in același 
timp , în concepția lui Lenin 
înzestrarea acestei ramuri ou 
o puternică bază tehnico-mate- 
rială, organizarea producției pe 
temelia cuceririlor științei și 
tehnicii moderne. S-au crista
lizat astfel modalitățile solu
ționării uneia din cele mai 
complicate probleme ale con
struirii noii orînduiri, cu vala
bilitate generală în toate țările 
cu o agricultură bazată pe mi
ca producție de mărfuri.

O excepțională atenție a a- 
cordat Lenin culturii. Cît de 
mult o prețuia rezultă din în
suși faptul că el a definit co
munismul drept chintesența 
știii ței și culturii, a progresu
lui piritual uman. El consi
der asimilarea și aplicarea în 
prac. ?ă a cunoștințelor mo
derne ca o cerință majoră, per
manentă a construcției noii 
orînduiri. De aici și atenția 
deosebită pe care o acorda ac
tivității instructiv-educative, 
dezvoltării învățămîntului, ri
dicării întregii populații la 
un înalt nivel de conștiință 
și de cultură, 
î Lenin a subliniat cu deose
bită forță rolul •hotărîtor al 
maselor în opera'de construc
ție socialistă. Străbate ca un 
filon puternic și constant prin 
întreaga sa operă ideea că so
cialismul este opera maselor 
înseși, că activitatea conștientă 
a maselor este factorul funda
mental al noii vieți sociale. 
Tocmai de aceea a cerut el ca 
toate marile prefaceri din viața 
societății să fie realizate cu 
participarea maselor, ca aces
tea să capete posibilitatea de a 
cunoaște totul, a-și ’exprima 
părerile, a lua parte activ și 
î- cunoștință de cauză la ela-

-area tuturor deciziilor de 
interes general. El nu pregeta 
să reliefeze ce resurse inepui
zabile de inițiativă și energie 
generează atragerea maselor 
la opera de conducere a socie
tății. De altfel, este caracteris
tic pentru stilul de lucru al 
marelui conducător revoluțio
nar faptul că se întîlnea sis
tematic cu oamenii aparținînd 
tuturor straturilor societății, 
asculta cu atenție părerile, 
criticile și propunerile lor, se 
sfătuia cu ei.

Lenin nu a putut urmări 
evoluția societății socialiste, 
pe care el a prefigurat-o, decît 
o scurtă perioadă de timp, 
moartea punînd prematur ca
păt clocotitoarei sale activități. 
Prin dispariția lui Lenin, po
poarele sovietice, și, o dată cu 
ele, proletariatul de pretutin
deni, întreaga mișcare revolu
ționară și progresistă au sufe
rit o grea pierdere.

Poporul sovietic a continuat 
cu abnegație opera începută 
sub conducerea lui Lenin, asi- 
gurînd construirea socialismu
lui pe a șasea parte a globului. 
Roadele politicii leniniste s-au 
reflectat în puternica dezvol
tare pe care au cunoscut-o for
țele de producție în U.R.S.S., 
în progresul rapid realizat de 
economia Uniunii Sovietice. 
Nervul vital al acestui progres 
îl constituie industrializarea 
socialistă. Nivelul atins de in
dustria U.R.S.S. se exprimă în 
faptul că ea realiza în 1968 o 
producție ce depășea de 79 ori 
nivelul anului 1913. reprezen- 
tind aproape 20 la sută din 
producția industrială mondia
lă : industria reprezintă baza 
forței economice și militare a 
statului sovietic, a progresului 
general al țării.

S-a înfăptuit opera de trece
re a întregii țărănimi pe făga
șul agriculturii socialiste, col
hoznice, a fost organizat un 
amplu sector de stat în agri
cultură, s-au făcut eforturi în
semnate pentru înzestrarea a- 
cestei importante ramuri a 
economiei cu mașini și mijloa
ce tehnice, pentru dezvoltarea 
științei agricole. Toate acestea 
au făcut să se transforme ra
dical modul de producție al ță
rănimii, condițiile ei de viață 
și de muncă.

Remarcabile progrese a rea
lizat știința sovietică ; ea s-a 
afirmat in domenii de maximă 
importanță ale cercetării con
temporane — studierea și cu
cerirea Cosmosului, folosirea 
energiei atomice, tehnica ra
chetelor. radioelectronica — 
Sltuînd Țara Sovietelor în loc 
de frunte in ierarhia științi

fică mondială și aducînd o con
tribuție de seamă la progre
sul științei și tehnicii univer
sale. O puternică dezvoltare, 
atît sub raport cantitativ, cît și 
calitativ, a cunoscut învăță- 
mîntul de toate gradele. Po
porul sovietic a obținut suc
cese de seamă în ridicarea ni
velului său de trai material și 
spiritual, în îmbunătățirea 
condițiilor generale de viață 
ale celor ce muncesc.

Trăinicia orînduirii sovietice 
a fost verificată strălucit în 
timpul grelelor încercări prin 
care a trecut în anii războiu
lui civil și ai intervenției im
perialiste, ai agresiunii hitle- 
riste. Animat de fierbinte pa
triotism, de devotament fără 
margini față de cauza socialis
mului, poporul sovietic s-a ri
dicat ca un singur om în apă
rarea marilor sale cuceriri re
voluționare. Dînd dovada unui 
înalt eroism și spirit de sacri
ficiu, purtînd pe umerii lor 
principala povară în încleșta
rea crîncenă cu fascismul, po
poarele Uniunii Sovietice au 
adus contribuția hotărîtoare 
in înfrîngerea acestui pericu
los dușman al libertății po
poarelor și civilizației.

Astăzi, după 52 de ani de la 
Revoluția Socialistă din Oc
tombrie, Uniunea Sovietică 
este o putere de prim rang, cu 
un uriaș potențial economic, 
tehnico-științific și militar. 
Comuniștii, oamenii muncii 
din țara noastră se bucură din 
inimă de înfăptuirile popoare
lor sovietice în construirea co- 
munisnjului — care repre
zintă o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la întărirea 
sistemului mondial socialist, a 
forțelor democrației și pro
gresului, la cauza generală a 
păcii și prieteniei între po
poare.

O nouă și viguroasă confir
mare a justeței marxism-leni- 
nismului a constituit-o trece
rea, după cel de-al doilea răz
boi mondial, a unui șir de țări 
la construirea orînduirii so
cialiste, formarea prin aceasta 
a sistemului mondial socialist. 
Este cunoscut că strălucitele 
victorii ale armatei sovietice, 
ale celorlalte armate din coali
ția antihitleristă, avîntul luptei 
popoarelor împotriva fascis
mului. pentru democrație și 
progres social, au creat con
diții favorabile desfășurării 
procesului revoluționar. Folo
sind aceste împrejurări, par
tidele comuniste și muncito
rești dintr-o serie de țări, ex- 
primînd voința și aspirațiile 
maselor largi, au organizat și 
condus mari bătălii sociale 
împotriva reacțiunii, a clase
lor exploatatoare, au asigurat 
realizarea sarcinii istorice a 
cuceririi puterii politice de că
tre clasa muncitoare, aliată cu 
țărănimea și a transformării 
socialiste a societății.

Stadiile diferite de dezvol
tare social-economică de la 
care au pornit țările socialiste, 
numeroasele lor particularități 
specifice au generat o mare 
varietat? a căilor de înfăptu
ire a sarcinilor revoluției și 
construcției socialiste. S-a ve
rificat prin experiența unui 
mare număr de state că în re
voluția și construcția socia
listă generalul și particularul 
formează o unitate dialectică 
indestructibilă. Aplicarea prin
cipiilor generale ale socialis
mului științific este o condiție 
obligatorie a unei politici juste, 
dar — după cum arată viața 
— succesul liniei politice a 
partidelor comuniste, capaci
tatea lor de a reuni în luptă 
masele largi ale poporului de
pind în mod esențial de trans
punerea acestor adevăruri fun
damentale in practică, cores
punzător situațiilor și împre
jurărilor specifice în care ac
ționează. Abordînd în mod 
creator sarcinile revoluției și 
construcției socialiste, parti
dele comuniste și muncitorești 
aduc o prețioasă contribuție 
la îmbogățirea tezaurului gîn- 
dirii teoretice marxist-leniniste 
și a experienței revoluționare.

Dezvoltarea sistemului so
cialist mondial a scos în evi
dență marile posibilități de 
progres pe care le creează noua 
orînduire. Intr-un timp istoric 
scurt, țările socialiste și-au 
dezvoltat în ritm intens for
țele de producție, au asigurat 
instaurarea relațiilor de pro
ducție socialiste. Sistemul 
mondial socialist deține în 
prezent aproape 40 la sută din 
producția industrială a lumii, 
dispune de un considerabil 
potențial material și tehnico- 
științific, exercitînd o uriașă 
influență asupra dezvoltării 
mondiale contemporane.

Trecerea de la capitalism la 
socialism marchează ridicarea 
națiunii — categorie istorică- 
socială căreia marxism-leni- 
nismul i-a acordat întotdea
una o deosebită atenție — pe 
o treaptă calitativ superioară. 
Lichidînd exploatarea și asu
prirea, instaurînd noi rapor
turi de producție, egalitatea 
socială a oamenilor — orîndu- 
irea socialistă asigură unitatea 
de interese și aspirații ale tu
turor oamenilor muncii, pen
tru dinamizarea energiei și 
punerea deplină în valoare a 
capacităților creatoare ale în
tregii națiuni.

Socialismul oferă premisele 
pentru înflorirea multilaterală 
a națiunilor, pentru îmbinarea 
armonioasă a intereselor na
ționale și internaționale ale 
popoarelor. Asigurînd valori
ficarea cît mai intensă a a- 
vantajelor noii orînduiri, dez
voltarea susținută a economiei, 
științei și culturii, ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, partidele comuniste și 
muncitorești din țările socia
liste își realizează misiunea is

EDIFICAREA SOCIETĂȚII SOCIALISTE
torică de exponenți ai intere
selor vitale ale clasei munci
toare și popoarelor lor. In a- 
cest fel ele își îndeplinesc tot
odată o înaltă îndatorire inter- 
naționalistă, deoarece cu cît 
fiecare țară socialistă este mai 
dezvoltată, cu cît înfăptuiește 
mai deplin și consecvent idea
lurile proletariatului, cu atît 
ea aduce o contribuție mai im
portantă la creșterea puterii 
sistemului mondial socialist în 
ansamblul său, la sporirea 
prestigiului și autorității so
cialismului în lume, la întări
rea frontului antiimperialist. 
Internaționalismul socialist 
presupune nu știrbirea sau le
zarea intereselor naționale 'ci 
— dimpotrivă — deplina lor 
afirmare, iar grija față de in
teresele propriului popor este 
indisolubil legată de dezvolta
rea solidarității internaționale 
cu toate țările socialiste, cu 
întreaga mișcare comunistă și 
muncitorească, cu toate forțele 
progresiste și antiimperialiste. 
Promovarea unei politici în 
care să fie îmbinate în mod 
just sarcinile naționale și in
ternaționale este o condiție 
importantă a construirii cu 
succes a socialismului. Igno
rarea sau nesocotirea oricăreia 
din aceste laturi inseparabile 
nu poate decît să dăuneze atît 
operei de edificare a noii orîn
duiri, cît și cauzei generale a 
socialismului, luptei revoluțio
nare contemporane.

Formarea sistemului mon
dial socialist a ridicat, pentru 
prima oară în istorie, pro
blema organizării unor relații 
internaționale de tip nou — 
radical deosebite de cele con
sacrate de imperialism — care 
să asigure o largă și fructu
oasă conlucrare între popoare 
libere și egale în drepturi, le
gate prin comunitate de țeluri, 
orînduire și ideologie. Desi
gur, aceste relații n-au apărut 
de la început într-o formă de- 
săvîrșită, ceea ce este pe de
plin explicabil dacă se ține 
seama de faptul că ele n-au 
mai avut precedent în istorie, 
că reprezintă un fenomen cu 
totul nou în viața internațio
nală. Evoluția lor n-a fost 
lipsită de ivirea unor neajun
suri ; asemenea fenomene pot 
și trebuie însă să dispară în 
cursul procesului de continuă 
perfecționare a colaborării in
ternaționaliste dintre popoare
le care construiesc noua orîn
duire. Experiența arată că nu
mai fundamentarea acestor 
relații pe principiile m'arxism- 
leninismului și ale internațio
nalismului socialist — egali
tatea deplină în drepturi, res
pectarea suveranității și inde
pendenței naționale, neames
tecul în treburile interne, a- 
vantajul reciproc, întrajuto
rarea tovărășească — poate 
sa asigure dezvoltarea liberă, 
independență și înflorirea 
multilaterală a fiecărei țări 
socialiste și în același timp în
tărirea forței și unității siste
mului mondial socialist, spori
rea influenței și puterii lui de 
atracție în lume.

Se știe că în prezent între ță - 
rile socialiste există «o serie de 
deosebiri de păreri și diver
gențe. O parte din acestea își 
au sursa în condițiile specifice 
diferite în care trăiesc popoa
rele respective ; multe din ele 
însă, și mai ales ascuțirea a- 
cestora, provin din neînțele
gerea sau ignorarea diferențe
lor existente în dezvoltarea is
torică a țărilor socialiste, pre
cum și din nesocotirea princi
piilor de bază ale relațiilor 
dintre ele. Aceste deosebiri nu 
trebuie să afecteze însă rela
țiile dintre țările socialiste, 
unitatea lor, colaborarea lor 
frățească. Sîntem convinși că 
dacă se va pune pe primul 
plan ceea ce este comun și u- 
nește țările socialiste — co
munitatea orînduirii. identita
tea țelurilor lor fundamentale, 
ideologia marxist-leninistă, 
interesele majore ale cauzei 
socialismului și luptei antiim
perialiste — dacă vor fi pro
movate și respectate cu stric
tețe normele și principiile ra
porturilor internaționale de tip 
nou, dacă relațiile dintre ță
rile socialiste se vor baza pe 
stimă și respect reciproc, ți- 
nîndu-se seama de interesele 
fiecăreia, actualele dificultăți 
vor fi depășite în interesul uni
tății și coeziunii sistemului 
mondial socialist, al cauzei 
luptei revoluționare contem
porane.

Partidul nostru va acționa 
și de aci înainte, cu toată fer
mitatea, pentru refacerea și 
întărirea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
văzînd în aceasta o îndatorire 
fundamentală atît față de pro
priul popor, cît și față de 
cauza generală a socialismului, 
păcii și progresului social.

Cucerirea puterii politice 
de către clasa muncitoare, în 
alianță cu țărănimea și cele
lalte pături de oameni ai mun
cii, trecerea la construirea o- 
rînduirii socialiste în România 
reprezintă o confirmare con
cludentă a viabilității și 
forței transformatoare a idei
lor marxim-leninismului, apli
cate în mod creator, potrivit 
condițiilor specifice date. De-a 
lungul existenței sale de a- 
proape o jumătate de secol, în 
cursul luptei ilegale, cît și în 
focul insurecției armate din 
august 1944, în anii revoluției 
populare și ai construirii so
cialismului, partidul nostru a 
acumulat o bogată experiență 
de luptă. în mobilizarea, orga
nizarea și conducerea maselor 
largi ale celor ce muncesc. 
Infrîngînd opoziția claselor ex
ploatatoare, el a asigurat cuce
rirea întregii puteri politice de 
către clasa muncitoare, aliată 

cu țărănimea, instaurarea și 
generalizarea relațiilor socia
liste de producție, lichidarea 

• exploatării omului de către 
om, triumful deplin ale socia
lismului ia orașe și sate.

Plecînd de la condițiile spe
cifice României, care a moș
tenit de la regimul burghezo- 
moșieresc o economie insufi
cient dezvoltată, partidul a 
situat în centrul politicii sale 
făurirea unei baze tehnico- 
materiale moderne a socie
tății. El a pus la temelia 
programului său de cons
trucție socialistă industriali
zarea țării, ca singura cale 
de lichidare a înapoierii eco
nomice, de dezvoltare susți
nută a întregii economii și 
de ridicare social-culturală a 
țării, de întărire a indepen
denței și suveranității națio
nale. Rezultatul acestei poli
tici, însușită cu însuflețire de 
întregul popor, a fost dublarea 
în medie, la fiecare 5 ani a 
producției industriale, care în 
prezent depășește de 15 ori 
nivelul antebelic. Industria — 
a cărei pondere în venitul 
național a ajuns la 57 la sută 
față de 30,8 la sută în 1938
— se manifestă tot mai mult 
ca factor fundamental al mer
sului înainte al societății noa
stre socialiste pe drumul pro
gresului și civilizației.

Un element esențial al pro
gramului de construire a noii 
orînduiri în România l-a con
stituit rezolvarea socialistă a 
problemei agrare. Partidul 
nostru, inspirîndu-se din prin
cipiile leniniste cu privire la 
transformarea socialistă a a- 
griculturii, și ținînd seama de 
condițiile specifice, de rapor
turile economice și structura 
socială a satului românesc, a 
desfășurat o amplă activitate 
politică și organizatorică pen
tru atragerea țărănimii pe 
baza liberului consimțămînt, 
pe calea cooperativizării.

In același timp, el s-a 
preocupat de dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a agri
culturii. Marea proprietate 
socialistă șț.-a dovedit în 
practică superioritatea asupra 
micii gospodării țărănești ; 
concludent în acest sens este 
faptul că în 1969 producția 
globală agricolă a depășit de 
2,3 ori nivelul din 1950 — 
primul an după inițierea pro
gramului de cooperativizare
— asigurînd satisfacerea ne
voilor de consum ale popu
lației și alte cerințe ale eco
nomiei naționale.

Construirea socialismului a 
determinat schimbări pro
funde în modul de existență 
al poporului, ridicînd la o 
nouă condiție socială masele 
largi populare de la orașe și 
sate. Pe baza sporirii de 5,6 
ori a venitului național, în 
perioada 1950—1969 s-a reali-,, 
zat o creștere de peste 2,5 ori 
a salariului real. Orînduirea 
socialistă a asigurat dreptul 
la muncă și odihnă, gratui
tatea învățămîntului de toate 
gradele, dezvoltarea sistemu
lui de ocrotire a sănătății pu
blice îmbunătățirea condiți
ilor de locuit, a schimbat ra
dical înfățișarea satelor și o- 
raselor patriei.

In procesul de edificare a 
noii orînduiri clasa muncitoa
re din țara noastră s-a dove
dit la înălțimea misiunii sale 
istorice, demonstrîndu-și e- 
roismul, înaltul spirit revolu
ționar, energia neobosită, ca
pacitatea de a mobiliza cele
lalte clase ale societății în 
opera de construcție socialistă, 
consecvența și fermitatea m 
aplicarea liniei marxist-leni
niste a partidului. Prin poli
tica dusă de partidul nostru, 
de clasa muncitoare, s-a asi
gurat întărirea continuă a a- 
lianței muncitorești-țărănești
— baza de neclintit a regi
mului nostru socialist. Pe 
măsura dezvoltării construcției 
socialiste, a profundelor 
schimbări petrecute în struc
tura socială a țării, s-a în
făptuit o tot mai puternică 
coeziune a poporului munci
tor.

Se știe cîtă atenție a acordat 
Lenin rezolvării problemei 
naționale ca parte integrantă 
a programului înfăptuirii re
voluției și construcției socia
liste. El arăta că acela care 
nu recunoaște și nu apără e- 
galitatea în drepturi a nați
unilor, care nu luptă împo
triva oricărei asupriri națio
nale, împotriva inegalității în 
drepturi, acela nu este mar
xist și nici măcar democrat.

împrejurările istorice au fă
cut ca pe meleagurile țării 
noastre să trăiască și să 
muncească — împreună cu 
poporul român — maghiari, 
germani, sîrbi și alte națio
nalități conlocuitoare. Călăuzit 
de învățătura marxist-lenini
stă, Partidul Comunist Ro
mân a militat încă de la în
ceput împotriva oricăror dis
criminări naționale, pentru 
deplina egalitate în drepturi 
a tuturor oamenilor muncii- 
Aceste înalte obiective au 
devenit realități vii în Româ
nia socialistă. Societatea noa
stră oferă tuturor cetățeni
lor fără deosebire de națio
nalitate — posibilități neli
mitate de a participa la con
ducerea și rezolvarea trebu
rilor obștești, de a se afirma 
și promova în toate domenii
le, pe întreaga ierarhie a vie
ții sociale. Naționalitățile 
conlocuitoare sînt reprezen
tate în Marea Adunare Na
țională, în consiliile populare, 
în conducerea organizațiilor 
de masă și obștești ; ele fo
losesc limba maternă în învă- 
tămînt și cultură. în adminis
trație și în activitatea obștea
scă, dispun de școli, institu
ții cultural-artistice, ziare, re
viste și cărți, beneficiază în 

egală măsură cu poporul ro
mân de roadele construcției 
socialiste. Constituirea consi
liilor oamenilor muncii apar
ținînd naționalităților conlo
cuitoare — expresie elocven
tă a adîncirii democratismu
lui orînduirii noastre — a 
creat un cadru și mai favo
rabil afirmării lor în viața 
social-politică.

Realizările dobîndite de 
poporul nostru în construi
rea socialismului demonstrea
ză justețea politicii marxist- 
leniniste a Partidului Comu
nist Român, pare și-a înde
plinit și își îndeplinește cu 
cinste misiunea de forță po
litică conducătoare a socie
tății noastre, asigură aplica
rea creatoare a adevărurilor 
generale ale marxism-leninis- 
mului potrivit particularități
lor istorice ale țării. Partidul 
nostru se preocupă continuu 
de dezvoltarea și generaliza
rea propriei experiențe, do- 
bîndită în construirea noii 
orînduiri, în scopul perfec
ționării continue a activității 
sale. Totodată, el a studiat 
și studiază experiența Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a partidelor frățești 
din celelalte țări socialiste, a 
întregii mișcări comuniste și 
muncitorești internaționale, 
preluînd ceea ce corespunde 
condițiilor specifice ale dezvol
tării socialiste a României.

în prezent, poporul român 
își- consacră eforturile și în
treaga sa putere de creație rea
lizării programului stabilit de 
Congresul al X-lea al parti
dului. Pornind de la analiza 
stadiului atins în construcția 
socialistă, Congresul a stabilit 
ca obiectiv fundamental al ac
tivității partidului, a întregului 
popor, făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Trăsăturile esențiale care defi
nesc această etapă sînt crește
rea intensivă a forțelor de pro
ducție, crearea unei economii 
moderne, bazată pe tehnica a- 
vansată, asigurarea unui înalt 
nivel de productivitate și de 
eficiență a muncii sociale, dez
voltarea susținută a științei, 
culturii și învățămîntului, ridi
carea bunăstării materiale și 
spirituale a tuturor oamenilor 
muncii. Societatea socialistă 
multilateral dezvoltată se va 
caracteriza în același timp prin 
perfecționarea continuă a rela
țiilor de producție și a orga
nizării societății, prin înfăptui
rea repartiției bunurilor pro
duse de societate în spiritul 
echității socialiste.

Partidul nostru pornește de 
Ia principiul marxist-leninist 
că una din părțile componente 
indisolubile, de cea mai mare 
importanță, ale socialismului 
este înfăptuirea unei largi de
mocrații pentru masele de oa
meni ai muhcif.'^'Adîncirea și 
perfecționarea democrației so
cialiste reprezintă nu numai 
împlinirea unor străvechi aspi
rații ale celor ce muncesc, rea
lizarea idealurilor de agalita- 
te, libertate și dreptate pentru 
care a luptat cu eroism clasa 
muncitoare, pentru care s-au 
jertfit numeroși militanți co
muniști. Aceasta constituie tot
odată o necesitate obiectivă a 
edificării orînduirii. socialiste, 
o condiție hotărîtoare a pro
gresului noii societăți, care nu 
se poate baza decît pe descă
tușarea inițiativei și energiei 
creatoare a maselor, pe parti
ciparea activă a celor -e 
muncesc la conducerea statu
lui. a întregii vieți obștești.

Definind noua etapă a con
strucției socialiste în țara noas
tră, Congresul al X-lea al par
tidului a avuț în vedere o dez
voltare a României care să 
creeze premisele necesare în 
vederea trecerii, în perspectivă, 
la făurirea societății comunis
te, X

Dinamismul ce va caracteri
za evoluția economiei româ
nești în perioada următoare 
este reliefat de faptul că 'a 
sfîrșitul actualului deceniu ni
velul antebelic va fi depășit de 
peste 12 ori la venitul națio
nal, de 34,5—40 ori la produc
ția globală industrială, de pes
te 3 ori Ia producția globală 
agricolă, de 34—36 ori la vo-< 
lumui investițiilor, de 4,4—4,5 
ori la numărul de salariați si 
de 3,7—3,8 ori< la salariul retd.

Ținînd seama de complexi
tatea creseîndă a proceselor e- 
conomice și de cerințele pro
gresului tehnico-științific con
temporan, partidul nostru a 
elaborat un program de mă
suri pentru perfecționarea în
tregului mecanism de funcțio
nare a economiei, a tuturor 
compartimentelor vieții socia
le, în cadrul acestui program 
un loc important ocupă per
fecționarea structurii organi
zatorice a economiei, astfel 
ca aceasta să răspundă mai 
bine cerințelor producției mo
derne. în acest sens, în ulti
mul timp au fost constituite 
centrale industriale, combina
te și grupuri de întreprinderi 
— unități puternice din punct 
de vedere economic. în stare

■ să valorifice mai intens avan
tajele concentrării, cooperării 
și specializării în producție. 
Au fost adoptate o serie de 
măsuri pentru îmbunătățirea 
sistemului de planificare, per
fecționarea sistemului de a- 
provizionare tehnico-materia- 
lă, desfășurarea mai bună a 
activității de investiții și co
merț exterior, creșterea rolu
lui factorilor economico-finân- 
ciari în economie, utilizarea 
mai intensă a unor importante 
pîrghii de sporire a eficienței 
activității economice cum sînt 
beneficiul, relațiile contractua
le între unități.

Recent a avut loc Plenara 
Comitetului Central al parti
dului nostru, care a examinat 

un complex de măsuri pentru 

dezvoltarea forțelor de pro
ducție in agricultură, perfec
ționarea bazei tehnico-mate
riale a acestei importante ra
muri, pentru asigurarea spori
rii producției vegetale și 
animaliere. Plenara a adop
tat programul național pri
vind gospodărirea rațională 
a resurselor de apă, extin
derea lucrărilor de iriga
ții, îndiguiri, desecări și de 
combatere a eroziunii solului 
în anii 1971—1975 și prevede
rile generale de perspectivă 
pînă în 1985, precum și pro
gramul național privind dez
voltarea zootehniei și creșterea 
producției animaliere în anii 
1970—1980. în viitorul cinci
nal. agriculturii îi vor fi alo
cate investiții de peste 100 mi
liarde lei. adică de două ori 
mai mult decît s-a învestit în 
întreaga economie națională 
în perioada primului nostru 
plan cincinal 1951—1955. Se 
va continua dezvoltarea în 
ritm susținut a industriei de 
tractoare și mașini agricole în 
așa fel -incit pînă în 1975 lu
crările agricole practic vor fi 
complet mecanizate ; va fi a-, 
sigurată o cantitate de îngră
șăminte chimice la nivelul ce
rințelor agriculturii avansate. 
Partidul și statul nostru por
nesc de la considerentul că 
transformarea socialistă a a- 
griculturii, generalizarea noi
lor relații de producție la sate 
au o însemnătate deosebită, 
dar nu rezolvă de la sine pro
blemele dezvoltării acestei ra
muri a economiei naționale. 
Numai creînd o puternică 
bază tennico-materială a a- 
griculturii. numai asigurînd 
mecanizarea și chimizarea pro
ducției, extinderea lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, se 
pot pune în valoare uria
șele resurse de progres pe 
care le generează victoria 
socialismului la sate, se poa
te făuri o agricultură mo
dernă — superioară atît din 
punct de vedere social, cît 
și tehnico-economic — capa
bilă să satisfacă în tot mai 
bune condiții nevoile popu
lației și ale economiei națio
nale.

Chintesența măsurilor elabo
rate o constituie asigurarea 
unei mai juste aplicări a prin
cipiului fundamental de con
ducere a economiei — centra
lismul democratic, îmbi
narea armonioasă a conduce
rii centralizate cu larga au
tonomie a unităților economi
ce de bază, cu sporirea atri
buțiilor și răspunderilor lor.

Partidul a luat măsuri pen
tru dezvoltarea consecventă a 
democrației economice, pentru 
atragerea cît mai activă a 
maselor la elaborarea și apli
carea principalelor decizii și 
măsuri; în ultimii ani s-au 
intensificat dezbaterile publi
ce asupra problemelor vieții 
economice și sociale, au deve
nit practici curente consfătui
rile organizate pe diferite sec
toare sau ramuri pentru exa
minarea activității și adop
tarea măsurilor ce se impun, 
în întreprinderi au fost înfiin
țate comitetele de direcție — 
organe de conducere colecti
vă, din care fac parte atît ca
dre de conducere, cît și de
legați ai sindicatelor și repre
zentanți aleși ai salariaților ’• 
s-a instituționalizat adunarea 
generală a salariaților din în
treprinderi, ca for colectiv de 
dezbatere și analiză a proble
melor economice, în fața că
reia conducerea unității este 
obligată să prezinte periodic 
dări de seamă, să răspundă 
pentru modul cum asigură 
dezvoltarea producției și buna 
gestionare a fondurilor mate
riale și bănești.

Pornind de la faptul că în 
socialism oamenii muncii au o 
dublă calitate — de proprie
tari colectivi ai mijloacelor de 
producție și de producători ai 
bunurilor materiale — parti
dul nostru urmărește consec
vent ca această caracteristică 
fundamentală a noii orînduiri 
să se manifeste concret în în
tregul mod de organizare și 
desfășurare a vieții economi
ce, asigurîndu-se condiții tot 
mai bune ca cetățenii să-și 
exprime nestingherit părerea 
asupra modului cum sînt gos
podărite treburile țării, să 
critice neajunsurile, să tragă 
la răspundere pe cei ce dove
desc neglijență, nepăsare sau 
nepricepere în administrarea 
bunurilor poporului.

O parte integrantă a efor
turilor pentru perfecționarea 
activității de conducere a eco
nomiei și a întregii vieți so
ciale este lupta necurmată 
dusă de partidul și statul 
nostru împotriva fenomenelor 
de birocratism, a imobilismu
lui, lipsei de răspundere și 
inițiativă pe care le generează 
centralismul excesiv. Lenin 
considera căi nimic nu este 
mai greșit decît confundarea 
centralismului democratic cu 
birocratismul și cu șablonis- 
mul. Lenin vedea principala 
chezășie a lichidării birocra
tismului în atragerea largă a 
maselor la conducerea trebu
rilor obștești. El spunea că 
numai atunci cînd toată popu
lația va participa la condu
cerea statului, se va putea a- 
sigura victoria deplină împo
triva birocratismului. In spiri
tul ideilor leniniste, al luptei 
împotriva birocratismului, 
partidul și statul nostru a a- 
doptat și adoptă în continuare 
măsuri pentru organizarea ju
dicioasă și îmbunătățirea sti
lului de muncă al aparatului 
de stat, apropierea organelor 
centrale de activitatea econo- 
mico-socială, raționalizarea 
muncii de conducere și îndru
mare, micșorarea hotărîtă a 
numărului de acte normative, 
circulari și instrucțiuni, pen
tru curmarea tendințelor de 

tărăgănare a rezolvării pro
blemelor, de dispersare a răs
punderilor.

în noua etapă a construcției 
socialismului în România, se 
ridică exigențe deosebite în 
fața partidului comunist care 
își perfecționează continuu 
formele și metodele de mun
că. Caracteristic pentru acti
vitatea partidului este faptul 
că el își îndeplinește rolul de 
forță pQlitică conducătoare în 
societate nu în mod declara
tiv, nu prin metode adminis
trative, de comandă, ci prin 
linia sa politică creatoare, 
marxist-leninistă, prin pre
zența organizațiilor de partid 
în miezul vieții, în toate sec
toarele construcției socialiste, 
prin legăturile strînse cu ma
sele cele mai largi, prin atitu
dinea militantă, înaintată a 
comuniștilor, exemplu de de
votament și abnegație în în
făptuirea politicii partidului. 
Puternic unit în jurul Comi
tetului său Central, grupînd 
în rîndurile lui peste două mi
lioane de membri, dintre cei 
mai înaintați muncitori, țărani 
și intelectuali, Partidul Comu
nist Român constituie adevă
ratul centru vital al organis
mului nostru social, fiind ur
mat cu nemărginită încredere 
de întregul popor. Unitatea de 
voință și de acțiune a parti
dului. unitatea în jurul său a 
tuturor celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, re- 

* prezintă chezășia înaintării 
victorioase a României pe ca
lea'socialismului, a înălțării ei 
pe trepte tot mai înalte de 
progres, bunăstare și civili
zație.

în SDiritul concepției lui 
Lenin, care a subliniat rela
ția strînsă ce există între po
litica internă de făurire a noii 
orînduiri și politica externă a 
statului socialist. Partidul Co
munist Român și guvernul ță
rii, concentrînd eforturile po
porului nostru în direcția în
făptuirii cu succes a sarcini
lor construcției socialiste des
fășoară o activitate neobosită 
pe arena mondială, în spriji
nul forțelor înaintate ale lu
mii contemporane.

In centrul politicii externe 
a țării noastre, partidul și gu
vernul situează în mod ferm 
prietenia și alianța frățească 
cu toate țările socialiste — de 
care sîntem legați prin comu
nitatea de orînduire și țeluri, 
prin ideologia marxist-leni
nistă, prin lupta comună pen
tru progres social și pace în 
lume ; poporul român este ho
tărî! să militeze neabătut pen
tru continua întărire a priete
niei și alianței cu toate sta
tele socialiste, pentru dezvol
tarea multilaterală a colabo
rării cu aceste țări. Țara noas
tră acordă și va acorda și în 
viitor sprijinul său neprecu
pețit popoarelor care luptă 
împotriva imperialismului, va 
lărgi colaborarea cu țările 
care au scuturat jugul colo
nial și luptă pentru dezvol
tarea de sine stătătoare, cu 
toate forțele antiimperialiste, 
progresiste din lume. Pro- 
movînd activ politica de 
coexistență pașnică între sta
tele cu orînduiri sociale dife
rite, România dezvoltă larg 
relațiile de colaborare cu toa
te țările, militează consecvent 
pentru stingerea și lichidarea 
oricăror focare de conflicte și 
încordare, care pot pune în 
primejdie pacea și securitatea 
internațională.

Animat de o înaltă respon
sabilitate față de cauza socia
lismului și păcii în lume, po
porul nostru va acționa cu 
hotărîre pentru întărirea pu
ternicului front antiimperia
list și nu va precupeți nici un 
efort pentru a-și aduce con
tribuția la dezvoltarea colabo
rării internaționale, la elimi
narea pericolului unui nou 
război, la salvgardarea păcii 
și securității internaționale.

Dezvoltarea mondială con- 
temporană dovedește incon
testabil că omenirea înaintea
ză în direcția întrevăzută de 
Lenin — în direcția socialis
mului și comunismului. înar
mate cu teoria revoluționară 
a clasei muncitoare. însușin- 
du-și spiritul ei creator, parti
dele comuniste și muncitorești 
vor duce mai departe marea 
operă de transformare a socie
tății, de edificare a noii orîn
duiri. îndeplinidu-.și cu cinste 
înalta lor misiune jstorică. Pe 
această bază se va dezvolta 
neîncetat teoria revoluționară 
marxist-leninistă. care în epo 
ca noastră poate fi numai 
rodul gîndirii și experienței 
colective a întregii mișcări co
muniste și muncitorești. ,

Sărbătorind 100 <je ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici Le 
nin. este de datoria noastră, a 
comuniștilor, să ne intensifi
căm eforturile pentru triumful 
idealurilor socialismului în 
propria țară, pentru unitatea 
țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste, a tuturor for
țelor antiimperialiste — care 
reprezintă astăzi factorul 
fundamental al victoriei în 
lupta pentru pace, pentru 
democrație și progres so
cial. Vom deschide astfel și 
mai larg cîmpul de afirmare 
a ideilor nobile pentru a căror 
împlinire Lenin și-a dăruit în
treaga viață — ideile socialis
mului și comunismului ! Este 
cel mai înalt omagiu pe care 
îl aducem memoriei marelui 
conducător revoluționar al pro
letariatului, militantului ne
obosit pentru libertate socială 
și națională a popoarelor, pen
tru trimful cauzei clasei mun
citoare.

AGENDA
DECORĂRI LA 

CONSILIUL DE STAT

La Consiliul de Stat a avut 
loc joi dimineața solemnitatea 
înmînării unor ordine ale Re
publicii Socialiste România.

Distincțiile au fost înmînate 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

La solemnitate au partici
pat tovarășii Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Mircea Mal ița, ministrul 
învățămîntului, Gheorghe Bă- 
răriescu, rectorul Institutului 
politehnic — București, Lau- 
rențiu Fulga, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor.

Pentru merite deosebite și 
activitate îndelungată didac
tică și tehnico-științifică, cu 
prilejul împlinirii vîrsteî d© 
70 de ani. a fost conferit „Or
dinul Muncii“ clasa I tovară
șului Alexandru Rău, profesor 
consultant la Institutul poli
tehnic din București. Prin- 
tr-un alt decret al Consiliului 
de Stat a fost conferit Ordinul 
„Meritul cultural" clasa a IlI-a 
scriitorului Jean Grossu, pen
tru merite deosebite în dome
niul activității literare, . cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 
50 de ani.

Tovarășul Emil Bodnaraș, 
în numele Consiliului de Stat, 
a felicitat pe cei decorați, 
urîndu-le ani mulți și noi suc
cese în activitatea lor.

Cei decorați au mulțumiD 
călduros pentru distincțiile a- 
cordate.

Ședința Comisiei pentru 

industrie, construcții 
și transporturi 

a Marii Adunări Naționale
în ziua de 23 aprilie a.c., la 

Palatul Marii Adunări Națio
nale a avut loc ședința Comisiei 
Permanente pentru industrie, 
construcții și transporturi, care 
a ascultat și dezbătut , ra
portul prezentat de ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Ion Avram, cu privire la 
modul cum S-au asigurat utila
jele și instalațiile necesare o- 
biectivelor prevăzute in planul 
de investiții pe anul 1970.

La lucrări au participat ca 
invitați președinți ai unor co
misii permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, miniștri și 
reprezentanți ai conducerii unor 
ministere, precum și specialiști 
din aparatul de stat.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul tovarășul Alexandru 
Sencovici, președintele comisiei, 
deputați, conducători ai minis
terelor beneficiare de utilaje și 
instalații fabricate de uzinele 
coordonate de Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini.

Membrii comisiei și invitații 
care au luat cuvintul au apre
ciat pozitiv rezultatele obținute 
în acest sector de activitate. în 
continuare au fost făcute propu
neri menite să contribuie la îm
bunătățirea continuă a activității 
desfășurate pentru punerea in 
funcțiune. Ia termenele _ stabi
lite. a investițiilor planificate

Sinteza problemelor dezbătute, 
precum și propunerile comisiei, 
reieșite din discuții, urmează' să 
fie înaintate Consiliului de Stat.

LUCRĂRILE
REUNIUNII RECTORILOR

UNIVERSITĂȚILOR EUROPENE
în continuarea lucrărilor

Reuniunii rectorilor universi
tăților europene, organizată 
sub egida U.N.E.S.C.O.. a fost 
ales Biroul Reuniunii, format 
din : Jean Livescu — Bucu
rești (președinte). K. Nâgv — 
Budapesta, T. Segerstedt — 
Uppsala. F. Zerbst — Vie- 
na (vicepreședinți) și A. L. 
Jaumotte — Bruxelles (rapor
tor). S-a trecut apoi la a- 
doptarea ordinei de zi, pe 
care sînt înscrise două 
teme : ..Obiectivele coope
rării interuniversitare" și 
.Căile și mijloacele de dezvol

tare a cooperării interuniver- 
sitare europene", pe marginea 
cărora au avut loc discuții.

Joi seara, pârtieipanții la 
Reuniunea rectorilor universi
tăților europene au asistat la 
un spectacol de muzică vocală 
și instrumentală, susținut de 
studenții Conservatorului „Ci* 
prian Porumbescu" din Bucu
rești.

(Agerpres)

CRONICA
U. T. C.

Joi dimineață a părăsit Ca
pitala îndreptindu-se spre 
Stockholm tovarășul Cazacu 
Ieremia, activist al C.C. al 
U.T.C., care va participa la 
seminarul „Europa și țările în 
curs de dezvoltare" organizat 
de C.E.N.Y.C., în colaborare 
cu Consiliul Național al Orga
nizațiilor tineretului suedez, 
între 24—30 aprilie a.c. la 
Uppsala.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau de față activiști 
ai C.C. al U.T.C.

Joi dimineața, a sosit în Ca
pitală delegația Consiliului Na
țional al organizației pionieri
lor, condusă de luliu Furo, vi
cepreședinte al C.N.O.P.. care 
la invitația Consiliului Națio
nal al organizației ddmitroviste 
a pionierilor ,.Septembriștii“, 
a făcut o vizită în Bulgaria.



ANCHETĂ INTERNAȚIONALA

Conferința cvadripartită
în problema vietnameză

Comisia Economică O.N.U. 
pentru Europa

Atmosferă de incerti UNIVERSITĂȚILE
Vorbind în cadrul celei de-a 

64-a ședințe a Conferinței cva- 
dripartite în problema vietname
ză, care a avut loc joi la Paris, 
delegatul Republicii Democrate 
Vietnam, Nguyen Minh Vy, a re
levat, în cuvîntarea sa din 20 
aprilie, că „președintele Nixon a 
vorbit din nou mult despre pace, 
dar a făcut aceasta pentru a aco
peri actele de război" ale State
lor Unite. El a subliniat, de ase
menea, că deși a fost anunțată 
retragerea a 150 000 de soldați 
americani, în Vietnamul de sud 
vor mai rămîne 280 000 de mili
tari. „Politica de vietnamizare — 
a spus el — nu este decît o for
mă de prelungire a războiului". 
La rîndul său, șeful delegației 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguen Thi Binh, a arătat 
că numai retragerea totală, ra
pidă și necondiționată a trupelor

americane și renunțarea acestora 
de a mai susține actuala admi
nistrație de la Saigon, vor'putea 
restabili pacea în Vietnam.

Delegatul american, Philip Ha
bib, a susținut că hotărîrea anun
țată de președintele Nixon este 
„o decizie nouă și importantă". 
El a respins ideea unei retrageri 
depline și necondiționate a forțe
lor americane din Vietnam.

• Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în care se re
levă că la 19 aprilie 1970, avia
ția americană a aruncat bombe 
explozive, bombe cu bile și ra
chete asupra unor regiuni popu
late din provincia Quang Binh 
din R. D. Vietnam provocînd nu
meroase pierderi de vieți ome
nești și bunuri materiale ale 
populației locale.

nostru

economica tudine in Bogota

S.U.A. a aprobat ca regimul 
de la Saigon să furnizeze arme
guvernului de la Pnom Penh

WASHINGTON. — Purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe, Ronald 
Ziegler, a anunțat joi că Statele 
Unite au aprobat ca regimul de 
Ia Saigon să furnizeze o cantita
te de arme guvernului de la

Pnom Penh. El a adăugat că a- 
ceste arme au fost remise guver
nului generalului Lon Noi „cu 
știința și aprobarea noastră". Zie
gler a declarat, totodată, că a- 
ceasta nu reprezintă un răspuns 
la cererea guvernului de la Pnom 
Penh de a primi un ajutor mili
tar masiv din partea S.U.A., pre- 
cizînd că această cerere continuă 
să fie în studiu.

Plenara Comisiei 
mice O.N.U. pentru 
a abordat problema , 
pală de pe ordinea de zi — 
situația economică pe conti
nentul nostru — pe baza unui 
studiu elaborat de secreta
riatul Comisiei.

Luînd cuvintul ambasa
dorul Ion Datcu, șeful Mi
siunii . permanente a Ro
mâniei pe lîngâ Oficiul 
O.N.U. de la Geneva, a sub
liniat că — dînd curs reco
mandărilor unor țări, între 
care și România — docu
mentul respectiv întreprinde 
anul acesta o cercetare mai 
complexă a noilor fenomene 
ce apar în economia euro
peană, ca de pildă cooperarea 
industrială și cooperarea ști
ințifică și tehnologică.

Delegatul român a subli
niat în continuare necesita
tea ca studiul să includă date 
și indicatori care să scoată 
în evidență tendințele sem
nificative pentru dezvoltarea 
pe termen lung a economici 
europene.

Mutațiile profunde, deter
minate de revoluția tehnico- 
științifică în toate domeniile 
vieții materiale, a spus dele
gatul român, impun dezvol
tarea relațiilor de colaborare 
între toate țările europene, 
diversificarea acestei coope
rări — cale sigură spre întă
rirea păcii și'securității con
tinentului, un domeniu în 
care Comisia poate aduce o 
contribuție pozitivă.

Econo- 
Europa 
princi-

O atmosferă de incertitudine continuă să domnească în 
capitala columbian» după incidentele care au urmat anun
țării victoriei candidatului oficial, Misael Pastrana Borrero, 
în alegerile prezidențiale ce au avut loc duminică în această 
țară.

Ordinul de instituire al „stării 
de urgență" dat de președintele 
în funcțiune a devenit efectiv 
miercuri, cînd trupele însoțite de 
care blindate au ocupat princi
palele puncte strategice din Bo
gota și au interzis circulația pe 
timpul nopții. Miercuri după-a- 
miază a fost reinstaurat un calm 
relativ — subliniază agențiile de 
presă — fiind împiedicată orice 
nouă demonstrație de stradă. Pe 
diverse clădiri au fost arborate 
drapele în semn de aprobare a 
măsurilor luate de autorități, iar 
pe adresa palatului prezidențial 
au sosit numeroase scrisori de 
sprijin pentru intervenția energi
că împotriva adepților fostului 
dictator Rojas Pinilla, înfrînt în 
aceste alegeri.

Politia și armata continuă să 
țină sub observație locuința în 
care se află Pinilla, interzicînd 
accesul corespondenților de presă 
și al altor persoane. Un purtător 
de cuvînt militar a declarat că 
Pinilla nu se află sub stare de 
arest la domiciliu, ci numai sub 
protecția forțelor de ordine, ca o 
simplă măsură de precauțiune.

Pe de altă parte, autoritățile au 
anunțat arestarea deputatului 
Fernando Prado, unul dintre cei 
12 semnatari ai declarației difu
zate marți seara de liderii Parti
dului „Alianța națională popu
lară", în care sînt contestate re-

zultatele oficiale ale alegerilor. 
Autorii declarației pretindeau că 
liderul acestui partid, Pinilla, ar 
fi cîștigat alegerile și amenințau 
că vor întreprinde acțiuni „pen
tru ca victoria să nu-i scape". Au 
fost arestați, de asemenea, alți 
10 lideri ai Partidului „Alianața 
națională populară" și a fost 
ocupat sediul din Bogota al a- 
cestei organizații. Intr-o convor
bire telefonică pe care a avut-o 
miercuri cu un corespondent al 
agenției U.P.I., generalul Pinilla 
a declarat totuși că va continua 
„cu orice risc lupta pentru răs
turnarea guvernului".

CUBA

Cu prilejul
centenarului

nașterii

EUROPEI
PIETRO AGOSTINO D’AVACK

RECTORUL UNIVERSITĂȚII DIN ROMA

Răspunderile Universității
Rectorul Universității 

din Roma, Pietro Agosti
no d’Avack, înlătură, de 
la primele cuvinte, barie
ra invizibilă care există, 
uneori, între reporter și 
interlocutorul său. Dis
tinsul profesor acceptă cu 
amabilitate să participe 
la ancheta „Scînteii tine
retului". Cunoaște solici
tarea noastră din scri
soarea pe care a primi
t-o la Roma, dar — ne 
mărturisește — a preferat 
să răspundă direct. între 
o ședință de după-amia
ză a întîlnirii rectorilor 
universităților europene 
și un cocteil programat 
pentru orele serii, dl. 
d'Avak ne rezervă minu
tele necesare interviului.

Prima întrebare se refe
ră la rolul universității în 
această perioada de 
profunde prefaceri.

V

saigoneze 
pe teritoriul 
cambodgian

ORIENTUL
APROPIAT

Schimburi sporadice de focuri
in Trinidad-Tobago

de 
ale 
in

teri-

SAIGON. — Agențiile 
presă informează că unități 
regimului de la Saigon au 
treprins noi incursiuni pe 
toriul Cambodgiei. Associated
Press menționează că subunități 
ale trupelor saigonez^ cu . un 
efectiv de 5 000 de militari, au 
pătruns pe o adîncime de 34 
km în interiorul teritoriului cam
bodgian, în provincia Kien 
Tuong.

Precizarea făcută de A.P. con
trazice astfel afirmațiile autori
tăților saigoneze potrivit cărora 
trupele regimului nu ar între
prinde atacuri pe teritoriul cam
bodgian.

Reprezentantul permanent al 
Iordaniei la O.N.U., Muhammad 
El Fara, a informat printr-o scri
soare Consiliul de Securitate că 
forțele armate israeliene au înce- 
Î)ut recent construirea unei șose- 
e care pătrunde în teritoriul ior

danian (aflat sub ocupație) prin 
localitatea Ghores Safi, la suci de 
Marea Moartă, în scopul de a 
controla sursele de apă din a- 
ceastă regiune și a le lega cu 
uzinele israeliene de potasiu din 
vest.

Scrisoarea reprezentantului ior
danian califică această acțiune ca 
o încălcare a Cartei O.N.U. și a 
principiilor dreptului Internațio
nal.

La Port of Spain s-a 
anunțat că un ofițer re
bel a început tratative 
cu procurorul general al 
Republicii Trinidad To
bago în vederea încetă
rii lăscoalei militarilor 
de la baza Chaguara- 
mas.

Situația de la această bază, a- 
flată la 17 km. nord de Port of 
Spain, continuă să rămînă ne
clară. Forțele armate pretind că 
dețin controlul asupra bazei și că 
unii rebeli, care cer drepturi mai 
mari pentru populația neagră din 
insulă, ar fi fugit în pădurile a- 
propiate pentru a duce lupte de 
guerilă, dar alte surse afirmă că 
răsculații continuă să stăpîneas- 
că baza.

„TACHITO" CAUTĂ UN SUCCESOR

Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I., joi a fost descărcată o 
cantitate de arme și muniții tri
mise de guvernul S.U.A. în spri
jinul trupelor care au rămas cre
dincioase guvernului, întrucît răs
culații au capturat singurul depo
zit de armament din această țară. 
De asemenea, surse ale guvernu
lui din Trinidad-Tobago au a- 
nunțat că în insulă au debarcat 
trupe engleze aduse din Jamaica 
și Cuyana pentru a ajuta Ia în- 
năbușirea rebeliunii
' Schimburi sporadice de foc.uri 
au izbucnit joi într-una din pe
riferiile capitalei iar up incendiu 
a distrus patru clădiri și șapte 
vehicule la Camp Ogden, un 
post- militar situat la 9 km. de 
baza Chaguaramas. Agenția U.P.I. 
anunță, totodată, că șase nave de 
război ale S.U.A., avînd la bord 
2 000 de infanteriști marini, se 
află la limita apelor teritoriale ale 
insulei, pentru a interveni „în 
scopul evacuării celor 1000 de 
rezidenți americani și a turiști
lor dacă acest lucru se va dove
di necesar".

Cu prilejul aniversării a 100 de 
ani de la nașterea lui V. I. 
Lenin, la Havana a avut loc o 
ședință festivă, anunță agenția 
Prensa Latina. Luînd cuvîntul cu 
această ocazie, Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, a evocat personalitatea 
marelui conducător al proletaria
tului internațional, subliniind tot
odată, influența exercitată de o- 
perele lui Lenin în procesul re
voluționar din Cuba.

Convorbirile 
sovieto-americane 

de la Viena

— Rolul și responsabilitățile 
universității sînt foarte mari — 
spune dl. d'Avack. Sînt cu atît 
mai mari cu cît umanitatea urcă 
o nouă treaptă de civilizație^ — 
cea tehnologică. în aceste îm
prejurări se impune necesitatea 
de a păstra un raport exact în
tre valorile umaniste și cerin
țele progresului tehnologic. 
Există, după părerea mea, riscul 
de a pierde aceste valori uma
niste în favoarea imperativelor 
științei și tehnicii. Pentru a ar
moniza cultura umanistă cu exi
gențele științifice ale epocii, 
universității îi incumbă o res
ponsabilitate esențială.

De pe aceeași poziție, 
dl. d'Avack își exprimă 
opinia și în privința ra
portului dintre specializa
re și cultura generală :

— Cultura generala este in
dispensabila specializării, pen
tru că o specializare îngustă, 
fără fundamentul unei culturi 
generale, riscă să transforme 
pe om în apendice al mașinii 
in timp ce, logic, mașina tre
buie să fie un instrument al 
omului în strădania de înălțare 
a civilizației...

Întrebării despre carac
teristicile actualei gene
rații de studenți, interlo
cutorul nostru îi răs- 

~ punde :
— în raport cu alte generații 

există o diferență pe care aș 
defini-o drept calitativă* De la 
o universitate destinată unor 
categorii restrînse, unor elite, 
am trecut la o universitate cu 
caracter de masă. Studentul de 
altădată avea, aș spune, senti
mentul „ființei superioare". Stu
dentul de astăzi, la care regă
sim într-o măsură mai mare de
cît ia alte generații o ’ enă de 
romantism, aparține unei colec
tivități largi și influența exerci
tată de această schimbare este 
vizibilă. Desigur, faptul nu poa
te fi rupt de problemele socie
tății. în această perioadă de 
înaintare rapidă pe planul civi
lizației, la unii tineri se mani
festă o nesiguranță în fața 
viitorului.

Rectorul Universității din 
Roma subliniază în continuare 
că există diferențe, de la țară 
la țară, în privința caracteristi-

cilor studentimii, că fiecărei 
realități politice și sociale îi 
este specifică o anumită stare 
de spirit a tineretului universi
tar. în Italia — observa oaspe
tele — există o înclinație deo
sebită spre politică și tinerii 
simt nevoia unei mai ample 
prezențe în viața publică. Fas
cismul a încercat să țină gene
rația tînără departe de preocu
pările politice. S-a produs, însă, 
o reacție inversă. Interesul ti
neretului italian față de politică 
se înscrie în conceptul său de 
libertate democratică.

— Cum pot contribui 
universitățile la apro- 

i? pierea popoarelor din 
Europa ?

— în primul rînd printr-o 
mai bună informare reciprocă, 
prin contacte directe, prin efor
turi de colaborare (rămîne o 
problemă echivalarea studiilor 
universitare, mai ales în dome
niul umanistic). Pe pianul co
laborării cu universitățile ro
mânești s-a făcut un început 
dar avem posibilități mult mai 
largi pentru a încerca să răs- 
pîndim cultura românească în 
italia și pe cea italiană în Ro
mânia. Expoziția de arheologie 
românească, deschisă la Roma, 
m-a entuziasmat. Popoajhle 
noastre au o rădăcină cr^ nă 
care le facilitează apr<?,/ ea. 
Și fizic, și moralmente, - 
asemănări frapante într-^’ro- 
mâni și italieni. într-un anumit 
sens, eu, aici la București, nu 
mă simt în străinătate, ci mă 
simt ca la mine acasă.

EUGENIU OBREA
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La palatul prezidențial din Managua se fac calcule asidue. 
Cel de al treilea membru al familiei Somoza, Anastosio zis și 
„Tachito", se preocupa să-și găsească un succesor la funcția 
prezidențială, întrucît constituția interzice realegerea lui. Din . 

i „calitate" : sâpartea viitorului președinte se cere o singură ~ calitate* : să 
asculte de ordinele familiei Somoza, asa cum se considera că 
s-a întîmplat și cu fostul președinte nicaraguaian, Rene Schick 
z 1 putere în 1963, pe tratele luiGutierrez, care l-a succedat la 
„Tachito", Luis Somoza.

Pînă la desfășurarea scrutinu
lui prezidențial a mai rămas 
aproximativ un an dar repre
zentanții familiei Somoza vor să 
se pună din timp la adăpost. In 
joc sc află o uriașă avere, alcă
tuită din majoritatea fabricilor 
și societăților din tara-

Experiența unui președinte de 
„rezervă" a dat pînă acum, în 
general, rezultate pozitive. Co
laborarea dintre frații Somoza 
și fostul președinte Schick 
Gutierrez fusese „excelentă". 
Imperiul economic al celor doi 
frați se mărise substantial, con
comitent cu averea lor. „Tachi
to** Somoza s-a gîndit mai întîi 
că pentru alegerile din 1971 con
stituția ar putea suferi o „mo
dificare**, astfel incit actualul 
președinte, adică el, să-și poată 
prezenta condidatura pentru un 
nou mandat. Opoziția față de a- 
ceastă intenție s-a dovedit a fi, 
însă, extrem de puternică, . în 
fruntea ei aflîndu-se. în special, 
dizidenții din partidul liberal, 
conduși de Ramiro Sacasa Guer
rero. Iar atunci cînd în rîndurile 
celor ce se împotrivesc unei mo
dificări a constituției a trecut și 
partidul conservator, în special 
Pedro Joaquin Chamorro, pro
prietarul celui mai mare ziar 
antiguvernamental din țară, „La 
Prensa**, „Tachito** a fost nevoit 
să renunțe preocupîndu-se să 
găsească un mijloc „constituțio- 
nal“ care să-i permită să-și ex
tindă imperiul economic și, în 
același timp, să-și consolideze 
controlul asupra acestei mici 
țări din America Centrală.

Actualul președinte este al 
treilea membru al familiei So
moza care s-a aflat la putere în 
Nicaragua din 1936. Tatăl lui. 
care purta tot prenumele de 
Anastasio și diminutivul de 
„Tacho", s-a aflat la putere din 
1936 pînă la asasinarea sa, în 
1956. Fiul său, Luis. l-a succe
dat pînă în 1963, iar actualul 
președinte, numit „Tachito". a 
preluat funcția prezidențială du
pă ce a cîștigat așa-zisele „ale
geri" în februarie 1967. Pe lin
gă președinția republicii, Anas
tasio junior a preluat însă și 
controlul asupra „imperiului e- 
conomic Somoza" care, deși mic 
la dimensiuni internaționale, a 
devenit un factor extrem dc pu
ternic în Nicaragua. Astfel, 
singura societate națională

de transporturi aeriene, „Li- 
neas Aereas Nicaraguenses" 
(Lanica), care deservește rute 
spre Miami, Ciudad de Mexico 
și întreaga Americă Centrală 
este proprietatea deplină a „corn- 

■ paniei Somoza". Familia deține 
majoritatea acțiunilor singurei 
societăți de navigație, „Marina 
Mercantil de Nicaragua" (Me- 
menic) și este proprietara unuia 
din porturile țării, Puerto So
moza, prin intermediul unei 
companii de expediții de măr
furi. Cea ma importantă socie
tate producătoare de ciment din 
tară, „Compania Nacionai Pro- 
ductora de Cimiento" (Canal), 
este controlată de frații Somoza 
la fel ca și fabrica textilă „Por- 
venir S.A.". Cea mai mare fa
brică de conserve, „Compania 
de carne", aparține în întregi
me „societății Somoza" care de
ține astfel monopolul exportu
lui de carne din țară. Aceste 
exporturi sînt efectuate de so-

cietatca „Transportes Rama", 
proprietate deplină a președin
telui țării.

Interesele familiei Somoza 
joacă un rol important în indus
tria națională a zahărului, în 
distilarea romului și în unele 
proiecte internaționale dc dez
voltare economică a țării. Una 
din afacerile care aduce profi
turi substanțiale președintelui 
este cea mai mare fabrică de 
bere din țară „Compania Cer- 
vecera Nicaraguense". în sfîrșit, 
familia deține interese importan
te într-o stație de televiziune și 
o stație de radio iar președinte
le este susținut de cel de al doi
lea ziar, ca mărime, din țară, 
„Novedades**.

S-au făcut numeroase încer
cări pentru a se evalua averea 
familiei Somoza dar nici una 
din ele nu a dus la vreun rezul
tat. Aceasta l-a făcut pe un di
plomat din Managua să remarce 
că „ar trebui un contabil mai 
bun decit cei existenți în aceas
tă țară pentru a putea face o 
asemenea evaluare". Dar „Ta- 
chite" Somoza nu are nevoie de 
un contabil. Pentru el, impor
tant la ora actuală este să gă
sească un „președinte".

P. NICOARA

ca- 
în
e

Parola lansată de au
toritățile de Ia Pretoria su
nă ca o reclamă pentru o 
noua marcă de detergent»* 
„Alb în timpul nopții î“. 
Formula nu se referă însă 
la albiturile de pat, ci Ia 
orașele sud-africane.

O lege specială 
re urmează să intre 
vigoare la 3 mai
menită să accentueze 
discriminarea rasială,
adăugind o notă de înăs
prire sistemului de apart
heid. Prin noua legislație 
este interzisă cu desăvîrși- 
re prezenta africanilor in 
timpul nopții în perime
trul orașelor. Dr. Piei 
Koornhoff, locțiitorul mi
nistrului „pentru proble
mele populației bantu", a 
definit concis și cinic 
„concepția" legiuitorilor 
rasiști: „Pînă acum am 
interzis celor de cu
loare să doarmă sub ace
lași acoperiș cu albii. Era 
o soluție incompletă. SUB 
CERUL ORAȘELOR 
NOASTRE NU PUTEM 
ADMITE SĂ DOARMĂ

Joi a avut loc la Viena cea 
de-a treia ședință de lucru a 
convorbirilor sovieto-americane 
cu privire la limitarea cursei înar
mărilor strategice. Ședința a avut 
Ibc la sediul ambasadei Uniunii 
Sovietice. După cum se știe, reu
niunile — care se desfășoară în 
secret <— au loc alternativ la am
basadele U.R.S.S. și S.U.A. din 
capitala Austriei. Delegația so
vietică este condusă de V. S. 
Semionov, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., 
iar cea americană de Gerard 
Smith, directorul Agenției pentru 
dezarmare și control asupra ar
mamentelor a S.U.A.

INTENSIFICAREA 
RELAȚIILOR DE PRIETENIE 

DINTRE R.A.U. și G.R.P. 
AL REPUBLICII 

VIETNAMULUI DE SUD

Agenția M.E.N. anunță că 
guvernul Republicii Arabe 
Unite și Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au liotă- 
rît să ridice misiunile lor di
plomatice la rang de amba
sadă. în comunicatul dat pu
blicității cu această ocazie 
se arată că ambele guverne 
doresc să intensifice în con
tinuare relațiile de prietenie 
dintre ele.

NOAPTEA AFRICANII"
Dar, chiar în cursul zi

lei, va fi restrînsă prezența 
în orașe a celor „de cu
loare". Același 
Koornhoff oferă detalii: 
„Și ziua ne vom lovi în 
orașele noastre de negri 
mai puțini Sînt bucuros culoare" care lucrau piuă

Piet

bantustanelor și a unui nu
măr redus de centre in
dustriale. De pe acum, 
prin noile reglementări, au 
fost concediați zeci de mii 

■ de funcționari, vînzători. 
salariați ai hotelurilor etc., 
din rîndurile celor „de

Cu prilejul vizitei oficiale pe 
care o întreprinde în Turcia, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă din Ro
mânia, Pompiliu Macovei, am
basadorul român la Ankara, 
Grigore Geamănu, a oferit 
miercuri un cocteil în saloanele 
ambasadei. Au luat parte Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul 
afacerilor externe al Turciei, 
Orhan Oguz, ministrul educa
ției, Munis Faik Ozensey secre
tar de stat la Președinția Con
siliului de Miniștri, și alte per
sonalități.

La marele magazin „Old En
gland" din Bruxelles s-a deschis 
o expoziție românească cu vîn- 
zare, organizată de Agenția E- 
ccnomică a României la Bru
xelles în colaborare cu Oficiul 
Național de Turism, Camera de 
Comerț a Republicii Socialiste 
România și conducerea magazi
nului „Old England". întreprin
derile românești de comerț ex
terior : Prodexport, Conserv- 
export, Ilexim, Icecoop, Carti- 
mex și Romagricola prezintă în 
acest cadru o gamă variată de 
produse, printre care conserve 
de legume, fructe și carne, brîn-

Parteneri ai organizațiilor 
sovietice de comerț exterior

te, și-a trimis reprezentantul per
manent la Moscova. Colaborarea, 
cu tradiții mai vechi și mai bo
gate, a concernului „Renault" cu 
partenerii sovietici din domeniul 
industriei automobilelor este faci
litată, de mai mult timp, de o 
astfel de reprezentanță perma
nentă.

Țara care deține recordul re- v 
prezentanțelor cu caracter pJM? ' 
manent în capitala sovietică es Y 
Japonia (11 reprezentanțe), 
cărei mari concerne și companii 
comerciale și-au demonstrat po
sibilitățile de export la marea 
expoziție industrială deschisă în 
aprilie în Parcul Sokolniki.

Trei mari firme italiene — 
„Fiat", „Montecatini — Edison" 
și „Eni" — au reprezentanțe ofi
ciale în capitala U.R.S.S.

După cum i s-a comunicat 
unui corespondent al agenției 
TASS din partea Ministerului 
Comerțului Exterior al U.R.S.S., 
în prezent, la Moscova au repre
zentanțe permanente 25 mari 
firme și organizații de peste ho
tare.

Firma franceză „Soris" și-a 
deschis joi o reprezentanță per
manentă în capitala Uniunii So
vietice. Această firmă — preci
zează agenția TASS — este un 
important partener al organiza
țiilor sovietice de comerț ex
terior.

„Soris" este cea de-a treia fir
mă franceză care deschide un bi
rou permanent în capitala sovie
tică. Cu numai o lună în urmă, 
firma „Cifal“, care a livrat uti
lajul pentru patru uzine sovieti

ce din industria produselor lacta-

la 700 din cei 1000 de 
muncitori de culoare".

Practic, noua legislație 
va provoca o creștere ma
sivă a șomajului (implicit 
a mizeriei) în rîndul popu
lației bantu. Aceasta deoa
rece numărul întreprinderi
lor situate în afara centu-

„ALBIREA 
GRASELOR*

să anunț că măsurile în a- 
cest sens se și aplică". Din 
primele zile ale lui apri
lie numeroși muncitori și 
funcționari africani care 
ocupă slujbe mai bune, 
cu calificare medie, au 
fost înștiințați că nu-și 
vor mai putea exercita me
seriile în afara „zonelor 
pentru cei de culoare", a

de curînd în orașe. A- 
cesta este doar începutul. 
Numai în provincia Trans
vaal urmează să fie conce
diat! în cursul lunii mai 
circa 10 000 de africani. O 
firmă producătoare de mo 
bilă a anunțat că, potrivit 
noilor legislații de „albire 
totală a orașelor", va tre
bui să „renunțe imediat

rei interzise a orașelor este 
destul de mic, iar cartie
rele pentru africani și re
zervațiile bantu sînt lipsi
te de veritabile obiective 
economice, aflîndu-se în
tr-o accentuată subdezvol
tare. Așadar, cei care-și 
pierd slujbele la orașe au 
toate „posibilitățile să șo
meze, fără speranța găsirii

vreunei modalități de a-și 
exercita profesiunea și a-și 
cîștiga existența.

Magnatul sud-african O- 
ppenheimer observa, rc- 
ferindu-se la noul pa
chet de legi rasiste: 
„Albirea orașelor are 
toate șansele să ne du
că la cea mai sigură sinu- 

' cidere economică". Oppen
heimer se gîndea, desi
gur, la mina de lucru 
africană extrem de ief
tină care permite cîș- 
tiguri înzecite proprieta
rilor de întreprinderi. 
Oricum, însă, miliardarul 
de la Johannesburg spu
nea un adevăr incontes
tabil, dacă ne gîndim că 
actualmente, în sfera pro
ductivă din R.S«A., lucrea
ză 5,3 milioane de africani 
și numai 1,3 milioane de 
albi. Așa cum avea perfec
tă dreptate să eticheteze 
legislația „albirii" orașe
lor ca „un amestec de 
orbire, prostie și absur
ditate".

Franța își va relua

EM. RUCĂR

locul in U. E. O

cuvin t al guver-Purtătorul de a
nului francez, Leo Hamon, a de
clarat că Fianța își va relua locul 
său în cadrul Consiliului Minis
terial al U.E.O. — organism care 
grupează cele șase țări membre 
ale Pieței comune și Marea Bri- 
taine — pe care l-a părăsit din 
luna februarie 1969 în urma 
unui diferend cu ceilalți parte
neri.

<

zeturi, miere, băuturi, covoare, 
costume naționale, produse de 
artizanat, cărți, discuri etc. în 
același timp, Oficiul Național 
de Turism este prezent cu o 
frumoasă expoziție.

WALTER SCHEEL LA MADRID
• ȘEFUL DIPLOMAȚIEI vest- 

germane, Walter Scheel, a sosit 
miercuri după-amiază la Ma
drid pentru o vizită oficială de 
48 de ore.

în ședința de joi a Comitetu
lui pentru dezarmare, co-preșe- 
dintii Comitetului, A. Roșcin 
(U.R.S.S.) și J. Leonard (Statele 
Unite), au prezentat o nouă ver
siune, revizuită, a proiectului de 
tratat cu privire la interzicerea 
amplasării de arme nucleare și 
alte arme de distrugere în masă 
pe teritoriile submarine și în sub-

solul mărilor și oceanelor. în in
tervențiile rostite cu acest prilej, 
delegații U.R.S.S. și Statelor U- 
nite au prezentat principalele 
modificări aduse proiectului în 
raport cu versiunea prezentată 
anterior.

artistice din Florența, au aplau
dat cu căldură interpretarea rea
lizată de întregul colectiv de 
actori români

• TEATRUL „Lucia Sturdza 
Bulandra" și-a încheiat seria 
spectacolelor prezentate în ca
drul Festivalului internațional 
al teatrelor de la Florența. A- 
preciatul colectiv bucureștean 
a interpretat pe scena „Teatru
lui della Pergola" piesele „Ne
potul lui Rameau" de Denis Di
derot în regia Iui D. Esrig 
și „L e o n c e și L e n a“ de 
Georg Buchner. în regia lui 
Liviu Ciulei. Numeroșii specta
tori prezenți între care s-au a- 
flat reprezentanți ai autorități
lor locale și cercurilor cultural-

R.D.G. IȘI AFIRMĂ DREPTUL 
DE A DEVENI MEMBRU

AL O.M.S.
• LA BERLIN a fost dată pu

blicității o declarație a Minis
terului de Externe al R.D. Ger
mane cu privire la cererea aces
tui stat de a fi primit în rîndul 
membrilor organizației Mon
diale a Sănătății. Caracterul 
umanitar și universal al O.M.S., 
se subliniază în declarație, re
clamă cooperarea și colaborarea 
în calitate de membru cu 
turi egale în cadrul acestei 
nizații, a tuturor statelor. 
Germană, ca stat suveran, 
firmă prin această cerere 
tul juridic de netăgăduit 
deveni membru al O.M.S

• POLIȚIA din New York a 
anunțat miercuri că unul din 
cei mai „căutați** indivizi de pe 
glob a fost găsit împușcat, se 
pare în urma unei lupte între 
bande rivale. Este vorba de ce
lebrul ucigaș mafiot. Gaspare 
Magaddino, care era căutat pen
tru activitatea sa criminală de 
polițiile din mai multe țări și 
de Interpol. în sarcina lui erau 
puse mai multe asasinate, trafic 
de stupefiante, jafuri și alte in
fracțiuni. Considerat a fi fost 
unul din șefii Mafiei siciliene, 
Magaddino a emigrat în 1960 în 
S.U.A. pentru a scăpa de urmă
rirea penală. Aici, el a conti
nuat activitatea criminală.

de Sousa, care se ocupa de re
crutarea de brațe de muncă din 
statele braziliene afectate de 
calamități naturale, percepînd 
pentru fiecare „recrut" 11 do
lari. Acesta a reușit însă să dis
pară.

Agenția France Pres.se reamin
tește că acum o lună autorită
țile braziliene au arestat la Re
cife pe unul din șefii rețelei de 
traficanți de oameni care vin' 
deau pe țărani marilor proprie
tari de pămînt.

instituții culturale florentin» 
„Gabinetto Vieusseux", a avut 
loc o întîlnire literară românn- 
italiană consacrată „Valorilor 
universale și permanențelor spi
rituale românești**.

drep- 
orga- 
R. D. 
își a- 
drep- 
de a

TRAFICANȚI DE OAMENI

• POLIȚIA FEDERALA bra
ziliană a reușit să elibereze 210 
țărani care urmau să fie vînduți 
la prețul de „11 do'ari bucata“ 
unor mari proprietari de pămîn- 
turi din statul Minas Gerais. 
Țăranii, originari din statele 
Paraibo și Rio Grande do Norte, 
afectate de o lungă secetă, erau 
transportați cu două camioane 
de un anume Genetio Fernandez

• MINISTERUL Comerțului al 
S.U.A. a dat publicității un do
cument referitor la producția 
mondială do autovehicule pe 
anii 1968 și 1969. Se relevă, prin
tre altele, că Japonia și-a în
tărit poziția de al doilea produ
cător mondial de automobile 
(după S.U.A.), realizînd în 1968 
față de anul 1967 o creștere a 
producției cu 910 000 unități.

în 1968, se arată în document, 
în lume s-au produs 29 482 507 
automobile, camioane și auto
buze.

• LA MOSCOVA a avut loc 
ședința . ______
C.A.E.R. pentru agricultură, la 
care au participat delegații din 
Bulgaria, ~ ’ — —
Germană, 
România, „___ T_ ___
Sovietică. în cadrul ședinței 
fost examinat raportul cu pri
vire la coordonarea principale
lor cercetări științifice și tehnice 
în domeniul agriculturii și sil
viculturii, care vor fi efectuate 
de țările membre ale C.A.E.R. 
în perioada 1971—1975

Comisiei permanente

Cehos’ovacia, R. D. 
Mongolia, Polonia, 
Ungaria și Uniunea 

i a
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• LA PALAZZO STROZZI 
din Florența, în cadrul vechii

„COSMOS - 334"
• IN UNIUNEA SOVIETICA 

a fost lansat joi satelitul artifi
cial al Păniîntului „Cosmos-334", 
la bordul căruia este instalat 
aparataj științific destinat conti
nuării cercetărilor în spațiul 
cosmic. Agenția T.A.S.S. preci- 
zeoză că sistemele de bord func
ționează normal.

Tiparul > Combinatul poligrafic „Casa Scinteli'
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