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LUCRĂRILE SESIUNII

- 'Sfc
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Au început, la 17 martie, lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a 
actualei legislaturi a Marii Adu
nări Naționale. în dezbaterea 
deputaților sînt aduse docu
mente de mare importanță pen
tru ridicarea pe o treaptă cali
tativ superioară a activității eco
nomice și sociale a României. 
Expresie a profundului demo
cratism ce caracterizează în
treaga activitate politică, econo
mică și socială a țării, proiectele 
a, icipalelor legi supuse discu
ției au fost publicate în preala
bil în presă, au fost discutate de 
mase largi de cetățeni, devenind 
astfel rezultatul unor largi con
sultări cu oamenii muncii, cu 
specialiști din diverse domenii 
de activitate.

Alături de deputâți, la lucră
rile sesiunii iau parte numeroși 
invitați, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții economice, 
științifice și culturale, ziariști.

în sala Marii Adunări Națio
nale erau, de asemenea, pre- 
zenți șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în țara noastră, 
precum și corespondenți ai pre
sei străine.

Deputății și invitații au întâm
pinat cu puternice și îndelungi 
aplauze pe conducătorii partidu
lui și statului, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Cheorgho Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu.

Erau prezenți membrii Consi
liului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale.

Marea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate următoa
rea ordine de zi :

1. — Verificarea legalității 
alegerii de deputâți în Circum
scripția electorală Nr. 1 — Rîm- 
nicu Vîlcea, din județul Vîlcea, 
și în Circumscripția electorală 
Nr. 5 — Timișoara Nord-Vest, 
din județul Timiș.

2. — Proiect de lege cu pri
vire la activitatea de comerț ex
terior, de cooperare economică 
și tehnico-științifică a Republi
cii Socialiste România.

3. — Proiect de lege privind 
perfecționarea pregătirii profe
sionale a lucrătorilor din unită
țile socialiste.

4. — Proiect de lege privind 
înființarea, organizarea și func-

naționale <leționarea Comisiei 
demografie.

5. — Proiect de 
extrădarea.

6. — Proiect de 
vire la actele de identitate ale 
cetățenilor români, precum și la

Î
irocedura schimbării domiciliu- 
ui și a reședinței.

7. — Eliberarea din funcția 
de membru al Consiliului de 
Stat a tovarășului Ion Cosnia, 
care a fost numit ministru, și 
completarea locului devenit ast
fel vacant.

La primul punct al ordinii de 
zi, deputatul Tudor Drăganu, 
președintele Comisiei de vali
dare, a prezentat raportul comi
siei pentru validarea mandatului 
de deputat al tovarășei Lucia 
Lazanu, în Circumscripția elec
torală nr. 1 — PJmnicu Vîlcea, 
din județul Vîlcea, și al tovară
șului Ioniță Bagiu, în Circum
scripția electorală nr. 5 — Timi
șoara Nord-Vest, din județul Ti
miș, în locurile care au fost va
cante. >

Trecîndu-se la vot, Marea 
Adunare Națională a validat în

lege privind

lege cu pri-

unanimitate mandatele noilor 
deputâți.

In continuarea ordinii de zi, 
tovarășul Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior, a pre
zentat, din însărcinarea Consi
liului de Miniștri, expunerea la 
Proiectul de lege cu privite la 
activitatea de comerț exterior, 
de cooperare economică și te'ri- 
nico-științifică a Republicii So
cialiste România.

Deputatul Aurel Vijoli, pre
ședintele Comisiei economico- 
financiare, a prezentat apoi ra
portul acestei comisii și a altor 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale la acest pro
iect de lege.

La dezbaterea acestui proiect 
de lege au luat cuvîntul deputății 
Constantin Dăscălescu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, Iosif 

■ Roth, vicepreședinte al Consiliu
lui popular al județului Timiș, 
Mihail Florescu, ministrul indus
triei chimice, Florica Toma, teh
nician la Fabrica „Țesătura" din

(Continuare în pag. a Vil-a)

INTERVIU
acordat de președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România,
NICOLAE CEAUȘESCU,

™ După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae
Ccaușescu, a acordat un interviu ziaristului 

A Alex Decotte, de la postul de radio elvețian 
w „Suisse Romande".

•
 Miercuri seara acest post de radio a difu
zat interviul, care a fost precedat de o pre-

zentare a vieții și activității secretarului ge
neral al P.C.R., președintele ^Consiliului de 
Stat, precum și a liniilor generale ale politicii 
externe promovate de Republica Socialistă 
România.

£ ÎNTREBARE:

Cum apreciați, domnule pre- 
A ședințe, evoluția raporturilor 

României cu celelalte țări so
cialiste ? Care sînt coordona- 

£ tele de bază ale colaborării 
Republicii Socialiste România 
cu țările sistemului socialist ?

internaționale și

RĂSPUNS:

9 Ca țară socialistă, România 
pune la baza politicii sale ex-

•
 terne extinderea relațiilor de 
prietenie și colaborare multi
laterală cu toate țările socia-

•
 liste. în acest spirit se dezvol
tă continuu legăturile țării 
noastre de colaborare și coope-

A rare economică, tehnico-științi- 
™ fică, culturală, politică și în 

alte domenii, cu celelalte state 
A socialiste. Evoluția pozitivă a 
w acestor -elații reiese și din 

faptul că din volumul total al 
A schimburilor economice ale 
v României, circa 54 la sută se 

realizează cu țările socialiste.
® De asemenea, în ultimii ani 

s-au intensificat contactele și 
A schimbul de delegații dintre 
w țara noastră și celelalte state 

socialiste.
$ întemeindu-mă pe aceste 

realități pot afirma că rapor- 
— turile României cu celelalte 
W țări socialiste cunosc o evolu

ție ascendentă, corespunzînd

•
 atît intereselor popoarelor din 
țările noastre cît și cauzei

destinderii 1 
păcii în lume.

La baza relațiilor sale cu 
toate statele socialiste, Româ
nia așează în mod constant 
principiile deplinei egalități în 
drepturi și avantajului re
ciproc. Noi pornim de la fap
tul că dezvoltarea colaborării 
și cooperării cu țările socialiste 
trebuie să ducă la progresul 
rapid al fiecărui popor pe ca
lea făuririi unei economii pu
ternice, la întărirea indepen
denței și suveranității fiecărui 
stat socialist. De altfel, tocmai 
întărirea și dezvoltarea rela
țiilor dintre țările socialiste, pe 
baza aplicării acestor principii 
constituie una din trăsăturile 
caracteristice fundamentale ale 
epocii contemporane. Aseme
nea relații presupun o justă 
îmbinare a intereselor naționa
le cu cele ale întăririi solidari
tății dintre țările socialiste — 
acestea constituind de altfel 
un tot unitar inseparabil.

Iată de ce apreciez că există 
toate condițiile obiective pen
tru depășirea unor neînțele
geri dintre țările socialiste ' și 
dezvoltarea relațiilor multila
terale dintre ele.

în ce o privește, Republica 
Socialistă România va face tot 
ce depinde de ea pentru in
tensificarea colaborării și coo
perării cu toate statele socia
liste.

ÎNTREBARE!

Care sînt principiile pe baza 
cărora România își întemeiază 
raporturile sale cu țările neso- 
cialiste — cu statele occidenta
le și cu cele în curs de dez
voltare ?

RĂSPUNS:
în activitatea sa internațio

nală, România pornește de la 
necesitatea participării active 
la diviziunea internațională . a 
muncii, la schimbul mondial 
de valori materiale și spiritua
le. Totodată, avînd în vedere 
că în lumea de azi există sta
te cu orînduiri sociale și poli
tice deosebite, considerăm că 
este necesar ca între aceste 
țări să se stabilească relații de 
colaborare în toate domeniile 
de activitate.

România își întemeiază ra
porturile cu statele care art 
altă orînduire socială pe prin
cipiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.'

Consider că o condiție 
fundamentală a promovării 
unor relații normale între sta
te este respectarea dreptului 
fiecărui poppr de a-și alege 
singur calea dezvoltării econo-

pârghii eficiente pentru cunoașterea
și soluționarea problemelor

specifice ale tinerilor
OPINIILE UNOR TINERI SI ACTIVIȘTI Al ORGANIZAȚIEI U. T. C. DIN CAPITALA PRIVIND
STRUCTURA, MODUL DE LUCRU SI RELAȚIILE CU ORGANELE ALESE Șl ORGANIZAȚIILE 

U.T.C. ALE ACESTOR ORGANISME CARE URMEAZĂ A FI CREATE

Continuînd publicarea unor opinii referi
toare la constituirea consiliilor pentru pro
blemele specifice diferitelor categorii de ti
neri, vă oferim astăzi rezultatele unui sondaj 
întreprins în rîndul tinerilor din Capitală. 
Părerile lor se oferă ca o contribuție utilă la

clarificarea multiplelor aspecte relevate de 
integrarea acestor noi organisme în activita
tea de traducere în viață a sarcinilor pe care 
și le-a propus Uniunea Tineretului Comunist 
la al IX-lea Congres.

secretarBÎRCEI ȘTEFAN
al Comitetului U.T.C. din sec
torul III al Capitalei

REZULTATELE ÎNTRECERII
DINTRE ORGANIZAȚIILE JUDEȚENE DE PARTID,

CONSILIILE POPULARE Șl INSTITUTELE DE CERCETARE
ȘTIINȚIFICĂ, PENTRU REALIZAREA Șl DEPĂȘIREA

PLANULUI PE ANUL 1970
Tn 1970, ultimul an al cincinalului 1966—1970, 

pe baza îndeplinirii și depășirii planului de stat, 
Jara noastră a înregistrat noi și importante reali
zări în toate domeniile activității economice, so
ciale și culturale ; a continuat procesul de dezvol
tare și modernizare a economiei naționale pe 
baza înfăptuirii unui amplu program de investiții 
și construcții, a sporit venitul național, a crescut 
nivelul de trai al oamenilor muncii.

La îndeplinirea în bune condiții a planului de 
dezvoltare economică și socială a țării un rol im
portant l-a avut larga întrecere socialistă desfășu
rată între organizațiile județene de partid, consi
liile populare și unitățile de cercetare științifică.

Chemarea la întrecere, lansată la începutul a- 
nului 1970 de organizațiile județene de partid 
Brașov și Timiș, Consiliul popular al județului 
Constanța, institutele de cercetări chimice și de 
cercetări tehnologice pentru construcții de mașini 
din București și Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice Fundulea din județul Ilfov,

a găsit un puternic ecou în întreaga țară ; între
cerea pentru îndeplinirea și depășirea planului pe 
anul 1970 a cuprins practic pe toți oamenii muncii 
din întreprinderile industriale, de pe șantierele de 
construcții, din transporturi, din unitățile agricole 
socialiste și din institutele de cercetare științifică.

Desfășurarea și rezultatele întrecerii au eviden
țiat încă o dată uriașa forță și energia creatoare 
a clasei noastre muncitoare, țărănimii, intelectua
lității, a întregului popor care sub conducerea 
Partidului Comunist Român înfăptuiește în mod 
neabătut, programul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră.

Din datele cu privire la îndeplinirea planului de 
stat și a angajamentelor luate rezultă că în anul 
1970, pe ansamblul economiei, s-au obținut în
semnate depășiri la producția-marfă industrială 
și livrările către fondul pieții, creșterea producti
vității muncii în industrie, sporirea beneficiilor, 
precum și economii peste plan la consumul de 
metal, lemn, combustibili.

(Continuare în pag. a VII •»)

Pentru a depista soluții capa
bile să determine o eficiență 
maximă activității consiliilor, 
pentru a asigura funcționalita
tea lor trebuie, firește, să por
nim de la premisa că, aceste 
consilii sînt organisme consul
tative. înțeleg prin aceasta că 
pentru noi, consiliile vor re
prezenta organismele dinamice, 
mobile, de studiu, oferindu-ne, 
nouă, în primul rînd, posibili
tatea să cunoaștem mai profund 
realitatea prin membrii lor, prin 
constatările unor colective spe
cializate în cercetarea modului 
în care se desfășoară, spre 
exemplu, propaganda tehnică, 
ridicarea gradului de calificare, 
cum se rezolvă problemele de 
muncă șl viață ale tinerilor ; și 
nu numai să cunoaștem dar 
și depistăm. în funcție de 
ceasta, soluții potrivite, să 
aplicăm. Iată de ce cred că 
impune să stimulăm.
cînd împrejurările o cer, capa
citatea consiliului de a sugera 
direct organizațiilor U.T.C. mo
dalități practice' de acțiune, de 
rezolvare, să-l antrenăm direct

să
a-
le 
se 

atunci

în experimentarea unor soluții 
astfel îneît pe baza concluziilor 
desprinse să adoptăm ceea ce se 
profilează a fi răspuns cu posi
bilități certe de generalizare.

Nu cred în utilitatea unor ple
nare periodice ca mod de apre
ciere a activității consiliilor, a 
întocmirii pentru acestea a unor 
programe complicate, a unor 
planuri de măsuri greoaie pen
tru că ar dubla propriile noastre 
programe și planuri de măsuri, 
a unor instruiri ale membrilor ' 
consiliilor. Ar exista riscul să . 
le inoculăm tendințe rutiniere 
de care abia vrem să ne ferim. 
După, opinia mea, în relațiile 
Comitetului U.T.C., fie acesta ju
dețean sau municipal cu consi
liile | trebuie să ne situăm pe 
poziția acelora care, cu prilejul 
unor consfătuiri de lucru cu 
subcolectivele care și-au asu
mat direct responsabilitatea cer
cetării unor aspecte precise în 
domeniul lor și nu cu întregul 
consiliu, au de aflat mai mult

Opinii consemnate de 
MIRCEA 
MIRCEA 
TRAIAN

(Continuare în

TACCIU 
NIțCOLAE 
GÎNJU

pag. a Vil-a)
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TINERII
de NICOLAE DRAGOȘ

S Primim mereu vești, de pe meridianele lumii, despre o tot 
mai pregnantă afirmare a tinerilor în viața socială. Pe

< 4 fronturile demnității din Vietnam, tineri patrioți constru-
iese cu modestia dramatică a jertfelor o solemnă și infi- 

<> nită statuie a setei de independență și libertate. Tn orașe
< italiene, alături de comuniști, de forțele de stînga, tinerii 
$ se exprimă hotărît împotriva provocărilor fasciste. în A-

merica tineri dau foc, în semn de protest, ordinelor mili- 
a tare care-i destină să fie protagoniștii unui război nedrept. 
<k Tinerii contestă, condamnă tot ce se opune progresului, 
)> valorificării creatoare a potențialului uman.

Și tot numele lor îl întâlnim pe baricadele noului, ale 
<k luptei pentru noi izbînzi în cercetarea științifică, în reali- 

zarea nobilelor aspirații spirituale. Tinerii — cei care știu 
<► să nege cu vigoare orice tendință de anacronică an.chilo- 

zare, orice malformații ale iresponsabilității — au conștiin- 
ța că principala rațiune a existenței lor este să afirme, să

< ► construiască. Pentru că tinerii sînt viitorul. Și ei știu, mai
< k bine decît oricine altcineva, acest lucru. Pentru că fiecare 
G nouă generație tînără echivalează cu anticiparea concre- 
<k tă a viitorului.
S în rîndurile tinerilor care afirmă, care-și slujesc — și au 
<► condiții să o facă — vocația constructivă se află (îi cunosc 
<k bine, îndeaproape și de aceea nu las cuvintelor atît de 
<► încăpătoare în relativismul lor nici un drept la ezitări) 
<► tinerii României socialiste, cărora partidul le-a creat un 
« generos cîmp de instruire și afirmare. Ei sînt un univers 

nu numai al promisiunilor, dar și al certitudinilor. Drumul 
<► lor către conștiința de sine este unul nu simplu dar, fapt 
<k esențial, dirijat de spiritul unor sentimente majore — dra- 

goste.de patrie, încrederea în țelurile profund umane ale 
Z socialismului.
<k Tinerii, sînt un univers în devenire, un univers al medita- 

fiilor originale și surprinzător de profunde, al acțiunilor 
<► cutezătoare. Tn spațiul fără țărmuri al trăirilor lor, al vi- 
S selor lor,, creatorul — poet sau prozator, pictor sau sculp- 
S tor —, gînditorul — etician sau filosof —. toți cei ce cu- 

tează a depune mărturii menite să pledeze în timp des- 
<k pre valoarea fără egal a omului vor afla întotdeauna o 

sursă fertilă pentru idee. înțelegîndu-i pe tineri, ne înțele- 
<k gem mai bine pe noi înșine, cei care am fost și cei care 
<k vom fi. Cun.oscîndu-i mai îndeaproape pe tineri, ne cu- 

noaștem mai îndeaproape pe noi înșine. Și, în același 
<k timp, mai vîrstnici fiind, ne facem datoria ca necesara in- 
<k tegrare a tinerilor în viața societății, în matca timpului să 
<► se producă în condițiile unei optime eficiențe.
<k Mărturisesc, o recentă carte, „TINERII", semnată de poe- 
<k tul A. I. ZAINESCU, apărută în Editura politică, ne-a îndem-

(Continuare în pag. a ll-a)

AL PATRIEI
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INTERVIU
acordat de președintele Consiliului

de Stat al Republicii Socialiste
România, NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)

mico-sociale. De asemenea, a- 
preciez eă. în situația interna
țională actuală soluționarea 
problemelor grave care preo
cupă omenirea nu se poate 
realiza decît cu participarea 
activă a tuturor statelor, indi
ferent de mărimea lor.

în acest spirit și pornind de 
la • asemenea considerente, 
România întreține și dezvoltă 
relații economice, tehnico-ști- 
ințifice, culturale, diplomatice 
cu toate Statele lumii, fără 
deosebire de orînduire soeial- 
politică.

Pe aceste principii se înte
meiază și relațiile Republicii 
Socialiste România cu țările 
occidentale — relații pe care 
intenționăm să le dezvoltăm 
și în viitor. în această ordine 
de' idei, aș dori să menționez 
în mod deosebit relațiile dintre 
România și Elveția ; întemeia
te pe stimă și respect reciproc, 
aceste relații au cunoscut în 
anii din urjnă o puternică dez
voltare. îmi exprim speranța 
că și în viitor colaborarea și 
cooperarea dintre cele două 
țări vor înregistra noi progre
se în interesul ambelor po
poare, al destinderii și păcii în 
Eutopa și îh lume.

în ce privește relațiile cu 
statele în curs de dezvoltare, 
România le acordă o mare 
însemnătate — nu numai e- 
conomică, dar și politică. In- 
tensificînd colaborarea cu ță
rile care au pornit pe calea 
dezvoltării independente, noi 
sprijinim eforturile popoarelor 
respective pentru consolidarea 
suveranității lor naționale, 
pentru valorificarea în interes 
propriu a bogățiilor lor nătu- 

; rale.
Noi concepem colaborarea 

cu țările în curs de dezvoltare 
în contextul luptei pentru e- 
voluția independentă, de sine 
stătătoare a fiecărui stat, al 
luptei împotriva politicii im
perialiste și neocolohialiste, 
pentru prietenie și colaborare 
între popoare.

suprem al întregii politici a 
partidului nostru comunist.

care 
avut 
dez- 
ac- 

pro-

ÎNTREBARE:

Ce ne puteți spune, dom'nule 
președinte, despre obiectivele 
principale ale politicii desfă
șurate pe plan intern. Cum a- 
preciați rezultatele acestei po
litici ?

în condițiile României, 
— așa cum am spus — a 
în trecut o economie slab 
voltată, punem un mare 
cent. pe realizarea unui 
greș rapid și susținut, atît în 
industrie cît și în agricultură.

în înfăptuirea acestor obiec
tive poporul român a obținut 
realizări remarcabile. Recent 
am încheiat cu succes planul 
cincinal 1966—1970, în toată 
această perioadă producția in
dustrială crescînd într-un ritm 
mediu anual de circa 12 la 
sută. !970 producția indus
trială a fost de 17 ori mai 
mare decît cea realizată în 
1938, anul cu cea mai înaltă 
producție din perioada ante
belică. Industria 
astăzi la formarea 
național în proporție de 
60 la sută.

în cincinalul pe care 
încheiat recent producția 
colă a crescut cu 24 la ___ _
cu toate că timp de 3 ani Ia 
rînd am avut condiții clima
tice nefavorabile.

Edificator pentru progresul 
economiei românești este, cred, 
și faptul că în perioada 1966— 
1970 venitul național a crescut 
în medie anual cu 7,7 la sută, 
depășindu-se prevederile pla
nului cu 13.6 miliarde lei. în 
ultimii cinci ani salariul real 
a crescut cu 20 Ia sută, iar ve
niturile populației din salarii 
cu peste 50 la sută ; de ase
menea, pensiile au sporit cu 
32 la sută. în cursul ultimu
lui cincinal s-au construit la 
orașe și la sate circa 660 000 
de locuințe.

Succesele politicii econo
mico-sociale a României sînt 
ilustrate în mod evident și de 
progresele mari obținute în 
dezvoltarea învățămîntului, ști
inței. culturii, a ocrotirii să
nătății. Iată, spre exemplu, în 
1938 circa 35 Ia sută din popu
lația țării era neștiutoare de 
carte ; această situație nu nu
mai că a fost demult lichi
dată, dar în 1970 am ajuns Ia 
generalizarea învățămîntului 
de 10 ani obligatoriu și gra
tuit pentru toți copiii ; numă
rul studenților a crescut de la

contribuie 
venitului 

circa

l-am 
agri- 
sută,

RĂSPUNS:

Țelul fundamental al dez
voltării României este, făurirea 
societății socialiste și comu
niste, a orînduirii în care să 
se asigure deplina egalitate 
socială între oameni, posibili
tăți identice de afirmare a 
personalității umane în toate 
domeniile de activitate.

Urmărind realizarea acestor 
țeluri fundamentale, obiecti
vele principale ale politicii 
noastre economico-sociale des
fășurate pe plan intern au în 
vedere crearea unei puternice 
baze tehnico-materiale, care 
să permită lichidarea, într-o 
perioadă istorică scurtă, a îna
poierii economice moștenite 
din trecut și apropierea Ro
mâniei de țările 
din punct de 
și tehnic.

Pe această 
ne propunem 
carea nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor 
care constituie de altfel scopul

dezvoltate
vedere economic

bază economică 
să asigurăm ridi-

28 000 în
150 000 în _

După cum se poate

trecut, la 
prezent.

peste

După cum se poate vedea 
facem totul pentru ca o dată 
cu dezvoltarea economică a 
țării, să se îmbunătățească, 
continuu și condițiile de viață, 
materiale și spirituale, ale în
tregului nostru popor.

ÎNTREBARE:

Ce ne puteți spune despre 
orientările economice de vii
tor ale României ? Inundațiile 
din 1970 au constituit un ob
stacol in calea dezvoltării vii
toare a țării dumneavoastră ?

RĂSPUNS:

Liniile directoare ale dezvol
tării economico-sociale a Ro
mâniei în perioada următoare 
au fost trasate de Cohgresul 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român din vara anului 
1969. Se are în vedere asigu
rarea în continuare a dezvol
tării susținute a industriei care 
va crește într-un ritm mediu 
anual de peste 10 la sută. Un 
accent deosebit punem pe la
turile calitative ale activității 
economice. Mă refer, în spe
cial la sporirea preocupării 
pentru ridicarea calității pro
duselor, sporirea productivi
tății muncii și o mai bună 
organizare a întregii activități, 
pentru creșterea susținută a e- 
ficienței economice în toate ra
murile producției.

în următorii cinci ani pre
vedem, de asemenea, o creș
tere mai accentuată a produc
ției agricole. In acest scop au 
și fost alocate investiții de 
circa 80 miliarde lei pentru 
dezvoltarea agriculturii.

Prin realizarea acestor pre
vederi în industrie și agricul
tură România va face un nou 
si însemnat.pas înainte pe ca
lea dezvoltării sale economice 
și sociale, micșbrînd și mai 
mult decalajul care o desparte 
de țările avansate din punct 
de vedere industrial.

Doresc să menționez că po- 
poruL nostru a trecut cu suc
ces la înfăptuirea prevederilor 
noului plan cincinal ; rezulta
tele bune obținute în primele

două luni ale acestui an 
îndreptățesc să afirmăm 
în această privință, am pășit 
— cum se spune — cu dreptul, 

în ce privește inundațiile 
din 1970, ele au provocat ță
rii noastre daune foarte mari 
care, după ultimele evaluări, se 
cifreză la peste 1 miliard de 
dolari. Datorită măsurilor 
luate, a muncii eroice desfă
șurate de întregul popor am 
reușit să lichidăm cea mai 
mare parte a acestor pagube. _ 
în această privință doresc să O 
menționez ajutorul primit din 
străinătate și, în acest cadru, să 
aduc și pe această cale mul- 9 
țumiri autorităților și cetățe
nilor elvețieni pentru spriji
nul acordat populației sinis
trate din țara noastră.

Doresc să arăt că inundați
ile nu au afectat prevederile 
dezvoltării țării în perioada 
următoare ; dimpotrivă, greu
tățile prin care am trecut — 
și care au constituit un se
rios examen al abnegației șl 
dîrzeniei cu care poporul nos
tru este decis să lupte pentru 
a înlătura orice obstacole care 
i-ar sta în cale — au pus și 
mai mult în atenția întregii 
țări necesitatea realizării tu
turor prevederilor ce ni le-am 
propus în legătură cu dezvol
tarea industrială și agricolă 
viitoare a patriei noastre, 
ne-au întărit puternic hotă- 
rîrea de a nu cruța nici un e- 
fort pentru transpunerea lor 

■în viață.
Realizarea acestor preve

deri pe care noul cincinal le 
stabilește în legătură'cu dez
voltarea economiei naționale 
va crea o bază trainică pentru 
ridicarea în continuare a bu
năstării materiale și culturale 
a întregului popor ; în același 
timp, aceasta va asigura con
diții pentru participarea tot 
mai intensă a țării noastre la 
schimbul mondial de valori, la 
dezvoltarea colaborării și prie
teniei cu toate statele lumii.

în încheiere, doresc să 
transmit ascultătorilor postu
lui dumneavoastră de radio, 
întregului popor elvețian, un 
cald salut prietenesc și cele 
mai bune urări de prosperi
tate, pace și fericire.

ne 
că,

•
 Printre evenimentele de mare 
importanță politică pentru evo
luția mișcării muncitorești in-

•
 ternaționale se înscrie și Co
muna din Paris, de la a cărei

•
 proclamare se împlinesc 100 de 
ani. Cucerind puterea politică 
din mina burgheziei, proletari
atul parizian a instaurat, pentru 
prima dată în istorie, un nou 
tip de stat, organizat și condus 
nemijlocit de clasa muncitoare, 
reprezentanta intereselor mase- 

făuritoarele tuturor 
materiale și spiri-

acordate de Comitetul de Stat pentru Cultură
și Artă pentru cele

în cadrul manifestărilor cul- 
tural-artistiee consacrate îm
plinirii a 50 de ani de exis
tență glorioasă a Partidului 
Comunist Român, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă 
în colaborare cu Uniunea Ar
tiștilor Plastici organizează la 
București în luna mai 1971, o 
amplă expoziție de artă plas
tică.

Cu acest prilej, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă 
a instituit următoarele premii 
care se vor acorda celor mai 
valoroase lucrări din expozi
ție :

TINERII
(Urmare din pag. I)

nat la așezarea în frază a acestor gînduri. Din. paginile 
ei, înlăturînd prea marea pe alocuri risipă de epitete, păs- 
trînd coloanele de susținere, suplu gîndite și frumos îm
podobite, se desprinde imaginea unui tînăr preocupat să 
se definească pe sine cel de azi și cel de mîine. Autorul, 
schimbînd instrumentele de lucru, vizînd o introspecție 
eseistică în universul tinerilor, nu-și abandonează nici o 
clipă vocația de poet, află nu o dată formulări de veri
tabilă expresivitate și sensibilitate, năzuind exprimarea afo
ristică. Tinerii 
a lumii", „își 
nirii". Ei sînt 
nuu, activ și 
amfiteatru de
în fapt, în predecesori „un orizont de susținere cel puțin 
moral". Parcurgînd capitolele cărții vom afla interesante 
puncte de vedere, ne vom simți — poate — solicitați în 
a le adăogi, a le nuanța, a le ordona altfel structura. Dar 
evidența punctelor de vedere, argumentația —- străbătînd 
în egală măsură teritoriile ideii formulate cu sobrietate, 
dar și pe cele ale lirismului necenzurat — vor impune în 
lectura acestei cărți ce aspiră la definirea cîtorva din tră
săturile unei generații și punerea în dezbatere, prin eseu 
cu note distincte, a unora din problemele de fond ale a- 
cestei generații.

„Tinerii" este o carte pe care mai ales tinerii, citind-o, 
vor simți, nu mă îndoiesc, dorința să o completeze și să o 
aprecieze ca pe un util punct de pornire în drumul com
plex al definirii proprii.

sînt în viziunea lui, o „nedezmințită izbîndă 
conjugă vîrsta cu etapele înseși ale ome- 

gîndiți trâindu-și vîrsta într-un dialog conti- 
constructiv cu vremea lor, ca într-un sacru 
nobilă tradiție antică; devenirea lor are,

de artă
mai valoroase
plastică

PENTRU LUCRĂRI DE PICTURA 
PREMIUL I
2 PREMII II
3 PREMII III 
PENTRU LUCRĂRI DE SCULPTURA 
PREMIUL I
2 PREMII II
3 PREMII III 
PENTRU LUCRĂRI DE GRAFICA 
PREMIUL I
2 PREMII II
3 PREMII III 
PENTRU LUCRĂRI DE ARTA DECORATIVA

lucrări

a 
a

a 
a

a 
a

lei 
lei 
lei

lei 
lei 
lei

lei 
lei 
lei

15 000
12 000
10 000

15 000
12 000
10 000

10 000
8 000
5 000

(fiecare) 
(fiecare)

(fiecare) 
(fiecare)

(fiecare) 
(fiecare)

PREMIUL I
2 PREMII II
3 PREMII III

lei 15 000 
a lei 12 000 (fiecare) 
a lei 10 000 (fiecare)

Selecționarea lucrărilor ce vor fi premiate lucrări cu ca

vînt revoluționar fărâ prece
dent a fost proclamată Comuna 
din Paris. Comitetul Central al 
Gărzii naționale, devenind gu
vernul prov Izoriu al primului 
stat proletar dih lume, își pro
pune două obiective hotărîtoa- 
re în acel moment pentru desti
nul poporului francez : alunga-' 
rea invadatorilor și eliberarea 
socială a proletariatului de ex
ploatarea capitalistă. „Proletarii 
din Paris, se arăta în manîfestul 
Comitetului Central al Gărzii 
naționale, in mijlocul înfrînge- 
rilor și trădării claselor stăpî- 
nitoare, au înțeles că a sunat 
ceasul cînd trebuie să salveze 
situația, luînd în propriile lor 
mîirii conducerea treburilor pu
blice... Ei au înțeles că este da
toria lor cea mai nobilă și 
dreptul lor absolut să se consti
tuie stăpîni ai propriei lor soar-

altă parte, Comuna a marcat 
începutul unei perioade imi in 
istoria universală.

Concluziile decurgînd din ex
periența atît de bogată, de sem
nificativă și atît de aspră a Co
munei au fost subliniate de 
Marx, Engels, Lenin și de alți 
gînditori, socialismul științ'fic 
fiind astfel îmbogățit cu teze 
noi privitoare la revoluția pro
letară, la dictatura proletaria
tului și la tactica partidului re
voluționar. Comuna a avut un 
puternic ecou în toată lumea 
înfluențînd asupra dezvoltării 
mișcării muncitorești interna
ționale. Pentru România, anii 
Comunei coincid cu începutul 
răspîndirii ideilor socialismului 
științific. Amintirea și tradiția 
sărbătoririi Comunei în decur
sul a zeci de ani s-au încorpo
rat organic în mișcarea munci-

Dar forțele coalizate ale reac- 
țiunii cu sprijinul prusacilor au 
dezlănțuit atacul asupra Comu
nei. Zeci de mii de comunarzi 
francezi, alături de care s-au 
aflat un număr impresionant de 
voluntari străini, au organizat 
apărarea revoluționară a Comu
nei care a rezistat eroic pînă la 
28 mai 1871. A urmat măcelul 
sălbatic 3in ■ „săptămîna sînge- 
roasă" cînd au fost împușcați 
cu său fără judecată, trimiși la 
închisoare ori la muncă silnică, 
zeci de mii de oameni. „Zidul 
Federaților din cimitirul Pere 
Lachaise, unde a avut loc ulti
mul asasinat în masă — arată 
Fr. Engels — stă și acum măr
turie mută, dar elocventă a fu
riei sălbatice de care este în 
stare clasa dominantă de îndată 
ce proletariatul îndrăznește să-și 
revendice drepturile".

•
 reprezent. 
lor largi, 
bunurilor 
tuale.

Cauzele ... ____
declanșarea insurecției proleta
riatului din Paris rezidă în 

• procesele vieții economice, so
ciale și politice franceze de du
pă revoluția de la 1848 care se’ 
succed cu o mare repeziciune. 
Odată cu dezvoltarea industriei 
a crescut nu numai numărul 
proletariatului, ci și conștiința 
sa de clasă, capacitatea de or
ganizare și de luptă împotriva 
exploatării capitaliste. Crearea 
Internaționalei a I-a și răspîn- 
direa ideilor marxiste au gene
rat noi orientări în mișcarea 
muncitorească franceză. Din 
confruntarea .diferitelor curente 
a rezultat o treptată diminua- ■ 
re a influenței proudhoniste, d 
încorporare a celor mai bune e- 
lemente din rîndul blanqiștilor 
și proudhoniștilor în mișcarea 
socialistă, revoluționară, de ins
pirație marxistă. Delegațiile 
muncitorilor francezi au parti
cipat activ la toate congresele. 
Internaționalei, deși au avut de 
întîinpinat multe obstacole. 
Creșterea combativității munci
torimii franceze s-a concretizat 
în anii 1869—1870 într-o serie de 
acțiuni revendicative, cele mai 
importante fiind grevele de la 
„Creuzot" care aveau să devină 
prologul revoluției ce a urmat. 
Toate evenimentele care au pre
cedat și pregătit Comuna, apri
gele confruntări de clasă din
tre proletariat și burghezie s-au 
desfășurat în condițiile puterni
cei crize interne a celui de-al 
doilea Imperiu francez și a si
tuației social-politice și econo
mice determinate de războiul 
franco-prusac. Prăbușirea impe
riului bonapartist, în momentul 
cînd proletariatul parizian căpă
ta conștiința forței sale și a in
tereselor sale, a dus la intensi
ficarea conflictului dintre bur
ghezie și proletariat. Creșterea 
nemulțumirii generale a mase
lor populare, la care s-a adău- 

• gat știrea capitulării de la Se
dan (2 septembrie 1870) a provo
cat o adevărată insurecție popu
lară în Paris. Invazia inamicu
lui pe teritoriul francez agrava 
si mai mult condițiile materiale, 
de viață ale oamenilor muncii. 
Rezultatul ifhediat 'ăl insurecți
ei din Paris a fost proclamarea 
celei de-a IlI-a Republici fran
ceze și constituirea unui guvern 
republican din care însă nu fă
ceau parte reprezentanții auten
tici ai insurgenților. în conse
cință, noul guvern a recurs, în 
cele din urmă, la o politică de 

• trădare națională, de capitulare
în fața invadatorilor prusaci, 

în aceste împrejurări, însu- 
• flețit de un fierbinte patriotism

și spirit revoluționar, proletari
atul parizian și-a asumat singur 

A sarcina grea a apărării capita- 
0 lei asediate de inamic, înrolîn- 

du-se în masă, în batalioanele 
Gărzii naționale. Schimbarea 

A caracterului războiului purtat 
de Franța după 4 septembrie 
1870 (data proclamării republi- 

• cii) a schimbat și starea de spi
rit a maselor populare. în aces
te condiții noi, lupta poporului 
francez împotriva militarismu- 

A lui prusac a fost susținută de 
cercurile progresiste ale vremii 
nu numai din Franța, ci și din 

• alte țări., Garibaldi, eroul mișcă
rii de eliberare din Italia, a in
trat voluntar în armata france- 
ză. Emigrația poloneză din Paris 

9 a constituit un batalion de vo
luntari. Printre străinii care,'cu 
entuziasm, ș-au înrolat voluntar 

V în rîndurile armatei franceze 
pentru apărarea republicii' au 
fost și cîteva sute de români 
ale căror nume au fost reținute 
de publicistica vremii : maiorul 
Pilat, Moruzzi, Valentineanu, 

• Popescu, Bibescu și mulți alții
care au luptat sub drapelul 
francez atît ca ofițeri cît și ca 

• sirhpli soldați. Se poate afirma
că războiul just pentru izgoni
rea armatelor prusace de pe te- 
ritoriul Franței căpătase propor- 
țiile unui adevărat război popu
lar. încercarea burgheziei de a 

• lovi în masele înarmate care 
căpătaseră experiența luptei 
pentru o cauză justă a consti- 

• tuit semnalul declanșării insu
recției proletariatului din Paris, 
în dimineața zilei de 18 martie 

_ 1871. Atunci s-au ridicat bari- 
W cade, au fost ocupate principa

lele instituții politico-admihis- 
A trative din capitală, iar guver

nul burghez a fugit la Versai
lles. în această atmosferă de a-

care au determinat

UN EVENIMENT
DE SEAMĂ ÎN ISTORIA

MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI
INTERNATIONALE

a

te și să preia puterea de stat". 
Deși a durat numai 72 de zile, 
Comuna a exercitat un rol im
portant în transformarea revo
luționară a societății pariziene : 
Au fost luate măsuri care să fa
vorizeze : organizarea produc
ției, reglementarea muncii în 
fabrici 'și în uzine, aproviziona
rea populației cu alimente, re
partizarea către muncitori a lo
cuințelor vacante rechiziționate, 
laicizarea învățămîntului, des
ființarea vechii armate și înlocu
irea ei cu Garda națională, 
proclamarea principiului eligi
bilității și revocabilități» tutu
ror persoanelor ce ocupau func
ții administrative, juridice etc., 
desființarea parlamentului bur
ghez și crearea1 unui organ ac
tiv care îmbină puterea execu
tivă cu cea legislativă.

Manifestarea puternică a spi
ritului internaționalist de care 
proletariatul a fost însuflețit 
încă cu un secol în urmă este 
largul ecou pe care Comuna l-a 
avut în rîndul opiniei publice 
proletare, progresiste și demo
cratice din întreaga lume, par
ticiparea directă pe baricadele 
pariziene, a numeroși luptători 
străini între care și români.

Prefigurînd prin caracterul și 
măsurile sale unele trăsături ale 
viitoarei orîntluiri sociale, in 
care poporul muncitor, masele 
asuprite sînt stăpîne pe propriul 
lor destin, dovedind posibilita
tea proletariatului de a înfăptui 
o asemenea societate, Comuna 
din Paris a demonstrat forța 
clasei muncitoare franceze, creș
terea spiritului revoluționar și 
a conștiinței ei’ politice. Pe de

torească din țara noastră. Co
muna o fost evocată de fiecare 
dată, cu emoție, socotită a fi 
vestitorul societății socialiste. 
Idealurile de acum un veac ale 
comunarzilor au început să se 
înfăptuiască prin victoria Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie — în Rusia și, mai tîr- 
ziu, prin intrarea pe făgașul so
cialismului a altor țări care 
construiesc azi o viață nouă. De 
aceea prima încercare a prole
tariatului de a se elibera de ex
ploatare va rămîne o sărbătoare 
tradițională a proletariatului de 
pretutindeni, a tuturor celor re 
muncesc și aspiră spre socia
lism și progres. 1

ION POPESCU
cercetător la Institutul
de. studii istorice și soc’iaLpoli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R.

TINERI COMUNARZI

w 
«

«

Printre eroii Comunei din 
?aris, care „au pornit la 
asaltul cerului", după cum 
spunea Marx, un rol activ, 
deosebit, l-au avut tinerii, 
mulți dintre ei strămutați 
din focul războiului pe bari
cadele luptei proletare. Pre
zența tineretului in aoeastă 
superbă și tragică bătălie de 
clasă nu reprezenta o tradi
ție oarecare — existența lui 
în primele rînduri ale tutu
ror mișcărilor pentru pro
gres făcind parte din atribu
tele cele mai de preț ale 
vîrstei. Era o verificare a 
unui înalt potențial revolu
ționar într-un act social și 
politic cum istoria nu mai 
cunoscuse vreodată. Așa se 
explică cum batalioane în
tregi de tineri patrioți s-au 
alăturat răsculaților, au lup
tat alături de ei, și mulți au 
căzut în- ciocnirile cu trupele 
guvernului trădător de la 
Versailles. Comuna a recreat 
figura de legendă a lui Ga- 
vroche. Efortul pentru ridi
carea, aprovizionarea și apă
rarea baricadelor a fost faci
litat prin contribuția nepre
cupețită adusă de tineri. Co
muna a organizat un corp 
de tineri combatanți, care au 
fost încorporați în piața 
Chateau d’Eau, pentru a fi 
instruiți. Pentru mobilizarea 
tineretului, un grup de tineri 
au lansat ziarul „Gazeta ro
șie".

Comuna a fost emanația, 
în primul rind, a poporului 
din Paris și nu în ultimul 
rînd — a tineretului pari
zian ; prin importanța hotă- 
rîrilor sale, ea și-a asumat 
sarcinile unui adevărat gu
vern, exercitînd o puternică

influență în opinia publică 
și in desfășurarea evenimen
telor din restul Franței. La 
Lyon, Marsilia, Toulouse, 
Sairit-Etienne, unde de ase
menea a fost încercată o for
mă a Comunei, tineretul 
și-a adus propria lui contri
buție la realizarea acestui 
act istoric al proletariatului 
francez.

In perioada asediului, mulți 
tineri parizieni și străini a- 
flați în Franța s-au distins 
prin acte cu adevărat eroi
ce : tînărul de 15 ani, Charles 
Banderitter, căzut grav ră
nit după 10 zile de luptă 
continuă, striga în timp ce 
părăsea postul de tragere : 
„Trăiască Republica" ; stu
dentul Gaston Pierre da 
Costa, de 21 de ani, substi
tut al Procurorului Republi
cii, care a fost arestat in iu
nie 1871 și condamnat la 
moarte, pedeapsă comutată 
apoi in muncă silnică pe 
viață în Noua Caledonie ; 
Dimitrieva Elizaveta, de 20 
de ani, pe care, în martie 
1871, Marx, personal, a tri
mis-o la Paris, într-o misiu
ne de informare, a organi
zat în Parisul asediat Uniu
nea femeilor pentru apăra
rea Parisului și îngrijirea ră- 
niților ; Gustave Maroteau, 
de 22 de ani. care în timpul 
Comunei a condus ziarele 
„Le Bonnet rouge", „La Mon
tagne", „Le salut publique" 
etc. Pentru incisivitatea și 
caracterul revoluționar al ar
ticolelor sale, a fost condam
nat la moarte, pedeapsă co
mutată apoi în muncă silni
că pe viață ; Clovis Hugues, 
de 20 de ani, redactor al 
ziarului „Le Peuple". Ală-I

la Fero-

la Viitorul

la
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PROGRAMUL I

la
17;

SANTA
Capitol 

18,45;

(orele 15.30; 18).
PENTRU INFERN :
Râhova (orele 15;30;

rulează
18;

rulează
10; 12,30;

SE TEAMA DE 
la Buzești

ru-
18;

PENTRU 
Excelsior 
18,30; 21), 
13,30; 16;

NEGRI : rulează la în- 
(orele

BRABANT: 
(prele 15.30;

rulează la

15,45; 18.15; 20.30), Mio- 
10; 12,30; 15; 17,30; 20). 

ȘI JULIETA : rulează 
(orele 8,30; 11,30; 14,30;

SĂ
rulează

,,i. L. Ca- 
CUI I-E 

WOOLF? 
Corned-fe : 

Teatrul „I.u- 
(Sala SCu-

O 18,00 Deschiderea emisiunii.

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR —. ora 19,30; Teatrul ele 
Operetă : MY fair. LADY — ora 
19,30; Teatrul Național, 
rhgia’e" (Sala Studio) : 
FRICĂ DE VIRGINIA 
— ora 20: Teatrul de 
NICNIC — ora 20; " 
cia Sturdza Bulandra’ ____  _ ..
dlo) : PURICELE ÎN URECHE —

16,20), Floreasca

rulează la Bu-

LOK1S : rulează 
(ora 20,15).

BLOW-UP : rulează 
(orele 15,45; 18).

CÎNTECELE MĂRII 
Moșilor (orele 15;

lează la Cringașl (orele
18; 20,15).

STRĂINII : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

STRADA LĂTURALNICĂ : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20). 

la Viitorul
MIHAI VITEAZUL : rulează la 

Patria (orele 10; 16; 20), Luceafă
rul (orele 8; 12; 16; 20), București 
“ 1“* Favorit

TARANTOsT rulează
13; 15;

16; 19,30), Aurora (orele 9,30; 12,30; 
16; 19).

MEXIC ’70 : rulează 
vlar (orele 20,45).

TRANDAFIRI ROȘII 
ANGELICA : rulează la 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
Melodia (orele 9; 11,15; .o,ou, 1», 
18,30; 20,45), Modern (orele 9; 11,15; 
-----  " 18,15; 20.30). Flamura 

11,15; 13,30; 16; 18,15;

în continuare), Gluleștl 
15,30; 18; 20,15), Arta (orele 
11,30; 13,30; 15,30; 18; 20,15).

,,Z" • rulează la Unirea 
15.30; 18; 20.30).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
ta Lira (orele 15.30; 18. 20.15).

ULTIMUL SAMURAI 
la Drumul Sării (orele 15,30; 
20,15).

B. D. INTRA IN ACȚIUNE ; ru-

ză la Timpuri Noi (orele 9,30— 
16,45 în continuare; Program de 
filme documentare (orele 18,45; 
20,45).

VALEA VULTURILOR : rulează 
la Cinemateca — Union (orele 9( 
10; 12,30; 14,30).

BĂTĂLIA PENTRU APA GREA: 
(orele 10,30; 19,30; 14,30), SÎNT UN 
EVADAT : (Ol-a 16,30).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Feroviar (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19).

ZORBA GRECUL : rulează la 
Gloria (orele 9,15; 12; 15; 17,45; 
20,30).

; rulează la 
17: 19; 20.15), 

Progresul (orele 15.30; 18; 20,15).
TRIPLA VERIFICARE : rulează 

la Muncț (orele 16; 18; 20).
VAGABONDUL • rulează la Cos

mos (orele 9; 12.15: 15,30; 19.30).
UN ITALIAN ÎN AMERICA ; 

rulează la Țomls (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,15; 20.30).

GENOVEVA DE ----- ----------
rulează la Flacăra 
18; 20,15).

INCINERATORUL : 
Vitali (ora 20.15).

în umbra Coltului rulează 
la Vltan ' ' ”" “

CINCI 
lează la 
20,15).

ÎNTÎLNIREA rulează la Laro- 
met (orele 15 30. 17.30. 19.30)

FRUMOASA VARVARA . rulea-

13,30: 16;
(orele 9; 
20,30).

ÎNGERII 
frățirea 
(orele 15,30; 19).

ÎNCEPUTUL: 
zești (ora 20,15).

FEMEIA
BĂRBAT : 
(orele 15,30; 18).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 

(orele 
9,30;

vor fi premiate va fi făcută de 
un juriu special constituit.

Vor fi premiate creațiile 
cele mai izbutite din punct de 
vedere artistic —* pictură, 
sculptură, grafică, artă deco
rativă — lucrări care eterni
zează imagini din istoria luptei 
revoluționare a poporului, a 
clasei muncitoare, a celorlalte 
forțe patriotice, momente din 
trecutul glorios al partidului 
nostru comunist. De asemenea.

racter patriotic, oglindind pre
facerile profunde care au avut 
loc la noi în viața materială 
și spirituală a oamenilor mun
cii, măreția și noblețea sufle
tească a omului nou, frumuse
țile patriei noastre.

Lista premiilor acordate va 
fi dată publicității prin presă 
și radio, iar lucrările vor fi 
achiziționate repartizate
muzeelor.

' turi de acești tineri mili- 
tanți, care au făcut parte 
din rîndul celor mai însem
nați luptători ai Comunei, 
amintim pe Louis Chalain 
(lucrător în bronz, ales în 
Comună Ia 26 martie de a- 
rondismentul al XVÎI-lea), 
Jules Guesde și Pascal 
Grausset, membru al Comu
nei din arondismentul al 
XVIII-lea.

Și, din rîndul marelui nu
măr de tineri eroi anonimi, 
face parte și acela care, 
după cum au povestit mar
torii oculari, cu mina smul
să de un obuz, s-a ridicat 
din lacul de singe și ridicind 
pușca cu cealaltă mină, a 
strigat : „Mai am o mină în 
slujba Comunei !“.

Alături de tinerii francezi 
au luptat tineri belgieni, ita
lieni, ruși, polonezi. O de
clarație a lui Jules Simon, 
ministrul instrucțiunii în gu
vernul reacționar de la Ver
sailles, menționa că : „Ro
mânii au ocupat rîndul trei 
ca număr, printre străinii 
care au luat parte la insu
recție". Documentele men
ționează, între alții, pe stu
dentul medicinist Gh. Rojni- 
tă. pe Cioroc — comandantul 
tortului de la Jssy, medicii 

Haralambie, I. Cernătes- 
cu, M. Georgescu, A. Cocul.

Aceștia și mulți alții au 
făcut corp comun, sub , Dra
pelul roșu al Republicii uni
versale", cu suferințele și 
Idealurile generoase ale lup
tătorilor parizieni, a căror 
cauză era cauza și idealuri
le, celor asupriți din întrea
ga lume.

dr. I. ȚUGUI

/

(orele 8,15; 12; 16; 20).
(orele 10; 15,45; 19,45).

LOS .
Victoria (orele 9; 11; 
19; 21).

PREȚUL PUTERII ;
Festival (orele 7,45; 
14,45; 17,45; 19,45; 22);

SECRETUL DE LA 
VITTORIA t rulează la 
(orele 8; 10,45; 13,15; 16;
21,15).

ELIBERAREA : rulează la Lu
mina (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Bucegi (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30), Volga (orele 9,15: 
11,15; 13,30; 
rita (orele

ROMEO
la Central
17,30; 20,30), Grivița (orele 9; 12;

Ol-a 20; Teatrul Mic : ZADARNI
CE JOCURI DE IUBIRE — ora 
20; Teatrul ,.C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : BARBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 19.30; (Sala Studio): 
SCHIMBUL — ora 20; Teatrul 
Giulești (La Sala Palatului) : 
FREDDY — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C. : DIAVOLUL ALB — ora 
20; Teatrul Evreiesc de Stat : 
VRĂJITOAREA — ora 19,30; Tea
trul Țăndărică (Str. Academiei) : 
BANDIȚII DIN KARDEMOMME 
— ora 17; Teatrul ,,Ion Vasiles- 
cu“: FETELE DIDINEI — ora
19,30; Teatrul ,,Ion Creangă" : 
MATEIAȘ GÎSCARUL — ora 9.30; 
PINOCCHIO — ora 16 (La Tea
trul National — Sala Comedia) : 
EMINESCU ȘT VERONICA — ora 
19.30: Circul Globus : CTRCUS EX
PRES — orele 16 și 19,30.

Emisiune în limba maghiară. Ioslf 
Vulcan — 130 de ani de la naș
terea eminentului om de cultură 
$1 animator al vieții teatrale din 
Transilvania. Salonta în prag de 
primăvară a 18,30 Viata literară 
Prezintă Alexandra Cîndea e 19,15 
Publicitate * 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici o 19,30 
Telejurnalul de seară a 20.00 50 
de ani în 50 de evocări. Anul 1924 
• 20,10 Panoramic științific.
« 20.40 interpret; de ' frunte ai 
cinteculul popular : Măria Lătăre- 
țu, irina Loghin. Ravoca Săndu- 

Dolă- 
, ■yr’T’"' —-t*»^M*** IVIâl'iâ

Pietrarii, Petre Săbfideahu « 21.20 
------- ........................ Film

PROGRAMUL II

lescu, Elisabeta Toții, ion 
ncscu, Maria Buțaciu,

Planeta se grăbește (IV). 
documentar de montaj a 22,00 
Valsuri .și tangouri nemuritoare a 
22.35 Telejurnalul de noapte « 
22,50 închiderea emisiunii progra
mul ui I. 8

© 20,00 Film artistic : „Cîine'e 
din Flahdra" 4,21.25 Buletin tie 
5jirl o 21,30 Concertul orchestrei 
;Tr!?„ron1,cr „ a Paaibteleviziuiîil r, 
22,00 ..Th Savahg" - film Jocu- 

?m22'10 CareUI rtagie n 
22,40 închiderea emisiunii progra
mului II.

I

2

> »
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DE MUNCĂ

Peste Z2000
de noi salariat! au 
Fost angajați în uni
tățile. economice ale 
județului. Dintre a- 
ceștia :
— 4 375 în industrie
— 7173 în agricul

tură

• 682 de cadre cu 
pregătire superioară 
au lucrat în agricul
tură în 1970, fată de 
474 în 1965.

• Vîrsta medie a co
lectivelor de muncă 
din noile obiective 
industriale oscilează 
în jurul a 25 de ani.

(

Județul cu cel 
mai înalt ritm 

de industrializare 
LA SUTĂ FAȚA1 1 I

f

12,9 la sută media pe țara

i&
A-

• 53 LA SUTA DIN POTENȚIALUL INDUSTRIAL A FOST 
CREAT ÎN ULTIMUL CINCINAL

• OBIECTIVE INDUSTRIALE INTRATE TN FUNCȚIUNE :
— Fabrica de nutrețuri combinate — Fetești
— Fabrica de conserve — Fetești
— Fabrica de produse lactate — Slobozia
— Fabrica de ulei — Slobozia
— Filatura de bumbac — Slobozia
— întreprinderea de prefabricate din beton — Călă

rași
— Secția de confecții din tricotaje — Lehliu.

OBIECTIVE INDUSTRIALE AFLATE ÎN CONSTRUCȚIE:
— Combinatul de îngrășăminte azotoase — Slobozia
— Fabrica de beton celular autoclavizat — Călărași
— Balastiera mecanizată — Călărași
— Fabrica de nutrețuri combinate — Călărași.

AGRICULTURĂ
3 700 000 000 lei investiții pentru moder- 
nizarea agriculturii.
Locul întîi pe țară la producția globală a- 
gricolă pe cap de locuitor.
De peste 5 ORI a crescut în 1970 supra- 
fata amenajată pentru irigații, fată de * 
1965.
Peste o treime din suprafața arabilă a ju- <► 
dețului este amenajată pentru irigații. Pe 
harta județului au apărut în cincinal mari v 
sisteme de irigații, printre care : 

— Gălățui — Călărași — 44 000 ha 
— Pietroiu — Ștefan cel Mare — 30 000 <► 

ha.
Jegălia — 18 712 ha.

< ® Prin lucrări în curs, suprafața amenajată >
< pentru irigații se va dubla pînă în 1975, a-
< jungînd la 340 700 ha.

$1 •

8148 000 000 LEI
un volum de invest if ii aproape 

dublu fafă de cincinalul 
anterior

7 NIVEL

DE CIVI

LI ZAȚ IE

I UNUL DIN CINCI LOCUITORI ÎNVAȚĂ
O afluență masivă a tinerilor 
către liceele de specialitate

©120 000 000 lei s-au investit

pentru dezvoltarea bazei

materiale a invățămîntului,

culturii și sănătății
♦

bîwfy- '/t 4
W ’ > f /i/f 

flift

-?l

■

1966

• NUMĂRUL LICEENI
LOR GĂZDUITI ÎN IN
TERNATE A SPORIT DE 
TREI ORI, IAR AL CE
LOR CARE IAU MASA 
LA CANTINA S-A DU
BLAT

• 3355 cadre didac-

tice funcționau in

7970, fafă de 2 4J8

în 7965

S-au construit

5800 i
L. ;   i

>■ ■

Ș

■..:

<

1
i

1

28 ȘCOLI GENE
RALE

ÎN TOTAL, 261 
SĂLI DE CLASĂ
NOI

LICEUL DIN SLO
BOZIA

LICEUL ECONO
MIC DIN CĂLĂ
RAȘI

LICEUL DIN CĂ- 
ZĂNEȘTI

LICEUL NR. 2 DIN 
CĂLĂRAȘI

3 INTERNATE CU 
624 LOCURI

4 CANTINE ȘCO
LARE CU 
LOCURI

550

• S-A ÎNCHEIAT ELECTRI- 
FICAREA SATELOR.

• NOUL SPITAL DIN SLO
BOZIA ARE O CAPACI
TATE DE 601 PATURI.

• ÎN 1970 UN MEDIC RE
VENEA LA 1063 LOCUI
TORI, FAȚA DE UN ME- 
DIC IA 1780 LOCUITORI 
ÎN 1965.

• AU FOST CONSTRUITE 

LA SATE 109 UNITĂȚI 
COMERCIALE, DIN CARE 
7 MAGAZINE UNIVER

SALE.

• 21 830 ABONAMENTE 

TV ÎN 1970, FAȚĂ DF. 
4700 IN 1965.

>?

î De peste două ori ~j
8 A CRESCUT NUMĂRUL APARTAMENTELOR CONSTRUITE DIN i
I FUNDURI DFNTRJI F SI PRFniTF nF STAT8
I
I
1
I
L

FONDURI CENTRALE Șl CREDITE DE STAT
La sate din fondu- | La orașe s-au con- • 
rile populației au < struit din fondurile | 

fost construite $ populației 2293 
7GB case I de case I

J
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35 LA SUTĂ DIN PRODUCȚIA DE CĂRBUNE 

24,8 LA SUTĂ DIN PRODUCȚIA DE CIMENT 

40 LA SUTA DIN PRODUCȚIA DE AZBO
CIMENT

14 LA SUTA DIN PRODUCȚIA DE PLACAJ

INVESTIȚII:

6 205 000 000 LEI
(cu 76,8 la sută mas mult decît în 1961-65)

80 LA SUTĂ DIN TOTALUL INVESTIȚIILOR

AU FOST ALOCATE INDUSTRIEI
• PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ GLOBALĂ

a fost în 1970, de 2,18 ori mai mare decît în 1965

e

®

în cincinalul 1966-1970 
a inceput construcția 

CELEI MAI MARI 
CENTRALE TERMO

ELECTRICE DIN ȚARĂ, 
cu o putere instalată 

de 1720 MW:

ROGOJELU- șantier național al tineretului

• DE PESTE 6 ORI MAI MULT CĂRBUNE
• DE PESTE 12 ORI MAI MULT CIMENT
• DE PESTE 13 ORI MAI MULT VAR

— TEHNICIENI = 35,2 LA SUTA

50 000 000 LEI AU FOST ALOCAȚI PENTRU

— ECONOMIȘTI CU STUDII SUPERIOA
RE = 73 LA SUTĂ

92,4 LA SUTĂ DIN NUMĂRUL TOTAL AL SA- 
LARIATILOR CU STUDII SUPERIOARE Șl 89,5 
LA SUTĂ DIN NUMĂRUL SALARÎAȚILOR CU 
STUDII MEDII S-AU FORMAT ÎN ANII CON
STRUCȚIEI SOCIALISMULUI.

w construit în cincinal

DEZVOLTAREA iNVAlAMÎNTULIII
Pentru cei 53 359 de elevi și 2 557 de cadre didactice

• 140 săîi de clasă

• 2 licee teoretice cu cite
16 săli de clasă

• 2 școli profesionale

Numărul grădinițelor 
a sporit cu 

101, iar 
NUMĂRUL 
COPIILOR 

ÎNSCRIȘI LA 
GRĂDINIȚE 
a sporit cu 

2 836

® Cu 35,3 la sută în industrie

• Cu 21,5 la sută în transporturi

® Cu 16,9 la sută în telecomunicații

• Cu 98,6 la sută în întreprinderile de gos
podărie comunală

® Cu 27,4 la sută în învățămînt, cultură și 
artă

® Cu 26,6 la sută în domeniul ocrotirii să
nătății

In domeniul
SĂNĂTĂȚII

S-AU INVESTIT
29 000 000 LEI
• S-au construit: 2 
SPITALE NOI

• Au luat ființă : 8 
NOI CIRCUMSCRIP
ȚII SANITARE

• Au fost date în fo
losință : 2 POLICLI
NICI CU O CAPACI
TATE TOTALĂ DE 
500 CONSULTAȚII 
ZILNIC

• Numărul specia
liștilor a sporit cu : 
120 MEDICI ;398 CA
DRE SANITARE ME
DII

Jlfoi așezări urbane pe harta județului:
• ȚICLENI • TG. CĂRBUNEȘTI

• MOTRU

ÎNTRE 1966—1970, POPULAȚIA
URBANĂ A CRESCUT DE LA 46 147 
LOCUITORI LA 86 893 LOCUITORI.

Cooperativa „Arta casnică" din Tismana t un lăcaș modern al 
valorificării tezaurului artizanal al Gorjului. Frumusețe artistică, 
trăincie funcțională, eficiență — sînf calități datorită cărora 
florile de hărnicie din grădina Tismanei au devenit cunoscute 

și prețuite pe patru continente.

• POPULAȚIA ORAȘULUI TG. JIU

(55 700 LOCUITORI) S-A DUBLAT
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ir

CHIPUL NOU

LINIILE

‘e^HSTIITB

al investițiilortotalVolumulCINCINALULUI

aaa/wvw

DE FORȚĂ

A FOST DE 1 138000 000 LEI
Ceea ce reprezintă o creștere cu aproape 50 la sută față de cincinalul anterior

• 377 000 000
• 287 000 000
• 115 000 000

Ain
Ain

Ain

industrie 
agricultură 
transporturi

• NUMĂRUL SA- 
LARIAȚILOR a cres
cut cu 7 868, din care 
jumătate lucrează în 
industrie, construcții 
și transporturi.

• INDUSTRIA 
MATERIALELOR DE 
CONSTRUCȚII și-a 
dublat producția, 
realizînd în 1970 cir
ca 40 000 000 lei.

• PRODUCTIVITA
TEA MUNCII a cres
cut cu 20,5 la sută 
față de 1965 și cu 
peste 100 la sută fa
ță de 1960.

PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ GLOBALĂ

A CRESCUT CU 25,9 LA SUTĂ

• Au intrat în funcțiune t
— FABRICA DE PRODUSE LACTATE — 

BISTRIȚA
— COMPLEXUL PENTRU ÎNSILOZAREA 

LEGUMELOR Șl FRUCTELOR — BIS
TRIȚA

— AUTOBAZA — BISTRIȚA
— TURNĂTORIA DE FONTĂ — BIS

TRIȚA
— FABRICA DE PERII DE SÎRMĂ 

BISTRIȚA
— USCĂTORIA DE LEGUME Șl FRUCTE
— BECLEAN
— MOARA DE MOZAIC — SÎNGIORZ-
— BAI
— LINIA DE PRODUCERE A HÎRTIEI 

FINE SI SECȚIA DE CONFECȚII DÎN 
CARTON SI HÎRTIE — PRUNDUL 
BÎRGĂULUI

— UZINA ELECTRICĂ RODNA
'vWWVWWWSVKAA/WWVAA/WWW.

I

i _

Bis-

Bis-

din

Noua policlinică din Năsăud

I

LOCUINȚE • EDIFICII

CREAȚII ALE CINCINALULUI

Elevi lucrînd în studioul fotogra fie al școlii.

• UN LICEU CU 20 SĂLI DE CLASĂ LA BIS
TRIȚA

• UN LICEU LA NIMIGEA
• UN LICEU LA PRUNDU BÎRGĂULUI
• DOUĂ SCOLI QENERALE
• ȘCOALA PROFESIONALĂ DE CON

STRUCȚII — BISTRIȚA
• INSTITUTUL PEDAGOGIC DE EDUCA

TOARE — BISTRIȚA
• ȘCOALA GENERALĂ DE MUZICĂ SI AR

TE PLASTICE — BISTRIȚA
• CASA DE COPII ȘCOLARI —NĂSĂUD
• ÎN CINCINAL S-AU CONSTRUIT 120 

SĂLI DE CLASĂ.

I
I
I

Moderna clădire 
a poștei din o- 

rașul Bistrița.

• Pentru tinerii germani și maghiari funcționau în 
1970 un număr de 58 unități și secții școlare cu predare 
în limba maternă.

• Rețeaua școlară dispune de 22 de internate cu peste 
2.000 de elevi.

• Numărul grădinițelor a crescut de la 138 la 212, al 
copiilor înscriși de la 5437 la 8049.

• Numărul cadrelor didactice a crescut de la 2279 în 
1965 la 2519 în 1970.

50 000 000 lei
s-au cheltuit pentru învățămint.

cultură si artă

Obiective
în construcție

• COMPLEXUL DE 
PRELUCRARE A LEM
NULUI — BISTRIȚA
• FABRICA DE TEX
TILE NETESUTE — 
BISTRIȚA
• UZINA DE UTILA
JE PENTRU INDUS
TRIA MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII SI 
REFRACTARE — BIS
TRIȚA
• FABRICA DE STI
CLĂRIE DE MENAJ
— BISTRIȚA
• FABRICA DE PRO
DUSE CERAMICE — 
BISTRIȚA
® FABRICA DE TACI- 
MURI INOXIDABILE
— NĂSĂUD
• ÎNTREPRINDEREA 
DE PREFABRICATE — 
BECLEAN
• TOPITORIA DE IN
— BECLEAN
• EXPLOATAREA 
MINIERĂ — VALEA 
BLAZNEI

: In anii cincinalului s-au construit i

i 1205 apartamente
i față de 230 în cincinalul anterior
► PEISAJUL JUDEȚULUI S-A ÎMBOGĂȚIT CU 150 DE
► CONSTRUCȚII SOCIAL-CULTURALE, PRINTRE CARE :
ț — Un palat politico-admi-
ț nistrativ la Bistrița
ț — Pouă policlinici la

trița și Năsăud
Sediul P.T.T.R. din 
trița

£ — Casa de cultură
Năsăud

— Două complexe sanato- 
riale, cu 1 500 locuri, a- 
flate în construcție la 
Sîngiorz-Băi

— 16 cămine culturale
— Un han turistic cu arhi

tectură specifică zonei
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1966 c/wcfefcf/ 1970

VOLUMUL TOTAL AL 
INVESTIȚIILOR A FOST DE

1 880 000 000 LEI

©

k

Țesătoria Uzinelor textile „Moldova" cu 
o capacitate de producție de trei milioane me
tri pătrați de țesături pe an.

® O secție de finisaj fot în cadrul Uzinelor 
textile care a sporit capacitatea de producție 
cu 10 milioane m.p. de țesături. în 1965 doar 
10 la sută din producția fabricii se finisa aici.

® în cincinal la Botoșani a apărut o nouă 
ramură a industriei necunoscută pe aceste me
leaguri : metalurgia.

® A fost dezvoltată și modernizată Uzina 
de reparații unde se fabrică 34 de tipuri de u- 
tilaje.

• La Fabrica de cărămizi din Dorohoi s-a 
construit un cuptor modern care a sporit de 
două ori producția de cărămizi.
• Fabrica de brînzeturi Dorohoi care pro

duce 2 000 de tone de brînzeturi pe an.
• Congelatorul și depozitul fabricii de unt 

din Botoșani.

industrială globală

• PESTE 400 MI

LIOANE LE! AU 

FOST ALOCATE 

ÎN CINCINAL SEC

TORULUI SANI

TAR.

S-au construit :

• Un spital de psi

hiatrie la Boto

șani ;

• Un spital de 

boli cronice la

Ungureni

• Un preventoriu 

în comuna Ders-

ca

® O secție de neu- 

ro-psihiatrie la 

Podriga

» Patru centre me- 

dico-sanitare 
rurale

® 12 cabinete sto
matologice să

tești
• Două creșe
® două dispensa

re de întreprin

dere.

1

î

{

1

1

1
4

• Tn cincinal s-a 
mai produs peste 
plan :
— confecții în va

loare de 215 mili
oane lei
— 3 080 tone fire 

de bumbac
— 37 166 tone de 

zahăr
— 156 tone de 

unt
— 11 000 tone de 

pîine

Producția
7

(

1
1

1
î

— 24 milioane ) 
bucăți de cărămizi )

• Valoarea pro
ducției realizată
PESTE PREVEDERI
LE CINCINALULUI

A FOST DE
194.367.000 LEI.

1 

î

® Numai Uzinele textile „Moldova" care în 

1965 erau pe locul nouă în țară, iar astăzi o- 

cupă locul patru — au realizat în 1970 peste 

36 milioane m.p. de țesături, față de 17 milioa

ne m.p. țesături cît se produceau în 1966 ; ast

fel au fost confecționate peste prevederile pla

nului cincinal, 15 milioane 873 mii m.p. țesă

turi, ceea ce reprezintă o dată și jumătate pro
ducția anilor 1965 dată de această fabrică.

• Fabrica de zahăr „Bucecea" care ocupă 

locul II pe țară realizează în doi ani, întreaga 

producție de zahăr a țării, României anului 

1938. Circa 12 la sută din producția de zahăr a 

țării este livrată de această fabrică.

„Fabricat 

in Botoșani"

Noi produse în 
anii cincinalului : 
presă de 20 de to
ne; motopompe 
pentru irigații de 
diverse tipuri; ma
șină de sortat mere 
(primul utiiaj de a- 
cest fel din țară) ; 
300 de sortimente 
de piese de schimb 
pentru tractoare ș' 
mașini agricole; țe
sături cu poliesteri: 
înlocuitori de me
tal etc.

NUMĂRUL 
SALÂRIAȚILOR 
a crescut în 1970 
cu 5 383 față de

1965
La fiecare 100 de salariati■r 

în industrie, 25 sînt 
noi angajați

Raportat la 1965 alocațiile de stat destinate 
hivătămintuluB au 4^ «« aăa i ibfi

crescut în 1970 cu 21 000 000 LEI

Au fost construite
• 448 SĂLI DE CLASA

• 2 LICEE

• 8 LABORATOARE

• UN CĂMIN

• O CANTINĂ ȘCOLARĂ

• PESTE 100.000 ELEVI ÎNVĂ

ȚAU ÎN ȘCOLILE JUDEȚULUI LA

SFÎRȘITUL CINCINALULUI.

• în cincinal au fost calificați 

în școli profesionale, tehnice și la 

locul de muncă PESTE 100.000 

DE TINERI.

© în 1970, a intrat în producție prima promoție a Institutului peda

gogic de învățători și educatoare din Botoșani.

• Peste 9 500 de cetățeni din orașele județului Botoșani s-au mutat 
în apartamente noi.

® La sate au fost construite peste 9 800 de case.

® Consumul de energie electrică a fost în 1970 de 23.000 MW/h, fa
ță de 8.350 MW/h în 1965.

• Liniile electrice dip mediul rural au fost extinse cu 1 320 km, iar 
rețeaua medie de tensiune a crescut cu 800 de km.

Culturâ
• Pentru acțiu 

nile social-cultura- 
le numai în 1970 
s-au cheltuit 250

MILIOANE LEI, 
ceea ce revine pen
tru fiecare familie 
din județ, suma de 
1 823 lei.

• 2 milioane de 
participant la ma
nifestările artistice 
de amatori; 30 000 
spectatori la spec
tacolele oferite de 
cele trei instituții : 
Teatrul „Mihai E- 
minescu", Filarmo
nica de Stat, Tea
trul de păpuși.

• A crescut cu 
15.000 numărul de 
abonamente la ra
dio și televiziune.
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Îrtlîlnire la C.C. al
Miercuri după-amiază, tovarășii 

Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., s-au în
tâlnit cu tovarășii Pompeyo Mar
quez, secretar general al „Mișcă
rii pentru Socialism (M.A.S.) —

P.C.R.
Forța Comunistă Venezueleană", 
și Hector Rodriguez Bauza, mem
bru al Comisiei Politice a C.C. al 
M.A.S., care fac o vizită în țara 
noastră.

La întâlnire a participat tova
rășa Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. I)

Iași, Mircea Simovici, director al 
Fabricii de rulmenți din Bîflad, 
Angelo Miculescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul AgricUl-

AGENDA
• CU PRILEJUL CELEI 

DE-A 50-A ANIVERSĂRI a Ar
matei populare mongole, la Casa 
Centrală a Armatei a avut loc, 
miercuri, o adunare festivă la 
care au luat parte generali, ofi
țeri, maiștri militari și subofițeri 
din garnizoana București. Au 
fost, de asemenea, prezenți 
Damdinnerenghiin Bataa, amba
sadorul R.P. Mongole în Repu
blica Socialistă România și 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
general-locotenent Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, care a rostit un cuvînt de 
salut. Despre semnificația eveni
mentului a vorbit ambasadorul 
R. P. Mongole la București.

La încheiere, participanții au 
vizionat un film și o fotoexpozi- 
ție oglindind aspecte din viața și 
activitatea militarilor Armatei 
populare mongole.

turii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor, Dumitru Joi- 
ța, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului 
București, Gheorghe Neculau, 
directorul general al Combinatu
lui de celuloză și h'îrtie din Brăi
la, precum și ministrul industriei 
ușoare, Ion Crăciun.

Proiectul de lege a fost discutat 
apoi pe articole, adoptîndu-se cu 
acest prilej unele amendamente, 
în spiritul propunerilor făcute de 
deputați, în cadrul dezbaterii 
generale.

Cu amendamentele propuse, 
Marea Adunare Națională a adop
tat apoi prin vot secret Legea cu 
privire la activitatea de comerț 
exterior, de cooperare economică 
și tehnico-științifică a Republicii 
Socialiste România.

La amiază, ședința Marii Adu
nări Naționale a luat sfîrșit pen
tru a da posibilitatea comisiilor 
permanente să-și continue lucră
rile în legătură cu proiectele de 
lege înscrise pe ordinea de zi a 
sesiunii.

♦
După încheierea ședinței ple

nare, comisiile pentru învățămînt, 
știință și cultură, pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale și ju
ridică s-au întrunit în ședințe de 
lucru.

Lucrările în plen ale actualei 
sesiuni a Marii Adunări Naționale 
vor fi reluate joi la ora 9,00.

Miting de solidaritate 
cu lupta studenților 

și popoarelor din țările arabe
La Casa de cultură a studen- 

■țiilor din Capitală, a avut loc 
miercuri după-amiază un miting 
de solidaritate cu lupta studenți
lor și popoarelor din țările arabe, 
în sală se aflau studenți români, 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
precum și tineri străini care stu
diază în țara noastră.

Au luat parte Ibrahim Youssri, 
însărcinat cu afaceri al Republicii 
Arabe Unite la București, șefi de 
misiuni diplomatice, membri ai 
corpului diplomatic.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Dan Bîrliba, secretar al Comite
tului Executiv al Uniunii Asocia
țiilor Studențești din România, 
a arătat că țara noastră, tineretul 
său se pronunță cu consecvență 
pentru rezolvarea pe cale pașnică

CRONICA
U. T. C.

Ieri a plecat la Moscova 
Dumitru Gheorghișan, mem
bru a) Biroului C.C. al U.T.C., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al 
U. T. C., care, la invitația 
Comitetului orășenesc Mos
cova al U.T.C.L., face o vi
zită în Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul 
Bucure.ști-Otopeni, a fost de 
față Constantin Stoica, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Ilfov al U.T.C., acti
viști ai Comitetului munici
pal București al U.T.C.

a problemelor litigioase - din O- 
rientul Apropiat, pentru înlătura
rea pericolului care amenință pa
cea și securitatea popoarelor din 
această zonă și din întreaga lume. 
Vorbitorul a subliniat că tineretul 
român, alături de întregul popor 
se pronunță pentru retragerea 
trupelor israeliene de pe teritorii
le arabe ocupate, pentru respecta
rea independenței și integrității 
teritoriale a fiecărui stat din a- 
ceastă parte a lumii.

Au luat apoi cuvîntul Talib 
Saleh Al Hadaf, în numele U- 
niunii studenților din țările arabe, 
Mohamed Waberi, în numele U- 
niunij studenților africani, Nicolai 
Miroșnikov din partea Asociațiilor 
studenților din Uniunea Sovietică, 
Eredio Puentes în numele studen
ților cubanezi, Lucas Aristodemon 
din partea studenților din Cipru. 
După ce au mulțumit pentru pri
lejul ce le-a fost oferit de a orga
niza acest miting de solidaritate 
cu lupta popoarelor arabe împo
triva imperialismului și neocolo- 
nialismului, pentru libertate, pace, 
dreptate și progres, vorbitorii s-au 
referit la situația actuală din a- 
ceastă parte a lumii, denunțînd 
manevrele imperialiste. S-a sub
liniat necesitatea respectării drep
turilor legitime ale popoarelor a- 
rabe, inclusiv a populației pales
tiniene și găsirii soluțiilor pentru 
o rezolvare echitabilă, pe cale 
politică, a conflictelor din această 
zonă.

Mitingul s-a încheiat într-o at
mosferă însuflețitoare.

TUDOR VIANU:

JURNAL
A apărut, la editura „Emines- 

cu“, ediția a doua, îmbogățită, a 
Jurnalului lui Tudor Vianu.

Ca jurnal literar, lasă să răz
bată, de sub jurnalul unei vieți 
mai mult sau mai puțin obiș
nuite, un semnificativ jurnal 
„interior".

în selecția amintirilor despre 
oameni și locuri care îi evocă 
valori sigure, în preocupări (A- 
titudinea stilistică, revelatoare 
pentru atitudinea față de lume), 
în citatele de la cate pleacă, 
toate pretexte pentru a ne lim
pezi sau a ne lăsa să-i bănuim 
propriile idei, — recunoaștem o 
solidă . instrucție, de preferință 
clasică. Reluînd „controversa" 
dintre tradiție și invenție, își 
fundamentează articolul de la 
început pe o tradițională epi
gramă a lui Goethe, lăsîndu-ne 
să așteptăm ideea sintezei. Asu
pra unei maxime din Goethe 
pleacă, de asemenea, de la o 
veche idee : „Iubirea adevărului 
și arta de a descoperi și de a 
prețui binele pe unde se află". 
Sînt titluri semnificative (Cu
noașterea de sine), aforisme, de 
pildă : „Soarta omului e mărea
ță", amintind de : „în 
multe mari, minuni, /

FLORIN MANOLESCU:

POEZIA
CRITICILOR

Rezultatele întrecerii
DINTRE ORGANIZAȚIILE JUDEȚENE DE PARTID, CONSILIILE POPULARE

Șl INSTITUTELE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, PENTRU REALIZAREA 
Șl DEPĂȘIREA PLANULUI PE ANUL 1970

(Urmare din pag. I)

ÎN INDUSTRIE planul producției globale a 
fost îndeplinit și depășit, ritmul de creștere 
față de anul precedent fiind de 12 la suta ; 
s-au obținut suplimentar o serie de produse 
de bază necesare economiei naționale.

Productivitatea muncii în industria republi
cană a sjporit în 1970 cu 8,8 la sută față de 
anul 1969.ÎN SECTORUL INVESTIȚII-CONSTRUC- 
ȚII planul pe 1970 a fost îndeplinit și depă
șit ; la 100 de capacități de producție indus
triale și agrozootehnice au fost reduse terme
nele de punere în funcțiune planificate.

ÎN AGRICULTURĂ oamenii muncii au de
pus eforturi deosebite pentru a diminua ur
mările calamităților naturale, pentru a înde
plini în cît mai mare măsură planul de pro
ducție vegetală și animală, asigurînd aprovi
zionarea industriei cu materii prime și a 
populației cu produse agroalimentare.

ÎN INDUSTRIA LOCALĂ, GOSPODĂRIA 
COMUNALA ȘI LOCATIVĂ, s-a realizat un 
volum de producție și prestații peste plan de 
1,5 miliarde lei. Prin muncă patriotică s-au 
efectuat lucrări edilitar-goăpodărcști și de în
frumusețare a localităților a. căror valoare a 
fost estimată la aproape 4 miliarde lei.

ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
s-au încheiat cercetări valoroase și au fost 
elaborate noi soluții tehnice. Prin orientarea 
mai fermă a activității unităților de cercetare 
spre soluționarea cerințelor concrete ale pro
ducției, s-au realizat în anul 1970 produse 
care înlocuiesc un import echivalent de circa 
250 milioane lei valută, valorificarea de noi 
materiale și materii prime de peste 100 mi
lioane lei, s-a obținut un plus de producție 
evaluat la peste 400 milioane lei și economii 
suplimentare la prețul de cost de peste 100 
milioane lei.

Examinind rezultatele obținute în îndepli
nirea planului, precum și a angajamentelor 
asumate, ținînd seama de contribuția județe
lor la realizările economiei noastre naționale, 
precum și de complexitatea și potențialul lor 
economic, COMITETUL EXECUTIV AL CO
MITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, CONSILIUL DE STAT 
ȘI CONSILIUL DE MINIȘTRI ALE REPU
BLICII SOCIALISTE ROMANIA DECLARA 
FRUNTAȘE ÎN ÎNTRECEREA DESFĂȘURA
TĂ ÎN ANUL 1970 URMĂTOARELE JUDEȚE, 
CONSILII POPULARE ȘI INSTITUTE DE 
CERCETARE:

1. — IN ÎNTRECEREA 
PENTRU DEPĂȘIREA PLANULUI

ÎN INDUSTRIE, 
INVESTITII-CONSTRUCTII 

Șl CIRCULAȚIA MĂRFURILOR J

LOCUL I — MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
« ȘI JUDEȚUL NEAMȚ.

LOCUL II — JUDEȚUL PRAHOVA. 
LOCUL III — JUDEȚUL HUNEDOARA. 
LOCUL IV — JUDEȚELE ALBA ȘI CLUJ. 
LOCUL V — JUDEȚUL MARAMUREȘ. 
LOCUL VI — JUDEȚUL VASLUI.

2. — ÎN ÎNTRECEREA 
DINTRE UNITĂȚILE

SOCIALISTE ALE AGRICULTURII

LOCUL I — JUDEȚUL CONSTANȚA.
LOCUL II — JUDEȚELE IALOMIȚA Șl 

BRĂILA.
LOCUL HI — JUDEȚELE ILFOV ȘI BIHOR. 
LOCUI, IV — JUDEȚELE DOLJ ȘI BUZĂU. 
LOCUL V — JUDEȚELE PRAHOVA ȘI 

IAȘI.
LOCUL VI — JUDEȚELE MEHEDINȚI ȘI 

BACĂU.

3. _ ÎN ÎNTRECEREA DINTRE 
CONSILIILE POPULARE JUDEȚENE

LOCUL I — JUDEȚUL NEAMȚ.
LOCUL II — JUDEȚELE BRAȘOV ȘI TE

LEORMAN.
LOCUL III — JUDEȚUL ARGEȘ. 
LOCUL IV — JUDEȚUL SUCEAVA. 
LOCUL V — JUDEȚUL VÎLCEA. 
LOCUL VI — JUDEȚUL HUNEDOARA.

4. _ ÎN ÎNTRECEREA 
DINTRE UNITĂȚILE 

DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

LOCUL I — INSTITUTUL DE CERCE
TĂRI ȘI PROIECTĂRI PEN
TRU INDUSTRIA ELECTRO
TEHNIC/! BUCUREȘTI ȘI 

— INSTITUTUL DE CERCE
TĂRI CHIMICE BUCUREȘTI. 

LOCUL II — INSTITUTUL DE CERCE
TĂRI TEHNOLOGICE PEN
TRU CONSTRUCȚII DE MA
ȘINI BUCUREȘTI.

LOCUL III — INSTITUTUL DE CERCE
TĂRI ȘI PROIECTĂRI PEN
TRU INDUSTRIA LEMNULUI 
BUCUREȘTI ȘI

— INSTITUTUL DE CERCE
TĂRI ȘI PROIECTĂRI PEN
TRU INDUSTRIA EXTRAC
TIVĂ DE ȚIȚEI ȘI GAZE 
CÎMPINA, JUDEȚUL PRA
HOVA.

ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE 
DE PARTID, CONSILIILOR 

POPULARE JUDEȚENE 
SI INSTITUTELOR DE CERCETĂRI 

ȘTIINȚIFICE FRUNTAȘE
ÎN ÎNTRECERE LI SE ACORDA 
URMĂTOARELE DISTINCȚII :

PENTRU LOCUL I : ORDINUL MUNCII 
CLASA I ; PENTRU LOCUL II : ORDINUL 
MUNCII CLASA A II A ; PENTRUL LOCUL 
III : ORDINUL MUNCII CLASA A III-A ; 
PENTRU LOCURILE IV, V și VI : DIPLOMA 
DE ONOARE.

Pe lingă aceste distincții, județele și insti
tutele de cercetări fruntașe primesc, sub for
mă de premii, fonduri bănești ce vor fi utili
zate pentru îmbunătățirea bazei materiale a 
activităților social-culturale — cămine și creșe 
de copii, cantine, case de cultură, cămine cul
turale, baze, sportive, dotarea laboratoarelor, 
bibliotecilor și altor unități similare — pre
cum și pentru organizarea de excursii cu 
participarea muncitorilor, țăranilor coopera
tori, specialiștilor, cercetătorilor, activiștilor 
de partid, de stat și ai organizațiilor obștești 
care au adus o contribuție deosebită la depă
șirea Sarcinilor de plan și la realizarea anga
jamentelor.

Realizările obținute în întrecerea din anul 
trecut, angajamentele luate pentru depășirea 
Sarcinilor planului de stat pe anul 1971 — 
anul jubiliar al semicentenarului Partidului 
Comunist Român — constituie pentru organi
zațiile județene de partid, consiliile populare 
județene, centralele industriale. întreprinderi, 
institute de cercetări și proiectări, pentru toți 
oamenii muncii din industrie, construcții, 
agricultură, transporturi, circulația mărfurilor 
și celelalte ramuri ale economiei, pentru 
cercetătorii și oamenii de știință un puternic 
imbold de a munci cu și mai multă hotărire, 
de a-și consacra toate forțele pentru înfăptu
irea mărețului program elaborat de Congresul 

j al X-lea el partidului pentru dezvoltarea și 
[ înflorirea României socialiste.

Lotul olimpic - 
Rapid (tineret) 0-0

Clubul Rapid ne-a oferit 
ieri o „surpriză". în Ioc să 
trimită în teren, ca sparing 
partener al lotului național 
olimpic, prima echipă de fot
bal — așa cum fuSese stabi
lită convenția cu F.R.F. și 
comunicată in presă și la ra
dio — a trimis formația de 
tineret-rezerve, cu Cincă, Go
goașă, Mușat și Tal ! Bineîn
țeles, spectatorii veniți ieri 
la stadionul Ciulești au deza
probat vehement substituirea 
făcută, manifestîndu-și ne
mulțumirea.

„Olimpicii" au jucat, ieri, 
foarte slab. Prezența lui Niky 
Dumitrii» în centrul liniei o- 
fensive nu a avut efectul 
scontat, echipa nereușind să 
creeze decît 2—3 faze peri
culoase la poarta juventiști- 
lor. Dincuță, Sălceanu, Cojo- 
caru, Vigu nici nu s-au văzut 
pe teren. Note de trecere pu
tem acorda doar Iui Gyorfi, 
Olteanu și Dumitriu II. De la 
Rapid ne-a plăcut în mod 
deosebit Dumitru, excelent pe 
tot parcursul meciului.

D. V.
P. S. — Afișele din Giulești 

„informau" că meciul înce
pe la ora 16,00. Și cînd colo 
a început la 15,30...

lume-s 
------------- _ ....----- - , Minuni 
mai mari ca omul nu-s“, îndem
nuri la conciziune (Articol scurt) 
sobrietate (Citire și recitare), 
profunziune in viață, în studiul 
care trebuie să meargă direct la 
sursă (Despre dicționar), precum 
Tudor Vianu însuși merge să 
„vadă" civilizația la obîrșiile ei 
(India). Iddalul clasic de perfec
țiune și armonie se conjugă fi
resc cu renascentistul „uomo u- 
niversale" (Specializare și uma
nism din capitolul Gînduri, sau 
Specializare din Cunoașterea de 
sine) și cu ideile iluministe des
pre comparatism (Literatura 
comparată și Istoria culturii), 
ca mijloc de deschidere a o- 
rizonturilor. O consecință a a- 
cestei deschideri o vedem, în 
Adunare de filologi Ia Berlin : 
„Filologii adunați la Berlin, din 
Est și din Vest, au văzut însă 
marile distrugeri ale ultimului 
război și nu cred să fi fost unul 
din ei care. în Clipa cînd și-au 
strîns miinile la despărțire, să 
nu șe fi legat printr-un acord 
tacit pentru a împiedica în vii
tor acele acte ale disprețului li
man (...)“. Ideile lui Tudor Via-

(Urmare din pag. 1)

decît au de oferit. Cred că este 
necesar să acceptăm că, indife
rent de domeniu, consiliul ră- 
mîne elementul nostru de re
zonanță, că în adoptarea unui 
act de decizie al comitetului de 
sector constatările sale joacă, in 
ceea ce ne privește, rolul unei 
antene radar, care ne ajută să 
ne orientăm convingerea că eli
minăm arbitrarul, că gradul 
nostru de competență în declan
șarea resortului care va corecta 
o situație dispune de acele com
pletări calitative materializate 
in răspunsul unic, cel mai po
trivit condițiilor particulare din 
miezul cărora s-a ridicat sem
nul întrebării.
GABRIEL PARAU — secretarul 

organizației U.T.C. — Fabrica 
de elemente pentru automati
zări.
Este o realitate evidentă că 

fiecare categorie de tineri cu
noaște in sinul ei diferențieri a- 
preciabile între tineri, atît sub 
aspect profesional, cît și mai 
general. Este suficient să amin
tesc, de pildă, că în categoria 
tineretului muncitoresc se includ 
și muncitori dar și tineri cu o 
pregătire superioară, tehnicieni 
și ingineri. Cred că, pentru 
consilii această stare de fapt, 
trebuie să constituie un criteriu 
esențial al felului în care iși 
vor concepe și desfășura activi
tatea. înainte de aceasta însă, 
este necesar chiar de Ia început 
ca însăși structura lor organi
zatorică să fie alcătuită de ase
menea manieră incit să permită 
valorificarea cît mai plenară a 
situației pe care am evocat-o. 
în această direcție, mă gîndesc, 
ar fi util ca activitatea consi
liilor să fie distribuită pe co
misii de lucru în funcție de pre
gătire profesională și mai ge
nerală a tinerilor cărora li se 
vor adresa.
ELENA TEODORESCU — secre

tara Comitetului U.T.C. de la . 
Combinatul de confecții și tri
cota je-București.

înființarea consiliilor nu re
prezintă. desigur, un scop în si
ne ci vizează constituirea unor 
adevărate instrumente de lucru, 
capabile să răspundă unor dezi
derate majore. în deplină con
cordanță cu interesele tinerilor 
de diferite vîrste și profesii. Or. 
realizarea acestei cerințe se află 
șl depinde, in primul rînd. de 
însuși modul cum vor fi orga
nizate aceste consilii, de felul 
cum iși vor desfășura ele acti
vitatea. de metodele pe care le 
vor aplica în investigarea unor 
situații cu aspect de generalita- 

Ite. Tocmai de aceea, aș vrea să 
mă opresc asupra unui lucru 
care mi se pare esențial, și a-

în Editura 
politică 

au apărut:
Marx-Engels Opere volu
mul 31.
Mihail Cernea, Maria 
Popescu, Hacalambie 
Ene Sociologia muncii. 
Resurse umane ale între
prinderii (Biblioteca de 
de filozofie și sociolo
gie).
Gheorahe Toma Xenopol 

despre logica istoriei.
* * * Știinjâ, religie, so

cietate.
Nicolae Minei Frontul in
vizibil.

nu sânt toate „idei trăite", și el 
realizează acea sinteză între tre
cut și prezent pe care o propu- 

, nea. Poetica lui Aristotel are 
„frumusețea mindră și curată a 
conciziunii", dar trebuie să o ia 
„riu cu speranța că vor obține 
mai mult decît poate da înțele
gerea vremii de azi, talentul și 
gustul", de unde și concluzia : 
„Ia parte la toate aceste lucruri 
mari, fii omul timpului tău, în- 
țelege-1 și deschide-te în fața 
lui cu inima largă și generoasă. 
Vei fi fericit și poate vei fi 
creator". în această operă, Via
nu acordă literaturii un rol ne
bănuit de mare, cînd concepe 
revoluția rusă ca fiind pregătită 
de marea epocă de literatură 
care a înrîurit pe Lenin, „dacă 
l-am înțeles bine". Este de reți
nut că savantul face din prezent 
un obiect de meditație (Munca 
eliberată ca forță a civilizației). 
Caracteristica vremii noastre i 
se pare a fi Kalakagotia pentru 
toți, răspîndirea culturii 
por. ridicarea poporului la cul
tură (Progres). ^Creează în tine 
însuți și răspîndește în 
exigența și pilda nivelului înalt 
al civilizației". Și Fereastra lu
minată are valoare de simbol : 
„Fereastra mea luminată vrea să 
vorbească pentru toți cîți s-au 
întrebat ce s-a putut ascunde 
dincolo de tainele ei“.

Profesorul meditează în aceas
tă carte la destinul învățaților, 
la propriul destin : „Dar, ca de 
atâtea ori în decursul anilor, mă 
gîndesc cu emoție la destinul în- 
vățaților, cărora drumul lung al 
posterității li se deschide nu 
prin orgoliul lor, ci prin poarta 
îngustă a cercetării modeste, a- 
tente și exacte.

Este o împrejurare la care ti
neretul are de învățat ceva".

ION MOLDOVEANU

în po-

juru-ți

Florin Manolescu ilustrează în 
chip distinct clasa criticilor lite
rari de formație universitară care 
își exercită vocația dincolo de li- 
mitele criticii de tip universitar.

în formula unor microeseuri — 
excelente fișe desprinse dintr-o 
posibilă istorie a problematicii, 
cu extindere și la criticii poeți 
de circulație în literatură univer
sală — Florin Manolescu resti
tuie sensul originar al simpatiză
rii manifeste a criticilor prin vo
cație cu muza poeziei; astfel în
cât, la capătul demonstrației, o 
asemenea concluzie nu mai are 
de ce trezi nedumeriri: „în toa
tă literatura noastră nu există un 
singur critic care să poată intra 
prin activitatea sa lirică, în pri
mele rînduri ale istoriei poeziei 
românești".

.Ceea ce a aflat autorul cărții 
discutate de la precursori (un E. 
Lovinescu, un G. Călinescu), este 
disciplina tratării unui subiect 
după „preceptul" comunicării e- 
sențiale : „Maximum de gînd, în 
maximum de cuprindere". Cîteva 
fraze, doar, suficiente să nu
mească și să definească un alter- 
ego literar, potrivit convingerii 
că s-au luat în seamă „numai au
tori pentru care critica reprezin
tă un mod de existență" (Aver
tisment). Opiniile sale privind ra
țiunea de a fi a criticilor poeți 
sînt articulate într-un comenta
riu lipsit de echivoc. Compre
hensiv, dominînd o realitate în 
vederea relevării unui adevăr 
irecuzabil, Florin Manolescu de
monstrează — în bunul spirit al 
supunerii la obiect — mecanis
mul creației lirice aparținînd cri
ticilor de diverse orientări (Radu

Ionescu, T. Maiorescu, G, Ibrăl- 
leanu, M. Dragomirescu, Ov. 
Densușianu, N. îorga, T. Vianu, 
G. Călinescu, Vl. Streinu, Al. 
Piru, Ion Negoițescu, între alții). 
Cum scopul mărturisit este acela 
de a extrage „din această împre
jurare o idee în legătură cu, 
chiar, critica literară", micro- 
eseurile prefigurează, în parte, e- 
lementele de bază ale aserțiunii 
că în creația lirică a criticilor se 
reflectă în ultimă instanță „o is
torie ideală a Poeziei", o iposta
ză hotărît lucidă a conștiinței de 
sine a literaturii, căreia i se spu
ne sentențios — și nu fără o 
undă de superioară ironie — 
mentalitatea criticilor.

E posibil ca aprecierile să nu 
aibă în totalitatea lor acoperire, 
sau nici pe parcursul unora din
tre ele să nu se susțină judecata 
de valoare ; lucru ce nu apare 
deloc grav, cînd concluziile co
respund șirului de argumente ex
puse cu dezinvoltură. E posibil 
ca, indiferent de datele „Aver
tismentului", să i se obiecteze 
autorului înscrierea Anexei cu-, 
prinzînd versuri (și informații bi
bliografice) în afara textului pro- 
priu-zis; dar, aceasta nu face de
cît să amintească încă o dată cu
ratul adevăr că un act critic se 
revendică mai ales prin valoarea 
citatelor propuse lecturii.

înainte de a pune punct fuga
relor noastre însemnări, nu pu
tem trece cu ușurință peste „gre
șelile de corectură", unele mari 
cît roata carului (Dochia de 
moar, — sic ! — pag. 176)...

VICTOR BIBICIOIU

Era, nu de mult, o — cum 
se zice — epocă a stilu
lui hiper-ultra-intelectualizat. 
Era, tot cum se zice, o epocă 
abundentă în termeni gen : 
„inefabilul abscons al... etc.“.

Este, de curînd, o epocă a 
stilului pe — gustul — orică
ror — gusturi, o epocă de re
crudescență a stilului gen: 
„ce, ești copil ?“.

Mărturie, citate din presa 
ultimelor zile :

„Mi-am zis că nu există pe 
lumea asta leac mai bun de 
înfrumusețare decît un somn 
aun și cineva foarte drag 
care să te întrebe dimineața, 
iacă ai dormit bine". (Silvia 
Kerim — Săptămîna Cultura
lă a Capitalei, vineri 12 mar- 
lie a.c:).

„Pe Dem. Rădulescu, 
Ionică Pară, care a luat 
stăpînire scena, și a făcut 
filtreze Ia maximum 500 
spline ale spectatorilor — _ 
devărat pericol, acest actor,

în 
în 
să 
de 
a-

•»

BUNUL GUST CU
OCHII VERZI

pentru sănătatea publică" 
(Radu Popescu — România 
liberă, 11 marjtie, a.c.).

„Pentru ca o percepție să 
poată avea loc, este necesar 
ca un lucru prezent să se fi 
prezentat deja... Rezultă că 
gîndirea este pentru că pre
zentul se prezintă, pentru că 
fiindul este. Firea fiindului o 
aduce și pe ea ia ființă. Dar 
ce înseamnă aici firea fiin
dului 7“ și în continuare Mi
hail Grădinaru ne spune în 
ultimul număr al 
Cronica, cel din 13 
a.c., și următoarele : 
ascunsă vine către noi, fără 
a veni vreodată în prezență 
altfel decît ca aceța ce vine 
către noi".

Stilul popular, era norma), 
a ajuns și la subiecte de 
mare interes adică la, spre e- 
xemplu, concursul pentru de
corarea Teatrului Național 
din București. Drept care

revistei 
martie 
„Firea

•••
Radu Cîrneei în revista Ate
neu, numărul pe luna februa
rie. ne spune, nici mai mult 
nici mai puțin, precum că : 
„Esență a esențelor, arta lui 
Sabin Bălașa ne propune un 
mare poem al devenirii noas
tre în contextul eternului u- 
man din totdeauna și pentru 
totdeauna". Asta la pagina 
III. Pentru că la pagina XVII 
aceeași revistă ne spune și 
despre modă că : „Bunul gust 
este o calitate înnăscută, însă 
destul de rar întîlnită, ca ta
lentul, ca inteligența, ca ochii 
verzi...". Și că, să vezi și 
chiar șă crezi : „Curiozitatea 
este că poți avea un 
desăvîrșit în aranjarea 
interior, a unui buchet 
flori, dar cînd e vorba 
îmbrăcăminte să greșești to
tal".

Să concludem că vom 
reveni 7 „Ce, sîntem copii 7“

gust 
unui 

de 
de

TUDOR STĂNESCU

nume acela al legăturii, colabo
rării permanente pe care trebuie 
să o stabilească consiliile, cu 
diverse organe și organizații 
specializate, cu factori de răs
pundere care, sprijinind efectiv 
eforturile consiliului vor da ga
ranția eficienței acțiunilor între
prinse. Altfel spus, mă refer la 
crearea și permanentizarea pe 
lingă Consilii a unor nuclee de 
colaboratori de prestigiu, specia
liști în diverse domenii ale ac
tivității sociale, care pot oferi 
sugestii interesante sau chiar 
soluții în rezolvarea unor situa
ții pe care consiliul își propune 
să le abordeze. Reprezentanți ai 
organizațiilor economice din. ra
za în care-și desfășoară activi
tatea Consiliul, un sociolog, un 
pedagog sau un medic, nu cred 
că trebuie să lipsească din aces
te colective ajutătoare. Pentru 
că, așa cum bine este știut psi
hologia tinărului, nivelul său de 
înțelegere, diferă în funcție de 
vîrstă, pregătirea sa profesiona
lă și alți factori, care pot fi tre
cut! cu vederea. sau subestimați 
atunci cînd se lucrează fără cu-

cea unitate, ci din contră, le vor 
completa și îmbunătăți.
ION POPA — prim secretar al 

comitetului U.T.C. din sectorul 
III al Capitalei.
Cele două consilii pe care le 

vom constitui în sectorul nostru 
al tinerilor muncitori și al fete
lor, înseamnă continuarea fi- 
reajscă a unui mod de lucru pe 
care l-am abordat o dată cu în
ființarea consiliului elevilor. Ac
tivitatea acestuia, realizările ca 
și neajunsurile constatate în des
fășurarea acțiunilor sale ne ofe
ră, astăzi, posibilitatea de a a- 
precia ce modalități si adoptăm 
în privința organizării, a alege
rii metodelor de muncă ale noi
lor consilii. Aș vrea să remarc 
faptul că tot ceea ce a întreprins 
consiliul elevilor ne-a convins 
de utilitatea creării, și în cadrul 
noilor consilii, a unor colective 
specializate pe probleme șl ca
tegorii de tineri, a atragerii la 
activitatea consiliilor a unor ca
dre cu pregătire superioară,, in-

rilor în care Iți desfășoară ac
tivitatea tinerii muncitori, dife
rite în esență de cele ale elevi
lor. Totodată, amplificînd învă
țămintele practice dobîndite în 
wrma ‘ analizelor periodice făcute 
muncii consiliului elevilor 
ne-am hotărît ca, în cadrul fie
cărui consiliu, gama probleme
lor aflate în studiu să corespundă 
mai bine pregătirii membrilor 
consiliului care se ocupă de 
ele, profesiunii fiecăruia din ei. 
Jn sfîrșit, pentru repartizarea o- 
biectivelor practice în cadrul 
consiliilor s!nt de părere că este 
mai bine ca acestea să fie de
falcate pe aspecte precise, com
ponente ale unei probleme, ast
fel îneît și rezolvarea să se fa
că în două sau trei etape, aces
tea . din urmă, însă, riguros sta
bilite.
ȘTEFAN ȘOANĂ — organizația 

U.T.C. — Fabrica de elemente 
pentru automatizări.

Știm că !n componența consi
liilor, în afara membrilor și

CQNiSHJiLE
pîrghii eficiente

noaștetea fenomenului analizat. 
De asemenea, rezolvarea promp
tă în spiritul intereselor tine
rilor, a unor deziderate, în unele 
cazuri,. necesită obiectiv con
cursul unui specialist. Așa de 
exemplu, în cadrul unei discuții 
purtate , cu un grup de 25 de ti
nere salariate ale combinatului, 
în care s-a vorbit tocmai despre 
modalitățile de funcționare a 
Consiliilor tinerelor fete, cîteva 
s-au referit la înființarea în ca
drul combinatului a unor cercuri 
de modele sau de artă aplicată. 
Or. în acest caz trebuie să bene
ficiem și de sprijinul Unui crea
tor de modele sau artă aplicată, 
carte să călăuzească pasiunile a- 
ceStor tinere. De fapt, legat toc
mai de aceste considerații mem
brii consiliilor nu trebuie să ne
glijeze ca în stabilirea colabo
ratorilor, să aibă în vedere pe 
acei specialiști care prin expe
riența lor pot răspunde și îndru
ma acele activități care sint spe
cifice și au o preponderență mai 
mare in sectorul respectiv. Pro- 
ceflfndu-se îh acest fel nici be 
departe acțiunile consiliului nu 
se vor substitui celor preconi
zate de organizația U.T.C. din a-

giiieri, tehnicieni etc. Vom căuta 
să fructificăm ce‘ea ce am con
statat că determină, ca principii 
de acțiune, efecte pozitive în ac
tivitatea educativă, politică, pro
fesională, adaptîndu-le, bineîn
țeles, la condițiile specifice, la 
cerințele pe care le impun cele
lalte categorii de tineri. După 
cum ne vom strădui, în același 
timp, să evităm părțile negati
ve, paralelismele.

Aș vrea să argumentez aceste 
afirmații apelînd la cîteva e- 
xemple. Pornind de la ideea 
structurii organizatorice pe pro- 
file a consiliului elevilor (școli 
generale, licee, școli profesiona
le), mă gîndesc că ar fi potri
vit pentru consiliul tinerilor 
muncitori o organizare similară, 
în sensul de a respecta structu
ra economică a sectorului unde 
ponderea o dețin industriile : 
metalurgică. constructoare de 
mașini, textilă, mergînd mai de
parte eu cred necesar să se cre
eze subcolective pe probleme — 
'propagandă tehnică; inovații, 
problemele calificării, condiții 
de muncă și viață — pentru a 
răspunde mai precis împrejură-

membr.ilor supleanți ai comite
telor U.T.C. pe lingă care se vor 
constitui acestea, se preconizea
ză să intre și un număr de alti 
uteciști. Fără îndoială, că prin
tre motivele care au determinat 
luarea acestei hotăriri, s-a aflat 
și acpla de a promova funcțio
narea acestor organisme într-un 
spirit democratic cît mai larg. 
Este firesc ca organul ales să 
decidă asupra organizațiilor 
U.T.C. din care vor trebui să 
facă parte tinerii respectivi. Dar 
eu aș propune ca nominalizarea 
„altor uteciști" pentru compo
nența consiliilor să revină' op
țiunii colectivelor ai căror mem
bri sînt. S-ar întări astfel cli
matul democratic al activității 
consiliilor, al raporturilor pe 
care ele le vor întreține cu or
ganizațiile U.T.C.

NICOLAE ISAIA — organizația 
U.T.C. — Fabrica de elemente 
pentru automatizări.

Una din trăsăturile care tre
buie să caracterizeze stilul de 
muncă al consiliilor ar fi și a- 
ceea a unei permanente legături

cu organizațiile U.T.C. Găsesc 
că,este firesc ca tinerii să fie in- 
forinați cu promptitudine asu
pra activității consiliilor pe de o 
parte, iar pe de alta, consiliile să 
aibă cunoștințe cît mai bogate 
despre realitățile concrete din 
fiecare organizație U.T.C. In pri
vința materializării acestui de
ziderat aș vedea, printre altele, 
două modalități : consiliile să 
elaboreze periodic buletine in
formative care să fie imediat di
fuzate în rîndul tinerilor, și a- 
poi, în raport de problemele 
dezbătute la un moment dat, la 
întrunirile consiliilor să fie in
vitați de drept șl responsabilii 
comisiilor din organizațiile 
U.T.C. sub a căror competență 
directă se află problemele su
puse atenției consiliilor. Pentru 
consolidarea colaborării consi
liilor cu organizațiile U.T.C. 
s-ar putea merge și mai depar
te. La un anume interval Con
siliile își vor analiza activitatea 
la nivelul comitetelor U.T.C. pe 
lingă care s-au organizat. Ar fi 
poate indicat, ca acest moment 
să fie precedat de analize ini
țiate mai întii în organizații, iar 
după aceea, pe baza aprecierilor 
pe care ele le vor exprima la 
adresa activității consiliilor, să 
aibă loc adunările de analiză 
propriu-zise ale acestora.
NICOLAE BĂLUȚĂ — organi

zația U. T. C. a Combinatului 
de confecții și tricotaje — 
București.
Eficiența muncii consiliilor va 

fi analizată desigur, după rezul
tatele faptice ale activităților 
desfășurate. Dar tot atit de ade
vărat este că finalizarea acțiu
nilor consiliilor, obținerea re
zultatelor pe care se scontează, 
depinde în bună măsură si de 
alți factori de al căror sprijin și 
înțelegere trebuie să beneficie
ze. Mă refer în special la con
ducerile întreprinderilor și ins
tituțiilor din perimetrul de acti
vitate al Consiliilor. Comitetele 
de direcție și Consiliile de ad
ministrație ale unităților, tre
buie să fie informate periodic a- 
supra preocupărilor Consiliilor 
dintr-un domeniu sau altul. Nu
mai așa prin conjugarea efortu
rilor, obiectivele propuse își vor 
găsi împlinirea practică. Ar fi 
poate chiar necesar ca, periodic, 
membrii Consiliului să participe, 
ca invitați, la ședințele comi
tetelor de conducere di.n unită
țile unde lucrează. Prin aduce
rea în discuție a unor aspecte 
care interesează un număr mare 
de tineri salariat!, vor fi căutate 
și, nu mă îndoiesc că vor fi gă
site, soluțiile corespunzătoare.

I



Solidari cu eroicul 
popor vietnamez!

Mitingul tineretului de la Pitești
La Casa de cultură a studenților și elevilor din Pitești a avut 

loc ieri un miting de solidaritate cu lupta poporului vietna
mez, organizat de U.T.C. și U.A.S.R. La miting au iuat parte 
Nguyen Dang Hanh, ambasador al R. D. Vietnam la București 
și Tran Kien, prim secretar al Ambasadei Republicii Vietnamului 
de Sud, precum și alți membri ai celor două ambasade. în 
sală, festiv decorată în cinstea întîlnirii cu solii poporului viet
namez, se aflau numeroși tineri muncitori, studenți și elevi 
din orașul Pitești.

Mitingul a fost deschis de Vic
tor Popescu, prim secretar al Co
mitetului municipal Pitești al 
U.T.C. Constantin Voineag, prim 
secretar al Comitetului județean 
Argeș al U.T.C. a salutat cu căl
dură prezența în mijlocul tineri
lor din orașul Pitești a am- 
bașadorului R. D. Vietnam și 
a primului secretar al Am
basadei Republicii Vietnamu
lui de Sud. După ce a ex
primat sentimentul de profun
dă îngrijorare cu care tineretul 
din județul Argeș, alături de în
tregul popor român urmărește es
caladarea războiului dus de 
S.U.A. în Peninsula indochineză, 
vorbitorul a spus : „Tineretul de 
pe aceste străvechi meleaguri, se 
alătură întregului tineret al țării 
noastre pentru a condamna cu 
hotărîre agresiunea S.U.A. împo
triva popoarelor din Vietnam, 
Laos și Cambodgia, își exprimă 
solidaritatea sa frățească, interna
ționalistă cu lupta eroică a tine
retului popoarelor indochineze 
împotriva agresiunii imperialiste 
și cere să fie lăsate popoarele 
din aceste țări s“-și hotărască sin
gure destinele fără amestec din 
afară". După ce a reafirmat po
ziția exprimată la marele forum 
al tineretului din România — 
Congresul al IX-lea al U.T.C. — 
cerînd să se pună capăt neîntâr
ziat războiului din Vietnam, din 
întreaga Indochină prin retrage
rea trupelor intervenționiste și 
respectarea drepturilor sacre ale 
popoarelor din această parte a 
lumii, Constantin Voineag a de-

cial". După ce a evocat pagini 
de eroism ale poporului luptător 
vietnamez împotriva trupelor in
tervenționiste americane și a con
damnat politica de „vietnamiza- 
re“ a administrației S. U. A. Tran 
Kien a subliniat că singura cale 
justă, logică și rezonabilă pentru 
reglementarea problemei vietna
meze a fost trasată în mod clar 
și complet în rezoluția în zece 
puncte și în inițiativă în opt 
puncte ale F.N.E. și G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud. 
In încheiere, primul secretar al 
ambasadei Republicii Vietnamului 
de Sud a spus : „Folosim acest 
prilej pentru a mulțumi Parti
dului Comunist Român, guvernu
lui Republicii Socialiste România 
și poporului frate român, pentru 
sprijinul prețios și ajutorul multi
lateral acordate luptei juste a po
porului nostru".

A luat apoi cuvîntul Putzaru 
Angelica, elevă la Liceul nr. 2 
din Pitești care după ce a expri
mat admirația tineretului și po
porului român, față de „vitejia cu 
adevărat legendară, moralul im
presionant, eroismul cu care ti
neretul, poporul vietnamez luptă 
pentru a-și apăra drepturile na
ționale sacre și inviolabile" a 
transmis în numele elevilor din 
municipiul Pitești, tuturor tineri
lor din Vietnam, un mesaj de 
caldă prietenie și afecțiune, în
crederea nestrămutată în victoria 
cauzei drepte a poporului vietna
mez.

Chiriță Ion, muncitor la Com
binatul petrochimic Pitești a dat

clarat: „Deși ne desparte o dis
tanță mare de Vietnam, de Pe
ninsula . Indochina, ne simțim 
foarte apropiați de curajosul ti
neret. și popor vietnamez de care 
ne leagă țelurile comune ale so
lidarității în lupta pentru o viață 
liberă și independentă a popoare
lor. Așa cum sublinia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul re
centei vizite în țara noastră a de
legației G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud, condusă de 
ministrul afacerilor externe — 
doamna Nguyen Thi Binh —- 
folosind toate formele de luptă 
posibile, bizuindu-se pe sprijinul 
țărilor socialiste, al tuturor forțe
lor antiimperialiste, poporul viet
namez, celelalte popoare din In
dochina pot fi sigure de victorie".

A luat cuvîntul în continuare 
Țran Kien care în numele am
basadei Republicii Vietnamului 
de sud a adresat tuturor tinerilor 
prezenți la miting și prin ei în
tregului popor român, un căldu
ros salut de solidaritate comba
tantă. Tran Kien a mulțumit 
U.T.C. și U.A.S.R. pentru iniția
tiva de a organiza un miting cu 
prilejul datei de 19 martie, ziua 
națională vietnameză de luptă 
împotriva agresiunii americane, 
în continuare vorbitorul a spus : 
„în lupta noastră justă pentru 
salvarea națională noi ne-am 
bucurat întotdeauna de simpatia 
și de sprijinul însemnat al țărilor 
frățești și al popoarelor progre
siste din lume, inclusiv poporul 
american. Noi ne angajăm să fim 
demni de acestea. Cu avîntul vic
toriilor noastre sîntem hotărîți să 
mergem înainte pentru a infrin
ge agresiunea americană, aducînd 
astfel modesta noastră contribuție 
la lupta comună a popoarelor, 
pentru pace, independență națio
nală, democrație și progres so-
a

Puternice acțiuni aie 
patrioților laoțieni

Două baze de artilerie abandonate
de intervenționiștii saigonezi

Trupele jntervenționiste saigoneze au abandonat marți, 
bazele de artilerie „Lolo“ și „Brown", situate la 13 și res
pectiv 20 kilometri sud-est de orașul Tchepone, ca urmare 
a presiunii exercitate de forțele Pathet Lao.

Agenția REUTER relatează că 
o parte din piesele de artilerie 
ale celor două baze au fost arun
cate în aer, iar altele au fost e- 
vacuate cu ajutorul elicopterelor 
americane.

Un comunicat difuzat de agen
ția KHAOSAN PATHET LAO 
relevă că forțele patriotice au 
provocat inamicului pierderi gre
le, obligîndu-1 să se retragă în 
junglă. Potrivit comunicatului, 
în cursul operațiunilor militare 
din ultimele 48 de ore, forțele 
patriotice au doborît în jurul ba
zei „Lolo" 17 elicoptere ameri
cane. Agenția REUTER transmi
te că, în urma unor lupte deo
sebit de violente, forțele patrio
tice au cucerit cota 723, dispusă 
la 10 kilometri de Ban Dong, 
anihilînd un batalion și blocînd 
căile de acces ale altor trei ba
talioane ale unui regiment al tru
pelor saigoneze.

Un comunicat dat publicității 
de Comandamentul Pathet Lao, 
relevă că de la intervenția saigo- 
neză în Laos forțele patriotice au 
ucis sau rănit 7 200 de soldați

americani și saigonezi și au luat 
prizonieri alți 300. Comunicatul 
subliniază că în timpul luptelor, 
8 batalioane și 5 companii au 
fost scoase din luptă, 350 de a- 
parate, în majoritate elicoptere, 
doborîte, 210 vehicule militare 
distruse și a fost capturată o în
semnată cantitate de armament.

Marți noaptea, comandamentul 
forțelor de eliberare din Laos a 
ordonat trupelor să treacă la 
Contraofensivă pe întreg frontul 
din sudul Laosului, anunță pos
tul de radio al forțelor de eli
berare.

în cadrul Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului, la 
dezbaterile asupra problemei 
educației • tineretului pentru 
dezvoltarea personalității și 
întărirea respectului pentru 
drepturile omului și libertă
țile fundamentale, observato
rul român Flortca Dinu a e- 
vidențiat atenția ce se acordă 
în România, educării armo
nioase și multilaterale a ti
neretului, ca o sarcină de 
mare răspundere a întregii 
societăți. Activitatea interna
țională a României, a spus 
vorbitoarea, reflectă această 
preocupare, iar dezbaterile 
care au loc'în prezent la' 
O.N.U. asupra problematicii 
tineretului au la origine o 
inițiativă românească datînd 
din 1960, pe baza căreia A- 
dunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat Declarația cu privire 
la promovarea în rîndurile ti
neretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și în
țelegere între popoare.

Vizita ministrului de externe 
al României in Suedia 

întrevedere C. Mănescu -Olof Palme

STOCKHOLM 17. — Trimi
sul special Agerpres, Constan
tin Țintea, transmite: Miercyri 
dimineața, la sediul Ministe
rului Afacerilor Externe al 
Suediei s-au desfășurat con
vorbirile oficiale dintre mini
strul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, 
și ministrul -afacerilor externe 
al Suediei, Torsten Nilsson, 
în cursul întrevederii, cei doi 
miniștri au procedat la un 
schimb cuprinzător de vederi 
asupra relațiilor româno-sue- 
deze și asupra unor probleme 
internaționale de interes ge
neral.

După convorbirile oficiale, 
a avut loc, la restaurantul 
Djurgardabrunns Wardshus, 
un dejun de lucru.

în cursul după-amiezii, mi
nistrul român al afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, a 
fost primit de primul mini
stru al Suediei, Olof Palme, 
întrevederea, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
a prilejuit un schimb util de 
opinii privind evoluția rela
țiilor dintre cele două țări și 
unele probleme de interes bo- 
mun.

Miercuri seara, ministrul a- 
facerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, împreună 
cu soția, au oferit la „Grand 
Hotel Royal" un dineu în cin
stea ministrului afacerilor 
externe al Suediei, Torsten 
Nilsson, și a soției sale.

Demisia 
guvernului 
finlandez

HELSINKI 17 (Agerpres). — 
Guvernul finlandez, condus de 
premierul Ahti Karjalainen, și-a 
prezentat demisia miercuri seara. 
Această hotărîre a fost luată după 
ce deputății comuniști, care fac 
parte din guvern, au refuzat să 
voteze în favoarea politicii eco
nomice și sociale a cabinetului. 
Partidul comunist se opune înghe
țării numai anumitor prețuri și 
cere ca o asemenea măsură să 
se extindă asupra tuturor prețu
rilor.

• LA SOFIA A FOST SEM
NATĂ înțelegerea de colabora
re pe anii 1971—1972 între Uniu
nea Scriitorilor din Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Scriitorilor bulgari. Documentul 
prevede, printre altele, schim
buri de vizite de scriitori, de o- 
pere literare, colaborarea între 
revistele de specialitate.

glas însuflețitelor sentimente de 
solidaritate cu lupta justă a po
poarelor indochineze împotriva a- 
gresiunii imperialiste pentru li
bertate și independență. „Lupta 
plină de eroism dusă de poporul 
vietnamez împotriva imperialis
mului — a spus vorbitorul — de
monstrează lumii întregi că o na
țiune care-și apără libertatea și 
independența nu poate fi în
vinsă".

A luat cuvîntul, de asemenea, 
Rodica Gogledză, studentă la In
stitutul pedagogic, care a expri
mat deplina solidaritate a studen- 
țimii piteștene, a tuturor studen
ților din România cu lupta po
porului vietnamez.

într-o atmosferă de adîncă în
suflețire tinerii prezenți la miting 
au salutat cu îndelungi aplauze 
luările de cuvînt și au adoptat în 
încheiere în unanimitate o moțiu
ne adresată Uniunii Tineretului 
Muncitor „Ho Și Min" din R. D. 
Vietnam și Federației tineretului 
pentru eliberarea Vietnamului de 
sud, în care se spune : „Expri- 
mînd sentimentele noastre de 
solidaritate internaționalistă cu 
lupta eroică, plină de sacrificii a 
tineretului și poporului vietna
mez, care-și apără drepturile na
ționale sacre și inviolabile, inde
pendența, suveranitatea, unitatea 
și integritatea teritorială a patriei, 
cerem retragerea totală și ime
diată a trupelor S.U.A. si aliați- 
lor săi din Vietnamul din sud, 
încetarea definitivă a bombarda
mentelor și oricăror acte de 
război împotriva Republicii De
mocrate Vietnam și respectarea 
dreptului popoarelor din Indo
china de a-și hotărî singure 
soarta".

DOINA TOPOR

Deputății celor două ca
mere ale Parlamentului 
indian au reales miercuri 
pe Indira Gandhi ca li
der ai Partiduiui Con
gresul Național Indian. în 
aceeași zi, Indira Gan
dhi a prezentat președintelui 
țării demisia cabinetului său. 
Varahagiri Venkata Giri i-a 
cerut cu acest prilej fostului 
prim-ministru să formeze 
noul cabinet, a cărui listă ur
mează să fie dată publicită
ții vineri, cînd parlamentul 
se va reuni pentru prima 
oară în noua sa componență.

Intîlnire Kohl-Bahr
Agențiile A.D.N. și D.P.A. in

formează că, la Bonn, a avut Ioc 
miercuri o nouă întîlnire intre 
Michael Kohl, secretar de stat la 
Consiliul de Miniștri al R. D. 
Germane, și Egon Bahr, secretar 
de stat la Cancelaria federală a 
R. F. a Germaniei, însoțiți de 
delegații. întîlnirea, desfășurată 
Ia sediul Cancelariei federale, a 
durat patru ore și jumătate.

S-a căzut de acord să se con
tinue convorbirile dintre dele
gațiile R.D.G. și R.F.G. la 31 
martie, la Berlin.

Ninsorile

Varșoviei

ORIENTUL APROPIAT
• Rezoluția Adunării Nafionale a R.A.U.

® Conferința de presă a lui William Rogers

Adunarea Națională a Repu
blicii Arabe Unite' a votat o re
zoluție în care își afirmă spri
jinul față de politica promova
tă de președintele Anwar Sadat 
și subliniază că R.A.U. nu va 
ceda nici un petec de pămînt 
din teritoriu] său, oricare ar fi 
presiunile exercitate asupra ță
rii și oricare ar fi intensitatea 
luptei — a anunțat postul de ra
dio Cairo.

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
conferințe de presă, secretarul de 
stat al S.U.A., William Rogers, s-a 
referit la situația din Orientul A- 
propiat. El a afirmat că „nici
odată climatul nu a fost mai bun 
pentru o reglementare4* și a ex
primat convingerea că tratativele 
arabo-israeliene de sub auspiciile 
lui Gunnar Jarring vor putea fi 
scoase din impasul în care se 
află. în cazul cînd situația nu va 
fi rezolvată într-un viitor rezo
nabil, a opinat secretarul de stat, 
va putea apărea o mare primej
die.

Rogers a contestat părerea ex
primată de premierul israelian 
Golda Meir. potrivit căreia Israe
lul ar trebui să-și bazeze secu
ritatea viitoare pe poziția geogra
fică pe care o va obține printr-o 
reglementare de pace. „Noi nu 
credem că securitatea depinde în 
timpurile noastre în foarte mare 
măsură de considerente geografi
ce, a arătat Rogers. Considerente
le geografice sînt importante, dar 
ceea ce este cu adevărat impor
tant, sau cel puțin tot atît de im
portant, este climatul politic**.

Rogers a afirmat că Statele U- 
nite dezaprobă unele puncte im
portante din politica israeliană. Pe

de altă parte el a declarat că 
S.U.A. vor continua să acorde a- 
jutor militar și economic Israe
lului.

Secretarul de stat american a a- 
firmat apoi că S.U.A. sînt pentru 
restabilirea frontierelor din 1967 
între Israel și Egipt, cu excepția 
retrocedării teritoriului Gaza și 
cu condiția ca să se poată ajun
ge prin tratative la instaurarea u- 
nei zone demilitarizate în Sinai, 
formulă respinsă, de altfel, de 
cele două părți.

In ce privește relațiile cu state
le arabe, Rogers a spus : „Este 
evident că relațiile noastre cu ță
rile arabe sînt afectate de proble
mele din Orientul Apropiat. Ele 
ne suspectează și ne acuză pen
tru ceea ce consideră a fi intran
sigența Israelului**. Rogers a a- 
dăugat, însă, că relațiile S.U.A. 
cu țările arabe s-au îmbunătățit 
în oarecare măsură.

Stare
excepțională 

în Ceylon
•IN CEYLON a fost decretată 

miercuri starea excepțională, s-a 
anunțat oficia] la Colombo. Ar
mata asigură paza principalelor 
obiective din capitala țării. E- 
fective ale poliției patrulează, de 
asemenea, pe străzi.

e străzile Var
șoviei vechi 
ninge ca-n epi
soadele exalta
te din romane
le nprdice ; iar

na și-a regăsit aici peisaje
le gotice și baroce pe care 
le pierduse pe undeva prin 
istorie. Pentru noi e o întîl
nire cu iarna, o intilnire 
exotică de sudici improvi
zați, pentru studenții polo
nezi care trec în grupuri gă
lăgioase pe strada Krakows- 
kie Przedmiescie (Mahalale
le Cracoviei) doar un ano
timp întîrziat. In căciulile 
lor imense de blană, în șep- 
cile uriașe de iepure sau 
miel, în gesturi, ninsoarea 
nu-și găsește aderenți. Zia
rele -anunță viscole și ge
ruri uscate pe care varșovie- 
nii le vor trata cu ceaiuri 
blonde în barurile impresio
niste din orașul vechi.

E uimitor cită muncă și 
mai ales cită mîndrie și dra
goste pentru orașul lor au 
ingropat acești oameni in zi
durile distruse de război ; 
le-au refăcut prin reconsti
tuiri fidele, documentate cu 
relicve memoriale, cu foto
grafii, cu intuiții. Varșovia 
veche s-a refăcut renăscînd 
din propria ei cenușă. In
trăm într-un interior plin de 
oglinzi cu rame forjate, cu 
candelabre gotice și portrete 
în metal bătut. Mesele sînt 
luminte cu luminări în sfeș
nice de bronz. Miroase in-

Corespondentă

de la Emil Mânu

Incidentele de la Cordoba
Incidentele din orașul argen

tinian Cordoba, în care forțele 
combinate ale armatei și poli
ției au intervenit împotriva 
muncitorilor greviști, au atins 
in cursul zilei de marți o am
ploare deosebită, soldîndu-se cu 
moartea a două persoane, zeci de 
grav răniți, distrugerea a circa 
100 de magazine și instituții ban
care partioulare și avarierea 
altor edificii de interes public. 
Au fost operate, de asemenea, 
400 de arestări.

Ciocnirile au început în cursul 
.dimineții, cînd muncitorii au 
declarat, la chemarea Confede
rației Generale a Muncii, o 
grevă generală de 14 ore, în 
semn de protest împotriva poli
ticii social-economice a guver
nului Levingston. Intre timp, 
autoritățile locale au dispus o- 
cuparea zonelor industriale ale 
orașului de către armată și po

liție. Cînd greviștii au pornit în 
coloane spre centrul orașului, 
poliția a intervenit folosind ga
ze lacrimogene. In dezordinea 
care s-a produs au ■ răsunat 
focuri de armă. Muncitorii au 
ridicat peste 150 de baricade, o- 
cupînd arterele principale ale o- 
rașului, în timp ce armata și po
liția au blocat mai multe insti
tuții de învățămînt superior pen
tru a împiedica o acțiune co
ordonată a muncitorilor și stu
denților, care anunțaseră în 
prealabil sprijinul lor deplin 
pentru acțiunea greviștilor. Tot 
marți, la Buenos Aires a fost 
convocată o sesiune extraordi
nară a Consiliului Securității 
Naționale pentru , a lua în dis
cuție actuala situație din Cor
doba și a aviza în ce măsură se 
impune declararea stării de ur
gență în acest oraș.

RAGNAR AUDUNSON, 
secretar ai Comitetului Centrai 

al Tineretului Comunist 
din Norvegia

Preocu
parea fața
de tineret

Ochii albaștri, păr 
blond, statură atletică: 
Ragnar Audunson are în
fățișarea „clasică" a 
scandinavului. Este stu
dent la științe politice, la 
Oslo.

— Ce perspective vă 
oferă această facultate ?

— Cercetarea politică sau 
ziaristica. De altfel, în vacanță 
profesez ziaristica...

Din portvizit scoate o 
legitimație de redactor al 
săptămînalului comunist 
„Friheten". „Sîntem co
legi..." — spune rîzînd. 
Ragnar Audunson a parti
cipat la Congresul U.T.C. 
în calitate de secretar al 
Comitetului Central al Ti
neretului Comunist din 
Norvegia.

— Sînteți la prima vi
zită în România. Care 
sînt impresiile dv. despre 
țara noastră ?

— Intr-adevăr, sînt la prima 
vizită, dar țara dv. am mai cu
noscut-o : prin ceea ce am citit 
și prin ceea ce mi-au relatat 
tovarășii mei care au avut po
sibilitatea să călătorească în 
România. Impresiile mele .sînt 
foarte pozitive. înainte cunoș-

cu caracter 
pătruns în 

domenii mai concrete, am do- 
bîndit o imagine mai exactă a 
dezvoltării României. In această 
privință a fost foarte interesant 
Congresul U.T.C. care mi-a o- 
ferit un tablou a.l vieții și mun
cii tineretului român. Interven
țiile delegațiilor s-au remarcat 
prin abordarea pr_î_ 
nor variate probleme, 
dintr-o țară în care 
prea puțin pentru tineret și m-a 
impresionat preocuparea largă, 
față de generația tînără din 
România. Am convingerea că 
U.T.C. își îndeplinește bine sar
cinile 
lui și că tineretul reprezintă o 
forță angajată pe deplin în e- 
fortul de propășire a țării dv. 
Congresul U.T.C. a ilustrat, de 
asemenea, sentimentele de soli
daritate internaționalistă care 
animă tineretul român.

team doar aspecte 
general. Acum am

rofunda a u- 
Eu vin 

se face

în construcția socialismu- 
câ tineretul

— Și acum vă rugăm 
să schițați principalele 
fireocupări ale Tineretu- 
ui Comunist din Norve

gia...
— La ora actuală luăm parte 

la o bătălie aprigă. Luptăm 
pentru a ține Norvegia la dis
tanță de Piața Comună. Este o

problemă esențială pentru țara 
noastră. Aderarea la C.E.E. ar 
periclita evoluția democratică a 
țării și ar submina independen
ța ei națională. Decizii impor
tante privind soarta Norvegiei 
și a locuitorilor ei ar urma să 
fie luate la Bruxelles de către 
C.E.E. și nu la Oslo, de expo- 
nenții legitimi ai țării. Penetra
ția capitalului monopolist, fa
vorizată de politic^ Pieții Co
mune, ar afecta economia na
țională. Grav lovită ar fi a- 
gricultura noastră, mai puțin 
dezvoltată decît a altor țări de 
pe continent. Țăranii noștri s-ar 
ruina : ei nu pot să facă față 
competiției cu agricultura din 
unele țări ale C.E.E. Primejdii 
planează și asupra industriei 
pescuitului. Nu-i nevoie să a- 
mintesc numărul norvegienilor 
care trăiesc din pescuitul în 
largul coastelor. Un puternic 
curent de opinie publică se ma
nifestă împotriva eventualei a- 
derări a Norvegiei la Piața 
Comună. Tinerii comuniști se 
găsesc printre cei ce spun „NU“ 
primejdiosului proiect. Dorim ca 
economia norvegiană, dezvol- 
tîndu-și legăturile tradiționale 
și lărgind sfera relațiilor sale, 
să slujească intereselor națio
nale...

• CU OCAZIA VIZITEI IN 
H. D. GERMANĂ, prilejuită de 
deschiderea ediției de primăva
ră a Tîrgului internațional de la 
Leipzig, conducătorul delegației 
guvernamentale române, minis
trul industriei metalurgice, Ni- 
coiae Agachi, a fost primit de 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., Kurt Ficht
ner 'Convorbirea, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordia
lă' prietenească, s-a referit Ia 
probleme ale intensificării cola
borării dintre Republica Socia
listă România și R- D- Ger_ 
mană. Miercuri, delegația^ gu
vernamentală română a părăsit 
capitala R. D. G. îndreptmdu-se 
spre patrie.

« FRANȚA ȘI UNIUNEA SO- 
VIETICĂ au încheiat un con
tract care prevede îmbogățirea 
uraniului natural francez în u- 
zinele de separare izotopica din 
U.R.S.S.

• CONSILIUL SUPERIOR AL 
ARMATEI TURCE a hotărît să

treacă în retragere un grup de 
ofițeri superiori, partizani ai 
preluării puterii de către arma
tă. Printre aceștia se află gene
ralul de brigadă Omer Gokgor, 
șeful operațiunilor aviației mi
litare, și generalul Mehmet 
Tugcu, secretar general al sta
tului major al armatei, turce. 
Concomitent, alți 200 de ofițeri 
superiori au fost transferați la 
diferite comandamente.

Azi, grevă generală în 
Anglia

O PESTE 2 MILIOANE DE 
MUNCITORI din Marea Brita- 
nie au hotărît să declare astăzi 
o grevă de 24 de ore. Această 
acțiune va avea loc la inițiati
va a două mari sindicate (al 
metalurgiștilor și al meca
nicilor), în semn de protest 
față de proiectul de lege al gu
vernului conservator, privind 
„relațiile din industrie". în urmă 
cu cîteva săptămîni, metalur-

giștii au mai declarat o grevă 
de 24 de ore pentru a-și ma
nifesta dezacordul față de pro
iectul de lege antisindical.

w
I

• IN CAPITALA SIRIEI s-a 
încheiat reuniunea Comitetului 
Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Partisi- 
panții au hotărît crearea unui 
comitet militar, însărcinat eu 
reorganizarea forțelor armate

ale rezistenței palestiniene, 
coordonarea antrenamentelor, 
înarmării și operațiunilor de 
luptă.

Procesul Angelei
Davis
• LA SAN RAFAEL au în

ceput marți audierile preliriii- 
nare în procesul intentat tinerei 
militante de culoare Angela. Da
vis. Inculpată sub acuzația fal
să de conspirație, Angela Davis 
a fost arestată la New York 
și extrădată în statul Califor
nia, unde legile locale asimilea
ză fapta care i se impută cu 
atentatul propriu-zis. Procedu
ra a provocat vii proteste în 
S.U.A. și în lumea întreagă, 
fiind considerată ca o „încercare 
evidentă a autorităților judicia
re americane de a se răfui cu 
tînăra militantă.

tens a varză călită și a ca
fea, a ceai și a tutun. La 
geamuri, dincolo de perdele
le cu motive poloneze din 
evul de mijloc, ninge ca-n- 
tr-o vedere decupată din- 
tr-un album vechi.

Intr-o biserică refăcută 
din temelii (Sf. Martin) re
cunosc secvențe din filmul 
lui Kavalerowicz, Maica 
Ioana a îngerilor. In cate
drala Sf. loan, în subsol, 
grav, ornat cu lalele proas
pete, ne așteaptă mormîntul 
lui Sienkiewicz.

Peste Vistula nu se mai 
vede nimic. Dincolo de flu
viu se întinde partea mai 
nouă a orașului, pe care var- 
șovienii o numesc Praga po
loneză. Prin magazinele de 
pe Novi Sviat 
e o animație 
In consignații foarte 
străini. Foarte i.—lte 
de artă (cristaluri, porțela
nuri, argintării, cositor, 
lemn) au ștampila „interzis" 
pentru exterior. Polonezii își 
conservă cu îndîrjire arta 
atît de risipită și distrusă în 
atîtea războaie, de-a lungul 
istoriei lor frămîntate.

Trecem prin două mari 
magazine (pentru bărbați- 
War și pentru femei Sawa) ; 
legenda spune că orașul a 
fost întemeiat de doi tineri 
îndrăgostiți care s-au refu
giat aici, cîndva, într-un 
timp mitic, tinerii se nu
meau War (el) și Sawa (ea) 
— de aici, Warszawa.

La editura PIW discutăm 
cu redactorul șef Wasilewski 
și cu redactorul pentru tra
ducerile din limba română, 
Irena Harașimovici, despre 
Blaga, pe care-1 vor traduce, 
despre Miron Radu Paraschi- 
vescu (traducător al lui Mic- 
kiewicz), despre Nichita Stă- 
nescu, Ion Caraion, Marin 
Sorescu, ș.a. Aici la PIW se 
vor edita anul acesta cițiva 
autori români.

La Sindicatul scriitorilor 
sîntem primiți cu multă căl
dură și de la fereastra cu 
ornamente baroce salutăm 
aceste tîrzii dar superbe nin
sori varșoviene.

LARS ENGQVIST,
membru al Comitetului

Executiv al S.S.U.-Suedia

(Lumea nouă) 
de carnaval.

i mulți 
multe obiecte

Varșovia, martie 1971.

Delegația Federației 
Tineretului Social-Demo
crat din Suedia (S.S.U.), 
care a luat parte la lu
crările celui de-al IX-lea 
Congres al Uniunii Tine
retului Comunist, a fost 
condusă de Lars En- 
gqvist, membru al Comi
tetului Executiv. înainte 
de a părăsi țara noastră, 
i-am solicitat un scurt 
interviu.

— Peste cîteva ore veți 
părăsi România. Partici- 
pînd la Congres, vizitînd 
cîteva obiective economi- 
co-sociale din București, 
întîlnindu-vă cu tinerii 
români, ați putut să vă 
formați o impresie des
pre România și generația 
ei tînără.

— Desigur... — a- răspuns in
terlocutorul nostru. Tn primul 
rînd mă voi referi la Congres. 
A fost o manifestare plenară a 
realizărilor și preocupărilor ti
neretului din România. Am fost 
puternic impresionați de cuvîn- 
tările rostite la tribuna Congre-

Angaja
mentul
ferm al

tineretului
delegați re-sului de numeroși <' 

prezentînd tineretul din' uzine, 
fabrici, din agricultură. Am as
cultat cu interes cuvintele lor. 
Toți au relevat angajamentul 
ferm al tineretului din țara dv. 
de a lua parte cu energii spo
rite la dezvoltarea multilaterală 
a României. In timpul Congre
sului, ospitalierele noastre gaz
de ne-au oferit, de asemenea, 
ocazia să avem întîlniri directe 
cu tinerii români. Aveți un tine
ret prietenos, optimist, încreză
tor în rezultatele activității sale 
de zi cu zi.

— Cum apreciați sta
diul actual al legăturilor 
de cooperare statornici
te între organizația dv. și 
Uniunea Tineretului Co
munist din România ?

— în primul rînd aș dori să 
fac o remarcă cu caracter mai 
larg. Atît organizația de tineret 
din România, cît și noi, avem 
numeroase preocupări comune 
care au facilitat primele con
tacte. Solidaritatea cu lupta ti
neretului de pretutindeni pentru

democrație, pace și progres 
constituie o platformă pentru 
intensificarea și pe viitor a re
lațiilor prietenești, cordiale, 
existente între noi din anul 
1968. Sprijinul pe care organi
zațiile noastre îl acordă luptei 
poporului vietnamez și a celor- 
lQlt popoare indochineze, 
mișcărilor pentru cucerirea și 
consolidarea independenței na. 
ționale, dorința sinceră de a 
pune capăt împărțirii încercatu
lui nostru continent îri blocuri 
militare rivale, tendința dvs. — 
la fel ca și a noastră-— de a 
favoriza în permanență clima
tul de înțelegere și cooperare 
spre care tind popoarele, cer
curile progresiste din Europa — 
furnizează premisele multiplică
rii pe viitor a legăturilor din
tre S.S.U. și U.T.C. Prezența de
legației noastre la Congres a 
constituit o confirmare a rela
țiilor pozitive existente între 
organizațiile noastre.

Interviuri realizate de 
EUGENIU OBREA 
și IOAN TIMOFTE
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