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Președintele Consiliului de Stat
Nicolae Ceaușescu a primit

pe senatorul american F. R. Harris
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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
primit la 22 aprilie pe senato
rul Fred R. Harris, membru al 
Comitetului financiar al Senatu
lui S.U.A.. care face o vizită in 
țara noastră.

La primire au fost de față 
George Macovescu. prim adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Nicolae Nicolae, prim adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
și Constantin Mitea, consilier la 
C.C. al P.C.R.

Senatorul american a fost în-

soțit de Fred Gibson, Herbert 
Allen și Charles Maynes, con
silieri personali.

A fost de. față Leonard Me
eker, ambasadorul S.U.A. la 
București.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cu senatorul 
american asupra unor probleme 
privind posibilitățile de dezvol
tare a relațiilor economice din
tre România și S.U.A., precum 
și asupra unor aspecte ale vieții 
politice internaționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

ALȚII PLEACA...
UN DU-TE-VINO
COSTISITOR CE
TREBUIE EVITAT

Ne refeream zilele trecute vi- 
zitind platforma industrială la 
dificultățile existente la Tîrgo
viște în recrutarea și califica
rea forței de muncă. Vorbind 
însă de modul în care se desfă
șoară recrutarea cadrelor nu 
trebuie să omitem un lucru și 
anume : pe șantier au fost an
gajați, de la începerea lucrări
lor un număr destul de însem
nat de oameni, de tineri.

Numai că, după foarte puțin 
timp de la angajare, o bună 
parte dintre ei au plecat în 
căutarea altor șantiere. Și ca 
să nu vorbim doar la general, să 
exemplificăm : In trimestrul I, 
au venit în șantier 312 munci

tori și l-au părăsit 796. Dintre 
aceștia 521 au plecat prin demi
sii. Anul trecut, la Șantierul 1 
s-au angajat 2 200 muncitori și 
au plecat ,1 200. în aceste con
diții, întrebi, ești obligat să o 
faci : De ce vă pleacă colegii de 
pe șantier ? Am adresat și noi 
întrebarea unui foarte mare 
număr de muncitori întîlniți la 
diferitele puncte de lucru de 
pe platformă. Simpla înșiruire 
a constatărilor este în măsură 
să convingă pe oricine că mun
citorii nu pleacă fără motive 
bine întemeiate. Inclusiv con
ducerea Grupului de șantiere 
Tîrgoviște, șefii de lot, maiștrii 
și inginerii trebuie să se con-

Una dintre tinerele ce lucrează la secția 10 motoare asincrone, 
Evdcchia Stăncescu, de la Uzina „Electromotor'* — Timișoara

Foto: O. PLECAN

DUPĂ DOUĂ LUNI 
DE LA CONFERINȚA

INIȚIATIVELE

vingă că stăvilirea fluctuației 
depinde în mare măsură dș ei, 
de felul în care vor acționa 
pentru înlăturarea deficiențelor, 
pe care le consemnăm în conti
nuare. începem prin a arăta, că 
afirmația tovarășului inginer 
Nicolae Nagodă, șeful șantieru
lui 1, cum că : în ce privește 
salarizarea nu au avut de ce să 
se plîngă, iar cantina „e la doi 
pași", trebuie reconsiderată pe 
baza situației de fapt. Pentru că 
una din cauzele plecării lor este 
organizarea defectuoasă a mun
cii în șantier, faptul că nu li se 
asigură în mod continuu de lu
cru și deci nici posibilitatea 
de a cîștiga salariile scontate.

— Toată ziua umblu după șe
ful de lot să-i cer de lucru, ne 
lămurește Gheorghe Zaharia, 
șeful unei echipe de la Uzina 
de strunguri. Astăzi, de exem
plu, zece betoniști au primit în 
9 ore doar o basculă cu beton. 
Ba se strică stația de betonare, 
ba nu există ciment, ba cine 
știe ce se mai întîmplă. Cert e 
că noi pierdem timpul degeaba 
și la sfîrșitul lunii constatăm că 
pe ce am lucrat nu ne iese, sa
lariul.- Din această cauză cînd 
am luat banii pe ianuarie. 28 
de băieți de la mine din echipă 
au plecat, nemulțumiți, pe un 
șantier din Vaslui.

— Sînt angajat aici din 9 mar
tie 1970. adăugă Ion Burlacu. 
Din cele 5 echipe în care am 
lucrat în tot acest timp înainte 
de-a intra în echipa lui Zaharia 
sînt singurul care a mai rămas, 
pentru că am trei copii și sînt 
din apropiere. Lipsa de ’
zare i-a determinat pe 
plece.

Cei doi pași pînă Ia 
de care vorbea tov. ing. 
godă, sînt de fapt pentru mun
citorii de la Uzina de strunguri... 
doi kilometri. S-a construit o sală 
de mese în incinta șantierului, 
dar ulterior i s-a dat altă desti
nație așa că în ora destinată 
mesei, muncitorii trebuie să 
facă în fiecare zi aproape 4 km 
pe jos pînă la cantină și îna
poi. Iar pentru cei de la Șan
tierul 2. lotul Uzinei Romlux 
cantina e în oraș, la 4 km de 
locul, lor de muncă.

— Lăsăm lucrul la ora 12 și 
așteptăm uneori pînă la ora 15 
și jumătate să" primim o ma
șină pentru a merge la masă, 
ne spune fierarul betonist 
Gheorghe Zabău.

Din păcate aceasta nu este 
singura deficiență constatată la 
capitolul „transporturi". Este 
un lucru devenit obișnuit pen
tru muncitorii de pe șantier ca 
într-o zi sau alta să _ fie lăsați 
fără mașină să nu aibă cu ce 
veni sau pleca din șantier. De 
fată cu noi, 25 de muncitori de 
la lotul Uzinei de strunguri, de 
loc din comuna Băleni, aflată 
la 20 km de Tîrgoviște au fost 
anunțați că mașina nu mai vine.

Aici se construiește fabrica de 
strunguri din Tîrgoviște
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RELAȚIILE
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ECONOMICE ALE
ROMÂNIEI

CONTRIBUȚIE

STUDENȚEȘTI
Interviu cu ALEXANDRU SOARE,

președintele U.A.S. București

Cu cîteva zile în urmă, a avut 
loc Plenara Consiliului U.A.S. 
ciin Centrul Universitar Bucu
rești la care au participat pre
ședinții U.A.S. din institute, 
vicepreședinții cu probleme so; 
cial-gospodăreșți, președinții 
complexelor studențești, pro
rectorii cu problemele educa
tive, activiști. L-am rugat pe 
tovarășul Alexandru Soare, 
președintele U.A.S. București 
să ne vorbească acum, după 
plenară și după două luni de la 
cea de a VIII-a conferință a 
U.A.S.R. despre inițiativele stu
dențești și stadiul lor de con
cretizare.

lor. în acest sens, : o semnifi- ' 
cație deosebită, o reprezintă 
faptul că responsabilitatea și 
inițiativa studenților s-a mani
festat hotărît în aceste aproape 
două luni, care au trecut de la 
Conferință, în domeniul atît de 
semnificativ al activității edu
cative din cămine.

— Ne puteți exemplifica a< 
cest lucru ?

— Tovarășe președinte, in 
plenara U.A.S. pe Centrul Uni
versitar București s-a continuat 
aprofundarea problemelor ana
lizate si la ședința Comitetului 
Executiv al U.A.S. cum ar fi, 
de pildă, activitatea educativă 
si social-gospodărească din că
minele studențești. Care sînt 
principalele coordonate ale a- 
ccstei probleme ?

— Plenara noastră a repre
zentat o importantă etapă în 
materializarea hotărîrilor Con
ferinței a VHI-a a U.A.S.R., 
un cadru adecvat manifestării 
inițiativei eficiente a studenți-

— Am înregistrat experiențe 
pozitive ce răspund preocupări
lor studenților de a cunoaște cît 
mai bine aspectele politicii 
P.C.R. (întîlniri, simpozioane) la 
căminele Universității, I.P.B. 
și A.S.E. De asemenea, unele 
comitete de cămin au stabilit 
legături permanente cu redac
țiile unor ziare și reviste cen
trale. Se mai pot evidenția 
emisiunile realizate la cămine
le facultății de matematică- 
mecanică, „Radio Pitagora" și 
prezentarea creațiilor artistice 
studențești la căminele Univer
sității. Pentru stabilizarea unor 
condiții propice studiului și o- 
dihnei remarcabilă este iniția
tiva luată la Institutul agrono-

CALIN STANCULESCU
(Continuare in pag. a lll-aj

PRESTIGIOASA
LA CIRCUITUL MONDIAL

AL VALORILOR MATERIALE
dr. GEORGE MARIN,

director in Ministerul Afacerilor Externe

Reșița:

A-

(Continuare în pag. a 111-a)

Constanța:

I. MORARU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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organi- 
toți să
cantină
N. Na-

Numai 
noi am 
lucrări

MUNCII DIN 
INDUSTRIALE 
Ialomița și-au 
~ înainte

Ansamblarea rotorului turbi
nei 6 de la Porțile de Fier

zilele 
va efectua pe 
ocupate cu a- 

în județul Tul-

ACȚIUNI IN

UN SUPERB• ÎNTREPRINDERILE IN
DUSTRIALE din județul Dolj, 
au îndeplinit angajamentele 
luate în întrecerea socialistă 
dedicată aniversării partidului. 
Potrivit datelor centralizate 
la Direcția județeană de sta
tistică, pînă la 20 aprilie a 
fost realizată o producție 
marfă suplimentară ip. valoa
re de 61 800 000 lei, față de 
94 000 000 lei cit prevede anga
jamentul pe întregul an. Au 
fost depășite și sarcinile la 
producția marfă vîndută și 
încasată cu 74 800 000 lei, •iar 
prin diminuarea consumului 
specific s-au economisit 446 
tone de metal.
• O RODNICA ACTIVITA

TE pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în întrecerea 
socialistă în cinstea Semicen
tenarului partidului, au des
fășurat și oamenii muncii din 
județul Constanța. Ei au rea
lizat pînă acum, peste anga
jament, o producție globală

Vești din 
economie

în valoare de 31,3 milioane lei. 
De asemenea, față de planul 
la zi, la export s-au livrat su
plimentar mărfuri în valoare 
de 4 850 000 lei valută.

• ÎNTREPRINDERILE 
GKICOLE DE STAT din ju
dețul Tulcea au încheiat joi 
semănatul porumbului pentru 
boabe pe întreaga suprafață 
de 14 100 ha., prevăzută pentru 
anul acesta. Pregătită temei
nic, această lucrare a fost e- 
fectuată în numai șase z-ile și 
la un nivel agrotehnic ridicat.

La I.A.S. „Mihail Kogălni- 
ceanu“ a început prima pra- 
șilă mecanică la floarea soa
relui, lucrare . care, în 
următoare, se 
toate ogoarele 
ceastă cultură 
cea.
• OAMENII

UNITĂȚILE 
ale județului _____
îndeplinit cu 18 zile ____
de termen angajamentele lua
te în cinstea sărbătoririi Semi
centenarului partidului. Tînă- 
ra industrie ilfoveană a rea
lizat pînă la 20 aprilie o pro
ducție globală cu 7 milioane 
lei mai mult față de angaja
ment, un volum de mărfuri in
dustriale și prestări de servicii 
care depășesc cu 62 milioane 
de lei angajamentele, și a li
vrat la fondul pieții bunuri a 
căror valoare depășește cu 20 
milioane lei sarcinile asumate 
pînă Ia 8 Mal.

BUCHET DE SUCCESE
NICOLAE LIPSCHNER,

Prim secretar al Comitetului 
județean Caraș-Severin al U.T.C.

în acest an, chipul Reșiței, 
din punct de vedere edili
tar va cunoaște îndemnate 
metamorfoze. Dintr-un oraș 
al metalurgiei și siderurgiei, 
el tinde să devină, într-o 
egală măsură, un oraș mo
dern, cu o arhitectură adec
vată, cu o intensă activitate 
spirituală. Pornind de ~ la 
această realitate am urmărit 
ca tinerii să cunoască per
spectivele de dezvoltare a 
județului în contextul am
plu de dezvoltare a țării, și 
totodată să realizeze nece
sitatea de a participa în toa
te compartimentele dezvol
tării de ansamblu a societă- 
ții.Am izbutit astfel să-i con
vingem că munca voluntar- 
patriotică nu este o obligație 
ci o necesitate la care fiecare 
participă conștient, 
făcînd acest lucru 
reușit să abordăm
ample din domeniul con
strucțiilor de urbanism, în
deosebi dintre cele cu un 
mare volum de muncă neca
lificată. Astfel tinerii parti-

cipă intens la reamenajarea 
principalelor artere din car
tierul Lunca Pomostului, la 
amenajarea în sistem amfi
teatru’a parcului de cultură 
si odihnă din Zona Moroasa, 
la amenajarea unei baze 
sportive in Oțelu Roșu, a 
bazei de agrement din Ora- 
vița, a unui parc de cul
tură și odihnă în pădurea 
Teiuș din Caransebeș. Am 
atacat deja încă din 15 ia
nuarie unul din marile o- 
biective ale muncii volun- 
:ar-patriotice ale acestui an, 
complexul sportiv de 
Secu. în mod practic, 
șantierele locale ale tinere
tului vor fi cuprinși toți 
membrii organizației noastre 
în cadrul brigăzilor perma
nente de muncă voluntar-pa- 
triotică. Două întreceri — 
„Brigada cu cele mai bune 
rezultate*1 și „Organizația 
comunală, respectiv orășe
nească sau municipală, cu 
cele mai bune rezultate" sînt

Relații comerciale cu 110 țări, 
o dinamică rapidă, printre cele 
mai înalte din lume, a ritmu
lui de creștere a exportului, 
membră a 20 de organizații in
ternaționale guvernamentale și 
a peste 50 de organizații ne
guvernamentale în domeniul e- 
conomic și tehnic-științific, par
ticipantă la peste 100 de tîrguri 
și expoziții economice interna
ționale — iată numai citeva 
din coordonatele principale ale 
participării în prezent a Româ
niei socialiste la schimburile 
internaționale de valori mate
riale. Aceasta reprezintă o 
ilustrare vie atît a recunoaște
rii pe plan internațional a rea
lizărilor obținute de țara noas
tră în dezvoltarea sa econo
mică, liberă și independentă, 
cit și a eforturilor P.C.R. și 
statului nostru pentru promo
varea unei politici de bună în
țelegere și colaborare cu toate 
popoarele.

Pornind de la studierea te
meinică, în cadrul unei in
tense activități colective, a rea
lităților vii ale țării, a procese
lor actuale ale vieții interna
ționale, Partidul Comunist Ro
mân înțelege, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
la înalta tribună a Sesiunii ju
biliare a Adunării generale a 
O.N.U., că „un popor poate fi 
cu adevărat liber și indepen
dent numai în măsura în care 
își asigură o puternică bază 
economică, științifică și cul
turală". în același timp, în e- 
laborarea și promovarea politi
cii sale externe, partidul ține 
seama de faptul că în lumea de 
azi, asupra căreia știința și 
tehnica își pun tot mai puter
nic amprenta, progresul și 
prosperitatea popoarelor devi
ne de neconceput fără un 
schimb intens de valori mate
riale și spirituale.

Nici o țară fie ea mare sau

mică, socialistă sau nesocialis- 
tă, dezvoltată sau mai puțin 
dezvoltată, nu se poate dezvol
ta izolat, fiind determinată în 
propriul său interes să între
țină legături de colaborare cu 
alte țări, să participe neîntre
rupt la schimbul internațional 
de valori materiale și spiri
tuale.

O condiție fundamentală a 
eficacității relațiilor economice 
internaționale, ca și a oricăror 
relații dintre state, o consti
tuie așezarea acestora pe baza 
respectării stricte a principii
lor suveranității și independen
ței naționale, egalității în drep
turi și neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reci
proc — singurele principii ca
pabile să asigure afirmarea 
personalității și demnității fie
cărei națiuni, condițiile de pu
nere în valoare a potențialului 
uman, material și spiritual de 
care dispune, în interesul pro
priei sale prosperități, al pro
gresului și civilizației.

Punînd la baza politicii sale 
externe asemenea principii și 
militînd cu consecvență pentru 
afirmarea lor în viața inter
națională, țara noastră, care în 
ultimele două decenii și-a clă
dit dezvoltarea economică și 
progresul social, pe atragerea 
în circuitul economic și valori
ficarea complexă a bogățiilor 
naturale proprii, a dezvoltat 
puternic și relațiile sale econo
mice externe în multiple for
me, acestea contribuind la 
transpunerea cu succes în 
viață a programului de dezvol
tare multilaterală a societății 
socialiste.

Paralel cu creșterea gradului 
de participare a industriei ro
mânești la înfăptuirea progra
mului complex de investiții, 
relațiile economice externe 
contribuie, spre exemplu, în

(Continuare în pag. a Il-a)

Sensibilitatea
cititorului

SPRIJINUL CAMPANIEI AGRICOLE de MIHAI UNGHEANU

• în
U.T.C. 
cursul 
nologia 
cu faze 
brigăzi.
faptul că acest concurs _ 
organizat diferențiat pe . ca
tegorii de tineret, adică

toate organizațiile 
s-a inițiat con- 
„Cine cunoaște teh- 
porumbului, cîștigă" 
pe secții, ferme și

De apreciat este 
5 s-a

pentru mecanizatori, pentru 
cooperatori și pentru tehni
cieni ceea ce va stimula 
studiul agrotehnicii porum
bului, aplicarea științifică a 
tuturor lucrărilor.

(Continuare în pag. a IlI-a)(Agerpres)

Memorialiștii Junimii vorbesc toti de un personaj care 
deși n-a fost văzut niciodatâ la ședințele cercului era pre
zent mai totdeauna ca un membru de seamă. Ce va zice 
și cum va reacționa el, era întrebarea lor obișnuită, chiar 4 
dacă, ușor amuzată, „Duduca din Vaslui , cac; doc 
prea ea este vorba, devenise proverbială la Junimea prin- 
tr-un protest față de ceea ce ea considera, cu exces de 
zel și sensibilitate, necuviincios. Pentru junimiști „duduca 
din Vaslui" era simbolul unui anumit cititor, fandosit și pre
tențios al vremii și totodată reprezentantul acelei catego
rii de cititori care nu țin pasul cu literatura și cu ultimele 
ei cuceriri. Cititorii au fost întotdeauna o problemă pen
tru iiteratul român și dacă facem o mică incursiune în jur
nalistica scriitorilor vom găsi multe plîngeri față de puțină
tatea sau indiferența cititorilor.

Pentru scriitor, cititorul e un fel de zeu anonim cu mu 
de capete, o forță de a cărui aprobare sau dezaprobare 
depind multe. Sînt și scriitori care afișează disprețul față 
de cititori dar niciodată dezinteresul nu este total și de 
cele mai muie ori nepăsarea e falsă. Cititorul are capaci
tatea de a consacra un autor prin imensul număr al vo
turilor de simpatie. Este adevărat că nu întotdeauna pre
ferințele și gusturile sale sînt foarte bine nuanțate și că 
nu o dată rămînem nedumeriți de unele cărți pe care pu
blicul larg le preferă. Dar totodată știm că același public 
e devoratorul lui Tolstoi ori Balzac și că o slăbiciune mai 
puțin nobilă se răscumpără prin alta de o incontestabilă 
noblețe.

Scriitorul de astăzi nu disprețuiește și nu poate disprețul 
cititorul. El ar dori ca cititorul să fie alături de el în ten
tativele sale cele mai hazardate, însă uitînd uneori că gus
tul publicului e ceva mai conservator și că se adaptează 
mai greu noilor realități literare. Cititorul se va îndrepta, 
în cele din urmă, treptat spre noutate adoptînd-o și dîn- 
du-i drept de cetate între preferințele sale în măsura în 
care recunoaște în ea vocea timpului său. Este poate și 
motivul pentru care scriitorul de astăzi ține la întîlnirea sa 
cu cititorul, la contactul nemijlocit cu cumpărătorul anonim 
de carte.

Am participat la mai multe întîlniri cu cititorii, organi
zate de revistele literare. Ele oferă un puls al receptării

(Continuare în pag. a U-a)
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„ZILELE DRAMA
centrale care au în subordine 
școli de profil.

85 de meșerii și specialități 
aduc în competiția măiestriei cî
teva sute de elevi, selecționați în 
fazele anterioare ale concursului.

F. I,

acțiune în jurul 
principal a cărui

ACȚIUNI TINEREȘTI
IH CINSTEA

SEMICENTENARULUI

se vor afla
rînd tinerii din comu-

RGIEI țărăffteeor
DE DOUĂ ORI

„OMUL CARE
de HORIA LOVINESCU

Dramaturgia prezentă în acest 
concurs este predominată de eti
că, iar genul cel mai frecvent 
rămîne drama. Teme morale ale 
universului social sau individual 
sînt dezbătute în interiorul ca
drului clasic al dramei, cu toate 
rigorile ei- Putini scriitori fac 
excepție de la abordarea strictă a 
acestui gen, iar dintre aceștia se 
relevă Horia Lovinescu, prezent 
acum cu o piesă polițistă, „Omul 
care...". Genul polițist, la care ce
rințele modeme au adăugat și 
implicații psihologice, reprezintă, 
cred o tentație pentru orice ’ra- 
maturg, adeziunea la public ne- 
fiind prițnul motiv: construcția 
logică, gradarea tensiunii, portie- 
tizarea verosimilă și dezlegarea 
imprevizibilă sînt virtuți necesare 
oricărei lucrări dramatice. Ultima 
lucrare a lui Horia Lovi
nescu — serios și abil clădită — 
reprezintă prin rezultat confirma
rea utilității unui asemenea exer
cițiu. Ceea ce nu înseamnă că 
piesa poartă marca încercării sau 
că genul abordat conține trimiteri 
la gratuitate în ce privește con
ținutul. Dimpotrivă : „Omul
care..." este un apel la unanimă 
vigilență și un omagiu adus ce
lor care apără securitatea statu
lui ; piesa nu-și propune în pri
mul rînd să înnoade și să des- 
noade mistere, ci să atragă aten
ția asupra unor probleme ce pot 
deveni grave, să țină trează a- 
ceastă atenție. In plus, bun psi
holog și portretist autorul nu 
scapă prilejul creionărilor satirice 
ale unor cusururi, cu care dacă 
ne întîlnim des, nu ne sȚînjenesc 
nai puțin ; invidia, bîrfâ, mași
națiile incompetenților. Acțiunea 
se urmărește pe nerăsuflate prin 
echilibrul perfect realizat al struc
turii dramatice, prin dinamismul 
neîntrerupt. Cronica de față, im
plicită invitație la vizionarea spec- 
■.acolului, nu permite tocmai din 
icest motiv o analiză prea mi- 
îuțioasă a piesei : autor și spec- 
:afor ar fi în acest caz dezăvan- 
ăjați de primejdia iminentă a 
lezlegării „cifrului său secret", 
>are dă sens și înțeles. Să ne re- 
îumăm, așa dar, la analiza ce- 
or două spectacole de pe sce- 
îele teatrelor Nottara și Ploiești, 
^rimul a beneficiat de o distri- 
>uție fericită și de o ambianță 
ie joc bine realizată 
ionată prin contribuția 
ului George Rafael. El

nat întreaga 
personajului v
stare de spirit e transmisă cu 
gradație pe întreg parcursul. în 
speotacolul teatrului Nottara în
cordarea nu slăbește nici un mo
ment, atenția este tot timpul 
trează, interesul neștirbit. Veri
dicitatea situațiilor nu e trădată 
aici decît prin cîteva scene ca
tegoric neizbutite : atmosfera
de hotel occidental, „dansul bîr- 
fei", ședința. în rest, firul repre- 
zentanției se menține cursiv, des
fășurarea se realizează într-un 
reușit crescendo. în rolul principal 
Ion Dichiseanu a utilizat cu pri
cepere un întreg arsenal de mo
dalități actoricești, care l-au fă
cut credibil în fiecare postură. 
Farmecul personal a răzbit par
că peste toate, adăugind jocu
lui său, nuanțat pentru toate
ipostazele în care s-a aflat (și 
au fost multe 1), o categorică pu
tere de convingere. Se remarcă 
de asemenea Val Săndulescu (sa
vantul Paciurea), Mircea Anghe- 
lescu (Poluxis), ambii inteligent 
inspirați, Anda Caropol, ca de o- 
bicei agreabil feminină și bine 
încadrată în rol. Ion Punea și 
M. Heroveanu alcătuind un tan
dem destul de reușit. De altfel 
toți ceilalți interpreți și-au re
zolvat merituos rolurile, servind 
cu fidelitate textul. Peste toți, 
însă, la o înălțime dată, firește, 
nu numai de funcția personaju
lui, George Constantin a oferit 
o copleșitoare lecție de inter
pretare a unui rol mic. El apare 
în ultima scenă, cîteva minute, 
pentru a fixa punctul de refe
rință al întregului spectacol. To
nul (unei persoane profund uma
ne, mulțumită de isprava subal
ternului apreciat și iubit), rîsnl 
(obișnuit unui tip autoritar), ges
ticulația, ținuta (proprie unui 
bărbat de forță) — totul, desă
vârșit, magistral.

fost însă de multe ori văduvit de 
dinamismul obligatoriu genului, 
de ritmul absolut necesar unei 
piese polițiste. Interpretarea s-a 
lovit de tracul actorului-student 
Gelu Nițu, mult prea tînăr pen
tru vîrsta personajului principal. 
Bineînțeles plin de prospețime, 
de farmec, probabil și de talent, 
tînărul actor nu poate fi însă luat 
în serios ca savant, sau ca erou 
al unor atît de dramatice întîm- 
plări, — oricît de acceptată ar fi 
convenția. Restul actorilor au des
fășurat un joc complet alb, parcă

neconvinși, fiecare în parte, 
rolul propriu, cu excepția 
Zephi Alșec, interpret execelent 
al spionului insidios, viclean, pri
mejdios. „înaltul personaj", în
truchipat la Ploiești de Marcel 
Anghelescu a constituit și pentru 
acest încercat actor partitura unei 
consemnabile realizări, iar pentru 
noi prilejul — rar — de a-1 re
vedea pe scenă.

VIORICA TANASESCC

și ten- 
regizo- 
a adu-

„Omul care..." s-a mai jucat în 
această stagiune și !a Teatrul 
din Ploiești, prezent de aseme
nea în concurs. Regia semnată 
de Emil Mândrie a urmărit în 
primul rînd omogenitatea spec
tacolului și în bună măsură a 
izbutit. Scenografia lui Ștefan 
Hablinski, urmărind probabil 
crearea unei atmosfere propice 
enigmei, a constituit un eșafo
daj scenic de culoare neagră, 
cam sumbru la înfățișare, dar în 
genere funcțional. Spectacolul a

(Urmare din pag. I)

nara măsură la aprovizionarea 
u materii prime și materiale, 
a dotarea tehnică a noilor o- 
•iective economice. în 
970 România a importat 
nil. tone minereu de fier, 
,2 mil. tone cărbune cocsifi- 
abil, 2,1 mil. tone țiței, 44 mii 
one fier, 23 mii tone azbest 
ibră. Circa 30% din volumul 
mașinilor și utilajelor necesare 
conomiei s-au asigurat prin 
nport. în ultimii ani au fost 
chiziționate din import 
talații tehnologice pentru ___
inatul siderurgic Galați, echi- 
amente pentru Uzina de auto- 
jrisme Pitești, instalații 
lexe pentru platforma ____ _
rială petrochimică Pitești, pen- 
•u noile capacități de indus- 
•ializare a lemnului, fabrici de 
ahăr ș.a. Prin finalizarea a 
50 de acțiuni de cooperare e- 
onomică și tehnico-științifică, 
îițiate cu alte state în perioa- 
a 1966—1.970, s-a contribuit la 
salizarea unor obiective in- 
ustriale moderne în țara noas- 
'ă și în alte țări, Ia livrarea 
e mașini, instalații și alte pro- 
use. In același timp, depășind 

exporturilor mon- 
România situîndu-se 
țările fruntașe din 

de vedere al ritmului

prin

in-
Com-

com- 
indus-

nomia, eu atît este mai puter
nic sistemul socialist în an
samblu, cu atît crește influen
ta socialismului în lume.

România participă activ la ac
tivitatea de colaborare și coo
perare în cadrul C.A.E.R., ac
ționează consecvent pentru per
fecționarea activității acestui 

■ organism, în spiritul principii
lor care guvernează raportu
rile dintre țările socialiste și 
al documentelor ce stau la 
baza C.A.E.R. Această colabo
rare se desfășoară în domeniul 
coordonării planurilor, speciali
zării și cooperării în producție, 
coordonării principalelor cerce
tări științifice și tehnice, al re
lațiilor reciproce de schimb, 
perfectării relațiilor valutar- 
financiare, colaborării în trans
porturi. Pe lîngă activitatea 
desfășurată în cadrul C.A.E.R., 
țara noastră participă la acti
vitatea altor organizații inter
naționale ale țărilor socialiste : 
Parcul comun de vagoane de 
marfă, Direcția centrală de dis
pecer a sistemelor energetice 
interconectate, Organizația de 
colaborare a căilor ferate, Or
ganizația pentru colaborarea în 
domeniul producției chimice de 
mic tonaj — „Interchim“, Ban-

Din inițiativa Comitetului ju
dețean Covasna al U.T.C. ieri în 
comuna Ilieni a avut loc deschi
derea unui șantier al tineretului. 
Obiectivul : amenajarea pentru 
irigare a unei suprafețe de 80 
hectare activitate care va antrena 
zilnic peste 100 de tineri din în
treprinderile orașului Sf. Gheor- 
ghe, elevi ăi școlilor de cultură 
generală și profesionale, licee, 
între care, firește, 
în primul 
na Ilieni.

W
Instructiv prin tematica pro

pusă, concursul „Cine știe, cîști- 
gă“ intitulat „50 de ani de la 
crearea P.C.R." a antrenat un 
număr mare de elevi de la licee
le din județul Argeș la fazele 
premergătoare etapei finale. Joi, 
22 aprilie, în sala Casei de cul
tură a elevilor și Studenților din 
Pitești în fața a numeroși colegi 
peste 20 de competitori repre
zentând elevii din Pitești, Cîmpu- 
lung, Curtea de Argeș, Costești, 
Topoloveni și din liceele rurale 
s-au întrecut în cadrul fazei ju
dețene a concursului. Comitetul 
județean al U.T.C. Argeș a atri
buit celor mai buni concurenți 
premii și mențiuni.

• ••

ADINA VELEA U. T.

★

între 20 
desfășoară, ca m uecare an, ux- 
tima etapă a concursului pe me
serii și specialități pentru elevii 
școlilor profesionale și ai liceelor 
de specialitate, organizat de C.C. 
al U.T.C., Ministerul Învățămîn- 
tului și ministerele sau organele

aprilie și 30 mai, se 
ca în fiecare an, ul- „CARTEA IN SLUJBA 

CONSTRUCȚIEI
SOCIALISTE"

„AM DORIT SĂ REALIZĂM
UN SPECTACOL CETĂȚENESC'

declară regizoarea CĂTĂLINA BUZOIANU

Profitînd de prezența sa în 
București, am solicitat o scurtă 
convorbire Cătălinei Buzoianu, cea 
mai tînără regizoare prezentă în 
acest concurs cu spectacolul Na
ționalului ieșean, „Drumul în
crederii", după poemul celui 
mai tînăr dramaturg, Paul Cor
nel Chitic.

— Cum a decurs colaborarea, 
atît de discutată astăzi, dintre 
autor, regizor, actori ?

—r Perfect, prin identitatea 
opțiunii și a crezului nostru. Am 
vrut să omagiem semicentenarul 
partidului prezentînd un spec
tacol politic, profund agitatoric; 
în acest scop teatrul a solicitat 
autorului un scenariu la a cărui 
realizare
rat apoi toți, pe întreg par
cursul, într-un mare și una
nim elan: autor, regizor, actori 
în mare parte tineri, ca de alt
minteri și ceilalți colaboratori ai 
noștri aparținînd altor generații, 
cuprinși de aceeași însuflețire. 
Din capul locului trebuie să spun 
că nu ne-am propus nici un mo
ment să realizăm un spectacol 
de actori, ci pur și simplu un 
spectacol profund cetățenesc.

— Care sînt, deci coordonate
le generale ale unui asemenea 
spectacol ?

scenică am colabo-

deosebi cooperarea 
ție, care determină 
lează diversificarea . 
legăturilor economice, 
natură să constituie o contri
buție importantă la cauza pă
cii și prieteniei între popoare, 
în anii cincinalului 1966—1970 
exporturile țării noastre către 
unele țări capitaliste dezvol
tate au cunoscut creșteri im
portante (de 3 ori către Bel
gia. 2,5 ori către Elveția, 1,5 ori 
Franța, cu cca. 90% în R.F. a 
Germaniei, aproximativ 60% în 
Italia și Anglia ș.a.m.d.), repre- 
zentînd o bază financiară tot 
mai puternică pentru acoperi
rea importurilor de **’ * 
mașini-unelte și instalații 
aceste state, importuri de 
deosebită însemnătate 
industria românească, 
introducerea 
Dezvoltarea în continuare a 
schimburilor dintre România și 
țările capitaliste dezvoltate so
licită exportul a cît mai multe 
produse ale industriei 
structoare de mașini ~și 
produse ale industriei 
nești. ’

România acordă o mare în
semnătate lărgirii multilaterale 
a relațiilor comerciale și de coo-

în produc- 
și stimu

li lărgirea 
sînt de

utilaje, 
din 

o 
pentru 
pentru 

noilor tehnologii, 
în continuare

con- 
alte 

româ-

Joi la amiază s-a deschis în 
Capitală expoziția „Cartea în 
slujba construcției socialiste", 
manifestare organizată cu prile
jul semicentenarului Partidului 
Comunist Român. Sînt reunite 
aici aproape 3 000 de titluri, re
prezentând producția editorială 
din ultimii cinci ani. în perioa
da cincinalului recent încheiat 
s-au tipărit 45 084 de titluri, în
tr-un tiraj de 453 400 000 exem
plare, dintre care peste 1 500 de 
titluri în limbile naționalităților 
conlocuitoare.

Un stand special al expoziției 
este rezervat lucrărilor premia
te în cadrul concursului „Cele 
mai frumoase cărți ale anului" 
ediția 1970.

— Mi-a spus ea, 
mama, cum să mă 
port cu băieții... Nu 
mă tom, n-o să mă 
fraierească nici u- 
nul, știu că sînt 
șmecheri și doar 
una urmăresc...

— Cîți ani
— Am 17.

știu eu destule, nici 
n-am să mă 
vreun băiat 
dată...

— Și n-ai 
măriți ?

— Nu am 
stau singură, am 
stau cu mama. Că 
de cînd a 
excrocul 
stat și ea

— Cine 
cui?

— Tata, 
cea ea, mama, 
toți bărbații sînt la 
fel...

Discuția noastră 
are și replici mai 
dure. Fata din fața 
mea îmi povesteș
te, încruntată, o 
biografie cunos
cută. Este indignată 
că a privit-o un 
băiat, că altul i-a 
propus să vadă îm
preună un film, 
îmi primește ne
mulțumită o replică

* * Ii
ca 

zîmbind. 
frumos, 

Dar 
răspunde.

ai ? 
Dar

uit la
vreo-

să te

să 
să

părăsit-o 
acela, a 
singură... 
e excro-

Așa zi
că

contradictorie- 
spun o glumă 
s-o văd 
Zîmbește 
copilărește, 
nu-mi ___
Are o neîndoită în-

credere în cuvin
tele mamei. O în
credere care mă 
sperie, pentru că 
n-o cunosc pe ma
ma ei, “ - --• 
doar, 
fetei, 
frînt.
care 
mit, de cL._ 
cînd, bucuria.

Fata are 17 ani. 
Mie-mi mărturi
sește, cu o încăpă- 
țînare naivă, ca va 
sta singură. Ca să 
nu repete destinul 
mamei.

— Dar poate că 
nu toți oamenii 
sînt la fel...

— Știu eu, 
la fel.

— N-ai vrea să 
fii îndrăgostită ?

A tăcut cîteva 
clipe, privindu-mă 
pe sub sprîncene. 
Cred, știu sigur că 
întrebarea o stîr- 
nește. Cine știe, 
poate și-a pus-o și 
ea adesea și poate 
i-a retezat-o, prea 
scurt, amintirea 
cuvintelor mamei... 
Nu-mi răspunde, 
da din umeri a in
diferență, vrea 
să-mi spună altce
va, despre altceva, 
eu revin spre 
cuvintele miracu
loase. ca un medi
cament vrăjit...

— Poate nu toți 
oamenii sint la fel,

îi bănuiesc 
din vorbele 

destinul
Un destin 

n-a mai pri- 
cine știe

sînt

îi spun 
Crezi că 
n-a fost 
tită ?
- O fi 

fata, __ ___
mi-a spus...

întreab-o. o i^)g, 
întreab-o, și ~~ 
gîndesc că și 
tru ea, pentru ___ 
mă, trebuie să vi
breze o coardă... 
Mă gîndesc că 
poate și pentru ea, 
pentru mamă, exis
tă — mai ascunsă 
— puterea miracu
loasă a cuvintelor 
din începutul vîrs- 
tei... Care n-au 
murit, nu se poate 
să fi murit chiar 
dacă Ie-a acoperit 
uitarea...

Promite-mi, îi 
spun adolescentei 
din fața mea, pro- 
mite-mi s-o întrebi 
cum era cînd avea 
și ea 17 ani... Zîm
bește copilărește, 
neîncrezător sau 
poa*e doar mira
tă.

'— Și ce, parcă o 
să-mi spună ? ...

Mirată că 
coperă 
s-ar 
spună, 
tea... 
care a 
crederea...

din nou. 
mama ta 
îndrăgos-
fost, zice 

da’ mie nu

mă 
pen- 
ina-

des- 
deodată că 
putea să-i 
că s-ar pu- 

Ea, mama, 
sădjt neîn-

GALINA 
ENIȘTEANU

— Noi am vizat trei dimen
siuni ale acestui material de me
ditație pe care l-am propus spec
tatorilor, și în primul rînd spec
tatorilor tineri: încadrarea fie
cărui om în univers, ancorarea 
puternică în mediul social, și 
prin aceasta, descifrarea lui în
suși. Tema principală a spectaco
lului este responsabilitatea, ma
rea responsabilitate a fiecăruia 
dintre noi față de societate, față 
de epocă, față de toți cei din 
fur, față de sine — titlul spec
tacolului înglobînd metafora sa 
de bază: drumul pe- care-l stră
batem e un drum deschis lucidi
tății, încrederii, un drum al 
privirii de perspectivă pentru o 
continuă și permanentă depăși
re Dorința nestrămutată de auto- 
depășire reprezintă în societatea 
noastră mobilul puternic al unei 
credințe definitive, aparținînd 
tuturor. Există în reprezentația 
noastră un moment de mare emo
ție, cînd se desfășoară un steag 
roșu care-i cuprinde pe toți: 
„mulțimea este condusă înțelept", 
se numește această scenă pe care 
o consider esențială. Ca modalita
te de exprimare ne-am concen
trat, deci asupra metaforei, asu
pra procedeelor capabile să su
gereze agitatoric adeziunea la un

înalt ideal, restituirea esenței, a 
patosului său.

— Care au fost criteriile Te- 
gizorale care v-au condus ?

— Am încercat să folosesc 
mijloace, teme ale teatrului nos
tru folcloric, transpus în limbajul 
agitatoric al teatrului politic, 
fiindcă în amîndouă cred, fiind
că amîndouă au funcționat puter
nic în toate epocile de mare e- 
fervescență. Utilizarea acestor 
criterii a pornit de la intenția de 
a transforma spectacolul într-o 
dezbatere liberă, vie, la care să 
participe toți spectator#.

— Autof'tînăr, regizor'tînăr, 
interpretare inedită; v-a$.dori și 
un public tînăr ?

— Negreșit. Unicul spectacol 
prezentat la Iași în fața studen
ților a realizat o mare adeziune 
a tineretului. Spectatorii au dat 
răspunsuri spontane din sală, au 
dialogat cu noi, au scandat cu 
noi. Sper, desigur, într-o reedi
tare a acestei participări și ade
ziuni. După cum sper că dra
maturgii vor scrie în viitor pie
se, conținînd poate mai puțină 
literatură dar avînd un mai pu
ternic caracter politic, piese pe 
care aș dori din toată inima să 
le pun în scpnă.

T. VIORICA

[Onerna
PRINTRE COLINELE VERZI ; 

rulează la Patria (orele 10; 13; 16; 
18,45; 21,15).

ZESTREA DOMNITEI RALU t 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNITE] RALU : 

, rulează la Favorit (orele .9; 12,30;
■ 16; 19,30).

HAIDUCII 
rulează la

■ 11,30; 13,45;
viar (orele
18,15; 20,30),
13,30; 16; 18,15; 20,30).

TRIMIS 
rulează la 
11,15, 13,30; 16;

DOMICILIUL 
lează la 
17,15;

*11,45;
MIHAI

Lumina 
frățirea 
Sării 
(orele 15,30: 19,30).

LUI ȘAPTECAI: 
Central (orele 9,15; 

16; 18,15; 20,30), Fero- 
9; 11,15; 13,30; 16;

Gloria (orele 9; 11,15;

EXTRAORDINAR :
Victoria (orele 9; 

; 18,30; 20,45)
CONJUGAL : ru-

Saîa Palatului (orele
20,15), Capitol (orele 9,30; 

14; 16,30; 18,45; 21).
VITEAZUL ! rulează la 

(orele 9,45; 15; 19), In- 
(orele 15; 19), Drumul

(orele 15; 19), Floreasca

cația relațiilor țării noastre cu 
țările în curs de dezvoltare este 
mult mai largă. Avînd în ve
dere că zeci de popoare din 
aceste țări se află la începutul 
dezvoltării lor ca națiuni și al 
realizării unității lor națio
nale, relațiile cu țările respec
tive constituie un factor im
portant de sprijin material și 
moral în lupta pentru dezvol
tarea liberă, independentă și 
suverană, împotriva politicii 
imperialiste și neocolonialiste, 
a neamestecului în treburile 
interne, o contribuție la cauza 
păcii și progresului în lume.

Promovînd în mod consecvent 
o politică în favoarea păcii și 
colaborării internaționale. Româ
nia participă intens la activi
tatea organizațiilor internațio
nale economice și tehnico-știin- 
țifice, a făcut sau face parte 
dintre membrii organelor con
ducătoare a numeroase orga
nisme internaționale, își aduce 
o contribuție proprie — larg 
apreciată — la dezbaterea și 
soluționarea unor probleme me
nite să ducă la crearea și con
solidarea climatului de coope
rare propice schimburilor de 
bunuri materiale și experien
ță, în care ca țară în plin pro-

nomic și tehnic țărilor în curs 
de dezvoltare fără nici o con
diție care să afecteze indepen
dența politică și economică a 
acestora ; schimbul de expe
riență și contacte în domeniul 
științific, economic și tehnic) a 
polarizat atenția membrilor 
O.N.U. mulți ani la rînd, fiind 
prezentă în numeroase dezba
teri și documente adoptate. în 
actul final al primei Conferințe 
pentru comerț și dezvoltare de 
la Geneva din 1964 se găsesc 
multe din principiile de mai 
sus pentru care a militat și mi
litează țara noastră în rela
țiile economice internaționale, 
în cadrul O.N.U., România a 
fost autoarea unui număr im
portant de rezoluții adoptate, 
cum ar fi, spre exemplu, rezo
luțiile „Acțiuni pe plan regio
nal în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate 
între statele europene aparți- 
nînd unor sisteme social-poli- 
tice diferite", „Cooperarea in
dustrială", „Cooperarea în do
meniul științei și tehnicii", 
„Cooperarea în domeniul utili
zării ordinatoarelor și tehnici
lor de calcul la dezvoltare" — 
adoptate în cadrul Adunărilor 
Generale — sau rezoluția „Co--eșterile 

iale, 
rintre
UnCt C- . ai uuuuiui
îediu anual de creștere a ex- 
ortului (11,5% în perioada 
)o5—1969. proporții apropiata 
ind atinse numai de Japonia, 
elgia, Luxemburg, Canada, 
,F. a Germaniei și Italia), ex- 
ortul românesc a asigurat va- 
irificarea a 88% din produc- 
a de autocamioane. baseu- 
mte și tractoare, 74% din 
utoturisme de teren, 55% din 
xia calcinată. 30% din strun- 
Jrile normale. 48% din loco- 
lotivele Diesel electrice, 46% 
in tractoare, 40% din mobilă 
a.m.d.
Ca țară socialistă. România 
iordă o atenție deosebită dez- 
oltăril relațiilor comerciale si 
? cooperare în producție cu 
irile socialiste, care dețin cir- 
i 55% din volumul total al co- 
terțului nostru exterior. Co- 
iborarea și cooperarea în pro
feție, știință, tehnică cu ță- 
le socialiste constituie o ne
uitate obiectivă, rezultată din 
unduirea socială comună, din 
olurile comune în construirea 
icialismului. în același timp, 
ezvoltarea și intensificarea re- 
tțiil.or de colaborare și coope- 
ire economică și tehnică cu 
)ate țările socialiste contribuie 
i edificarea noii orînduiri so
aie în fiecare țară, la dezvol- 
irea susținută a economiei și 
i ridicarea bunăstării celor ce 
îuncesc din fiecare țară. la 
Rărirea independenței și suve- 
mității naționale a fiecărui 
:at socialist. Așa cum subli- 
iază documentele partidului 
ostru. cu cît fiecare țară so- 
ialistă este mai puternică, cu 
it își dezvoltă mai mult eco-

ca internațională de colaborare 
economică, Banca internațională 
de investiții etc.

în același timp, partidul și 
guvernul nostru militează cu 
toată fermitatea pentru inten
sificarea și dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice cu 
toate statele socialiste. Așa cum 
a rezultat din lucrările Consfă
tuirii din februarie 1971 pri
vind activitatea de comerț ex
terior, organizațiile economice 
din țara noastră sînt angajate 
în a acționa de așa manieră, 
incit prevederile noilor acorduri 
comerciale de lungă durată pe 
perioada 1971—1975, care în ge
neral prevăd creșteri substan
țiale față de perioada cincina
lului precedent (prevederile 
estimează o creștere de 47% a 
volumului comerțului cu aceste 
țări în anul 1975 față de 1970), 
să fie nu numai realizate, dar 
și depășite.

Acționînd în spiritul liniei 
generale a politicii sale exter
ne de extindere a relațiilor cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, Româ
nia dezvoltă relații economice 
în numeroase țări. Promovarea 
activă a schimburilor econo
mice tehnico-științifice, a for
melor noi de colaborare, în-

perare cu țările în curs de dez
voltare. Este remarcabil că pe 
parcursul celor mai mulți ani 
din deceniul al șaptelea, în 
timp ce comerțul mondial s-a 
dezvoltat într-un ritm anual de 
8%, iar exporturile țărilor în 
curs de dezvoltare au înregistrat 
creșteri medii anuale de cca. 
6%, volumul schimburilor co
merciale ale României cu țările 
în curs de dezvoltare a cunos
cut creșteri medii anuale de 
peste 16%. Numai în 17 țări din 
Asia și Africa (Birmania, Cey
lon, Cipru, . India, Indonezia, 
Iordania, Irak, Iran, Kuweit, 
Liban, Siria, Algeria, R.A.U., 
Ghana, Congo (Kinshasa), Li
bia și Sudan) țara noastră a 
exportat în 1969 mărfuri în 
valoare de peste 800 milioane 
lei-valută, adică de aproape 
trei ori mai mult decît în 1965. 
Ca urmare a vizitelor între
prinse în ultimii ani de misiuni 
guvernamentale române în mai 
multe țări din Asia, Africa, A- 
merica Latină, au fost înche
iate importante acorduri 
merciale pe termen lung 
s-au perfectat însemnate
țiuni de cooperare economică și 
tehnică în domeniul explorării 
și exploatării unor materii pri
me, în producție ș.a. Semnifi-

co
și 

ac-

ces de dezvoltare este nemij
locit interesată, la rezolvarea 
problemelor economice care 
preocupă astăzi pe membrii co
munității internaționale. încă 
din primii ani ai participării 
țării noastre la activitățile or
ganismelor economice din sis
temul O.N.U., reprezentanții 
săi au evidențiat că sursa prin
cipală a eficacității diferitelor 
forme de cooperare internațio
nală rezidă în stabilirea și re
cunoașterea unanimă a princi
piilor cooperării economice in
ternaționale. Ideea acestor 
principii, materializată în pro
punerea formulată în 1957. la 
numai doi ani de la intrarea 
României în O.N.U., de adop
tare a unei Declarații de prin
cipii ale cooperării economice 
internaționale (respectul reci
proc al independenței economice 
a fiecărui stat ; respectarea de
plină a dreptului suveran al 
fiecărei țări de a dispune li
ber de bogățiile și resursele 
sale naturale ; respectarea în 
relațiile economice internațio
nale a principiului egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc ; acordarea de ajutor eco-

(O.N.U.D.I.), 
schimburilor

cadre 
la A- 
pentru 

(A.I.E.A.), 
speciali-

promovării

merțul Internațional și utiliza
rea forței de muncă" adoptată 
în cadrul Organizației interna
ționale a Muncii (O.I.M.), „For
marea de cadre în domeniul 
industrial" — la Organizația 
Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare Industrială 
„Intensificarea
științifice în domeniul agricul
turii și alimentației" — la Or
ganizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.), „Formarea de 
în domeniul nuclear" 
genția Internațională 
Energie Atomică 
„Pregătirea de cadre 
zate în domeniul
exporturilor și al tranzacțiilor 
invizibile, inclusiv al transpor
turilor maritime, asigurărilor și 
turismului" — la a doua Con
ferință pentru comerț și dez
voltare (New-Delhi, 1968) etc.

La cea de-a XXV-a Sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
în toamna anului 1970, numele

țării noastre a figurat pe lis
tele coautorilor a 12 documen
te și rezoluții, printre care De
clarația cu privire la întărirea 
securității internaționale și 
principiile relațiilor prietenești 
și de cooperare între state. Tot
odată, țara noastră a supus 
dezbaterilor două importante 
inițiative proprii, referitoare la j 
consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor și 
la rolul științei și tehnologiei 
moderne în dezvoltarea națiu
nilor. Proiectele de rezoluție I 
depuse în aceste probleme au I 
fost adoptate în unanimitate, | 
ceea ce a constituit o confir- I 
mare a interesului general I 
stîrnit de cele două inițiative, I 
o expresie a aprecierii și pres- I 
tigiului de care se bucură pe I 
plan internațional România.

Ca țară europeană, România I 
se manifestă deosebit de activ I 
pe planul dezvoltării relațiilor I 
de cooperare dintre țările con- I 
tinentului, considering că edi- I 
ficarea unei rețele dense de I 
legături comerciale, economice, I 
tehnico-științifice între statele I 
europene ar avea importante l 
urmări pe planul dezvoltării I 
relațiilor politice, ar contribui I 
la accentuarea procesului de I 
destindere, la consolidarea cli- I 
matului de pace și securitate I 
în Europa. Manifested iniția- I 
tivă, lansînd propuneri și ac- I 
țiuni în cadrul Comisiei Econo- I 
mice O.N.U. pentru Europa, în I 
vederea dezvoltării colaborării I 
economice între țările europe- I 
ne, țara noastră a acționat con- I 
stant, în spiritul Declarației de | 
la București din iulie 1966 a | 
statelor participante la Tratatul Q 
de la Varșovia, pentru dezvol- I 
tarea unor relații normale, pe I 
haza principiilor și normelor i 
dreptului internațional, cu toate I 
statele europene. împreună cu I 
alte țări socialiste a formulat I 
propunerea ca pe ordinea de I 
zi a conferinței general-euro- I 
pene pentru pace și securitate, I 
pentru care se creează condiții I 
tot mai prielnice și în favoa- | 
rea căreia se pronunță tot mai I 
multe țări din Europa, să fie I 
înscris și un punct cu privire I 
la lărgirea legăturilor corner- j 
ciâle, economice, tehnico-știin- I 
țifice și culturale pe baza ega- 1 
lității în drepturi, în 
dezvoltării colaborării 
între statele europene,
noastră apreciază că extinde
rea și dezvoltarea schimburilor 
economice și tehnico-științifice 
între toate statele din Europa 
constituie temelia acelui edifi
ciu de securitate și pace trai
nică spre care aspiră popoa
rele continentului, contribuind, 
în același timp, la cauza păcii 
și securității internaționale.

BUTCH CASSIDY ȘI SUN
DANCE KID : rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30; 21). Melodia (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

SUNETUL MUZICII : rulează
la Festival (orele 9; 12,30; 16,30;
20.15) .

MEXIC’70 : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 11,15; 13,15; 15,15;
17.15) ; Program de filme docu
mentare (orele 19,15-; 20,45).

CEI —- ------------- -- ---------
RIAT VESTUL : ____
celsior (orele 9; 11,15; 
18,30; ~
11,15; __ _____
mis (orele . 9; 11.15; 13,30; 16;’ 18,15; 
20.30), FJarrnira (mele 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30).

SECRETUL DIN «ANTA . VTT- 
. TORTĂ ; rulează la Gri vi fă (ore
le 9; 11.45; 15; 17,45; 20,30). Miori
ța (orele 9; 11.45; 14,30; 17,15: 20).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20.30)

ELIBERAREA : rulează la Da
cia (orele 8,45—19,30 în conti
nuare)

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Bucegl (orele 10; 16; 
Lira (orele 15,30; 18; 
Iești (orele 15,30: 18;

VAGABONDUL• 
Unirea (orele 10; 16; ____

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Ferentari (orele 15,15; 
17,45; 20,15), Munca (orele 15,30;
18: 20,15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA î rulează Ia Pacea 
(orele 15,45; 18; 20).

TRIPLA VERIFICARE : rulea
ză Ia Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) .

adio, GRANADA ! : rulează 
la Volga (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
16; 18,15: 20.30).

POIENILE ROȘn : rulează Ia 
Viitorul (orele 16; 18; 20)

O DUMINICA 
rulează ‘ 
20)

CINCI 
lează la 
20,15).

RENEGATA : rulează la Flacăra 
(orele 15; 17.30; 20).

LOS TARANTOS : rulează Ia 
Arta (orele 9,30: 15,30; 18; 20,15), 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI i 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18: 
20,15).

TREC ZILELE : rulează Ia 
Progresul (orele 16; 18; 20).

scopul 
politice 

Tara

TREI CARE AU SPE- 
rulează la Ex-

.„___ .. 13,30-, 16;
20.45). Aurora (orele 9; 

13,30; 15,45; 18; 20,15), To-

18,30; :
20.15),

20.30). 
rulează

19,30).

20.30), 
Giu-

la

___ ÎN FAMILIE : 
Ia Moșilor (orele 16; 18;

PENTRU INFERN ;
Cosmos (orele 15,30:

ru-
18;
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Opera Română : DON CARLOS
— ora 19,30 ; Teatru! de Operetă : 
VOIEVODUL ȚIGANILOR — ora
19.30 ; Teatrul Național „I, L. Ca- 
ragiale" (Sala Studio) : O FEMEIE 
CU BANI — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie : MANDRAGORA —LoTa 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza .Bu- 
landra" (Sala Studio) : PURICEI.E 
IN URECHE - ora 20 ; T&trul 
MJc.i-.iKATA, CARE A FACUT O 
■fcftNUNfc- ora Tg.tmU ..C. 
T^năfte“ (Sala Savoy) : BTMftlRI- 
CA — ora 19,30 : (Cal. . Victoifei) •’ 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ. pra
19.30 ; Teatrul „C. I. Niițtarh" (B-dul Mâghferu) : ADIQ'CHARLIE
— ora 19.30 ; (Sala Stuffl® : NĂZ
DRĂVANUL OCCIDENTULUI - 
ora 20 ; Teatrul Giulești : TA'NGO 
LA NISA — ora 19,30 ; Tsfatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei) ; PE
TER PAN — pra 17 ; (Str. Acade
miei) : DE CE A FURAT ZMEUL 
MINGEA — ora 17 ; Teatrul „Ton 
Vasilescu" : MINI-JAZZ
MAXI-HAZ — ora 19,30 ; 
Globus : CIRCUL MARE 
MOSCOVA — ora 19,30,

cu 
Circul 

DIN

VINERI, 23 APRILIE 1911
• 17,00 Deschiderea emisiunii. 

Teleșcoală © 18,00 Căminul © 18,45 
Lumea copiilor. Anton muzican
tul — film de animație • 19,10 
Tragerea Loto • 19,20 1001 de seri
• 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 50 de ani, în 50 de evo
cări © 20.20 Film artistic : „Cai
dul". în distribuție : Fernandel, 
Barbu Laage și George Wilson
• 21,40 Film documentar TV. Tn 
această țară, comuniștii (II) 
Realizator Eugen Mândrie © 22,40 
Studio dans cu Cristina Hamei, 
Rodica Simion Ruxandra Reco- 
viță, Sonia Dumitrescu, Ion Tu- 
gearu, Gh. Căciuleanu, Pavel Ro
taru și un grup de balerini de la 
Opera Română din București
• 23,00 Telejurnalul de noapte.

Sensibilitatea
cititorului

(Urmare din pag. I)

literaturii foarte sugestiv. Nu o data întîlniri*le sînt surprin
zătoare prin maturitatea întrebărilor, prin fluența comu
nicării. Sînt și cazuri în care ele se desfășoară pîclos. fără 
posibilitatea unui contact real între participanți. Galeria 
figuriilor de cititori e destul de întinsă : de la cititorul 
timid și elogios pînă la cititorul agresiv, convins de supe
rioritatea argumentelor sale într-o discuție literară. Tntîl- 
nirile de la Timișoara și lași ale României literare prezida
te de Nicolae Breban au avut șansa de a găsi cititori cul
tivați, interesați de literatura actuală, de scriitorii de as- 
tăzj, capabili să participe la un dialog literar de o nota
bilă avizare. Eforturile membrilor și colabora+orilor revistei 
studențești din Timișoara trebuie menționate aici după 
cum și opiniile unor tineri participanți ieșeni despre condi
țiile de manifestare ale tinerilor scriitori . Surprinzătoare 
a fost la lași atenția acordată criticii literare. Dacă la dis
cuția de la revista Cronica, dusă între redactori și scrii
tori, prezența ei de prim plan nu ne poate mira, este în 
schimb o plăcută surpriză să constatăm că cititorii sînt 
tot atît de interesați de ’’fenomenul critic și că îi acordă 
chiar prioritate față "de altele. De obicei, aceste întîlnir» 
aparțineau fără drept de apel, prozatorilor și mai a^s 
poeților — regii necontestați ai tuturor întîlnirilor cu citi
torii. De data aceasta a fost altfel. Distribuția a cunoscut, 
cu excepția lui 
elevarea actului 
pectivele criticii 
plice doar prin
te, Lucian Raicu, Valeriu Cristea, Mircea lorgulescu. 
mai curînd presimțirea cititorului că aici de la acest atît 
de torturat amvon, se poate aștepta la viitoare surprize. 
Și dacă lucrurile vor sta într-adevăr astfel, vom avea încă 
un motiv sâ elogiem perspicacitatea cititorului avizat. De 
alfel nici nu credeam că e o întîmplare faptul că fericitul 
contact a avut loc la lași, veche reședință a spiritului cri
tic românesc.

N. Breban, actori noi. S-a vorbit despre 
critic, despre franchețea lui. despre pers- 

de astâzi. Nu credem câ atenția sâ se ex- 
prezența criticilor C. Ciopraga, Liviu Leon- 

Este
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TELEGRAME

SEMICENTENARUL

de succese

tor meleaguri le dăruie ani
versării semicentenarului 
Partidului Comunist Român. 
De altfel, el poate fi apre
ciat la modul cel mai con
cret ou putință, valoarea sa 
reprezintă peste 40 la sută 
din angajamentul anului a- 
cesta privind participarea la 
lucrări finanțate și nefinan
țate.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului 
JOZEF CYRANKIEWICZ, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone, o telegramă in care se spune :

Dragă tovarășe Cyrankiewicz,
In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România și al meu personal, vă adresez calde felicitări cu 
prilejul celei de a 60-a aniversări a zilei Dv. de naștere și 
vă urez multă sănătate, fericire personală și succes în activi
tatea consacrată dezvoltării Republicii Populare Polone, 
cauzei socialismului și păcii.

AGENDĂ

(Urmare din pag. Z)

organizate tocmai în scopul 
de a întreține emulația în 
rîndul tinerilor brigadieri.

începînd din acest an, ti
nerii din orașul Reșița sînt 
hotărîți ca orașul lor să nu 
fie asociat numai cu orașul 
Cetății de foc ci și cu cel de 
oraș al teilor, oraș al zone
lor verzi. în primăvara aces
tui an, pe toate străzile din 
noile cartiere s-au plantat 
tei. Pe dealurile din îm
prejurimi se plantează in
tens, în pilcuri, 10 000 de ar
bori. La locul de muncă, u- 
nele obiective care, incluse, 
în planul de producție, ar 
contribui la sporirea cheltu
ielilor neproductive, sînt 
preluate de organizațiile^ de 
bază locale. Așa de pildă, o 
astfel de brigadă de la 
S.M.D. din cadrul U.C.M.R. 
a realizat fundația unei ma
șini care, ca urmare a aces
tei intervenții, a intrat cu 
20 de zile mai devreme în 
funcțiune.

Și alte nenumărate exem
ple. Nu ne-am referit la cele 
clasice : colectarea de mate
riale vechi, de plante medi
cinale, și deșeuri. Ele au in
trat de mult printre preocu
pările obișnuite ale organi
zațiilor U.T.C. din județul 
Caraș-Severjn.' Adunate lao
laltă, toate aceste multiple 
preocupări se constituie 
într-un frumos buchet de 
succese pe care tinerii aces-

A

campaniei

(Urmare din pag. I)

• In scopul asigurării fiecă
rei unități agricole cu numărul 
de motopompiști necesari desfă
șurării activității de irigare a 
culturilor, organizațiile U.T.C. 
au recomandat aproape 1000 de 
tineri pentru a se califica în me
seria de motopompist.

• Au fost create echipe for
mate din tineri cărora li s-au 
repartizat porțiuni din canalele 
de irigații pentru a asigura 
buna lor întreținere prin 
muncă voluntar-patriotică.

• 12 000 de tineri ce lucrează 
pe ogoarele județului precum 
și cîteva mii de elevi au con
fecționat ghivece nutritive ne
cesare completării golurilor ră
mase după semănatul porumbu
lui. Fiecare tînăr va însămînța 
în ghivece minimum 2 000 
boabe de porumb. Prin mate
rializarea acestei ințiative se 
preconizează sporirea cu peste 
zece vagoane a recoltei de po
rumb din anul 1971.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis domnului 
SIAKA STEVENS, președintele Republicii Sierra Leone, o tele
gramă cu următorul conținut :

Gu prilejul proclamării Republicii Sierra Leone și a alegerii 
dv. în înalta funcție de președinte, vă adresez, în numele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului ro
mân și al meu personal, cordiale felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de progres pentru poporul leonez.

• SETH SPAULDING, direc
torul Departamentului învăță- 
mîntului secundar și superior al 
U.N.E.S.C.O., și Joseph Herman, 
directorul Diviziei învățămîn- 
tului superior din cadrul acestei 
organizații, care ne-au vizitat 
țara ca oaspeți ai Ministerului 
Invățămîntului, au părăsit joi Ca
pitala.

In timpul șederii în România, 
oaspeții au purtat convorbiri cu 
foruri competente din Ministerul 
Invățămîntului, Ministerul Aface
rilor Externe, Comisia națională 
română pentru U.N.E.S.C.O., 
precum și cu rectorii marilor 
instituții bucureștene de învăță
mînt superior, în vederea creării 
unui Centru european pentru în- 
vățămîntul superior.

Vizitele delegației Armatei populare coreene
Joi dimineața, generalul de 

armată O Gin U, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei populare 
coreene, și persoanele care îl 
însoțesc au fost oaspeții între
prinderii „Optica Română"

(I.O.R.) și ai uzinelor „23 Au
gust".

în
tară 
mia

continuare, delegația mill
core eană a vizitat Acade- 

militară.

Delegația militară coreeană a 
fost însoțită de general-colonel 
Ion Gheorghe, prim adjunct 
ministrului Forțelor Armate 
șef al Marelui Stat Major.

al 
Și

Miting de prietenie in Sala operei

| CONSTANTIN MĂNESCU

In sala Operei Române, aa- 
vut loc joi după-amiază, mi
tingul de prietenie, organizat 
cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației militare 
a Republicii Populare Demo
crate Coreene, condusă de ge
neral de armată O Gin U, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, șef al Marelui Stat 
Major al Armatei Populare 
Coreene.

Au luat parte tovarășii Du
mitru Popa, membru al Co-

mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, general-colonel Ion 
Ioniță, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialis
te România, general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate și 
șef al Marelui Stat Major, ge- 
neral-locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, secretar al Consiliului

(Urmare din pag. T) 
mic de a se forma o brigadă de 
studenți calificați într-o mese
rie, care sprijină* permanent 
efectuarea reparațiilor și între
ținerea instalațiilor din cămin, 
în ansamblu, toate aceste ini
țiative contribuie la procesul 
de îmbunătățire a vieții 
min în care studenții 
învață și se pregătesc 
viitoarea profesiune.

— Cum s-a remarcat 
Conferința U.A.S.R., nu toate 
aspectele muncii educative și 
social-gpspodărești sînt pe de
plin rezolvate. Care sînt cauze
le acestor minusuri ?

INIȚIATIVELE
de că- 
trăiesc, 
pentru

și Ia

STUDENȚEȘTI

— Aceste cauze sînt determi
nate de faptul că mai sînt con
duceri de facultăți care nu a- 
cordă .atenția cuvenită vieții și 
muncii studenților căminiști (la 
istorie, limbi germanice, slave, 
medicină veterinară și Ia insti
tutele de artă, cu excepția Con
servatorului). Pe de altă parte, 
multe cadre didactice care au 
în îndrumarea individuală stu
denți aflați departe de familiile 
lor, duc o muncă formală, ne
semnificativă, prezența lor fiind 
sporadică și izolată tocmai acolo 
unde s-ar cere simțită mai 
pregnant.

O altă problemă este calita
tea deficitară a lucrărilor de 
reparații capitale și curente 
executate la cămine de către 
unitățile socialiste specializate. 
Mai există institute defavoriza
te de ani de zile, care nu pot 
rezolva căminizarea studenți
lor căsătoriți, rămînînd la bună
voința celorlalte institute (Insti
tutul de construcții, I.P.G.G., 
I.M.F., I.E.F.S., A.S.E., institutele 
de artă). Modul preferențial în 
care lucrează comisia de re
partizare a spațiului de cămini- 
zare viciază înțelegerea echita
bilă între conducerile institute
lor de învățămînt superior. O 
serie de aspecte negative mai 
există și în asistența sanitară 
acordată studenților (tratamen
te deficitare la dispensar, la ca
binetele stomatologice, medica- 
ții necorespunzătoare).

— Ce inițiative și propuneri 
au fost adoptate de plenara 
pentru lichidarea acestor si
tuații ?

— Consiliul U.A.S. București 
va intensifica activitatea de con
trol obștesc în cămine și can
tine, va sprijini întărirea și in
struirea brigăzilor de control, 
dotîndu-le cu aparate foto și 
magnetofoane portative. De ase
menea, vom supune spre anali
ză crearea unor cabinete me
todice de îndrumare educativă 
a studenților din marile com
plexe, care să înlocuiască acti
vitatea sporadică și ineficientă

a directorilor educativi. Propu
nem înființarea pe lingă Mini
sterul învățământului .a unor 
unități lucrative proprii desti; 
nate întreținerii căminelor și 
întocmirea unui proiect de re
gulament pentru căminele de
semnate a fi trecute în auto- 
administrare. în ceea ce pri
vește regimul burselor, propu
nem optimizarea lui prin in
troducerea de trepte interme
diare privind media, introduce
rea burselor speciale pentru 
subingineri și acordarea de bur
se tuturor studenților cu me
dii peste 9. Tot în plenară s-a 
făcut propunerea înființării 
unui cămin pentru copiii stu
denților. Toate aceste propu
neri, sugestii, inițiative, vor fi, 
sperăm, analizate în măsura în 
care va fi posibil și soluționate 
cu promptitudine.

— Plenara a adoptat și regu
lamentul de funcționare al Cen
trului studențesc de studii, cer-

cetări și prtiîectări și statutul 
Biroului de- impresariat «-«r 
tistic studențesc. Există modifi- < 
cari esențiale față de proiectele 
celor două organisme ?

treaptă superioară a activității 
științifice studențești prin în
drumarea celor mai buni stu
denți către domeniul practic, 
prin rezolvarea operativă a. te
melor propuse de beneficiari. 
C.S.S.C.P.-ul își desfășoară acti
vitatea prin filialele existente 
în institute. Pînă acum, activea
ză filiale la Institutul de arhi
tectură, Institutul de construc
ții, Institutul de arte plastice 
și A.S.E. C.S.S.C.P.-ul este un 
organ coordonator, care îndrumă 

(...activitațpa^^nefHic^-, asigură 
tul - 5 colaborarea filțalelpr? îp rezol-

— Nu, modificările țin de a- 
mănunt și legalizarea activității 
celor două organisme va im
pulsiona dinamic două dintre 
cele mai importante comparti
mente ale vieții studențești : ac
tivitatea de cercetare și cea 
cultural-artistică. Sperăm că a- 
ceste forme de organizare să 
constituie o experiență care 
poate fi preluată și de celelalte 
centre universitare...

vareâ temelor cu p^ract&fr inter- 
disciplinai:, organizează mani
festări științifice cu participarea 
membrilor filialelor și invitați- 
lor din țară și de peste hotare, 
ia măsuri pentru stimularea 
studiului, pe bază de contract,

politic superior, adjuncți ai mi
nistrului forțelor armate, ge
nerali și ofițeri, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni ai 
muncii din întreprinderile Ca
pitalei.

Au luat parte Kang Iăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, membri ai 
Ambasadei, precum și atașați 
militari ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R.P.D. Coreene și Re
publicii Socialiste România.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Petre Constantin, se
cretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.

în cadrul mitingului au 
rostit cuvîntări tovarășul Du
mitru Popa și generalul de ar
mată O Gin U.

După miting, Ansamblul ar
tistic „Doina" ai armatei, a 
prezentat un spectacol, reu
nind cîntece închinate partidu
lui și patriei, poeme coregrafi
ce inspirate din activitatea po
porului român și a armatei, 
dansuri, precum și Cîntepe co
reene. Vii aplauze au răsplă
tit pe artiști.

în ziua de 21 aprilie 1971, a 
încetat din viață, după o lungă 
și grea suferință, tovarășul Con
stantin Mănescu, vechi militant 
de seamă al mișcării muncito
rești din țara noastră, membru 
al Partidului Comunist Român 
din anul 1921.

Născut la 1 decembrie 1882, în 
București, tovarășul Constantin 
Mănescu încă din anul 1898 a 
luat legătura cu vechea mișcare 
socialistă. în perioada de după 
anul 1900, împreună cu I. C. Fri
mu, Ștefan Gheorghiu, Al. Con
stantinescu, Gh. Cristescu, Gh. 
Niculescu-Mizil, Valerian Pre
scură și alți militanți de seamă 
ai clasei muncitoare, a adus o 
contribuție importantă la promo
varea ideilor socialismului în 
țara noastră, la organizarea și 
activizarea unor organizații cu 
caracter muncitoresc ca societa
tea „Munca", „Cercul socialist", 
România muncitoare", diferite 
organizații de luptă sindicală. O 
activitate neobosită a desfășurat 
în rîndurile muncitorilor petro
liști de pe Valea Prahovei, ală
turi de Ștefan Gheorghiu.

în anul 1907 a luat parte acti
vă la Congresul sindicatelor din 
România, iar în 1910 a participat 
la Congresul de refacere a 
P.S.D., militînd cu însuflețire în 
rîndurile partidului muncitoresc 
și ale sindicatelor pentru apă
rarea intereselor clasei munci
toare.

Tovarășul Constantin Mănescu 
a militat cu fermitate împotriva 
primului război imperialist. în 
tot timpul activității sale revo
luționare s-a remarcat ca publi
cist talentat în paginile presei 
muncitorești din țara noastră.

în anii 1914—1916 a fost secre
tar general al Uniunii mun
citorilor din transporturi, desfă
șurând o activitate susținută or
ganizatorică și pentru apărarea

muncitorilor împotriva exploa
tării capitaliste. în 1918 a făcut 
parte din Comitetul de condu
cere al grevei petroliștilor și 
ceferiștilor din Ploiești. în oc
tombrie 1920, a participat activ 
la organizarea și desfășurarea 
grevei generale din România.

Tovarășul Constantin Mănescu 
a participat cu toată fermitatea

la organizarea congresului din 
mai 1921, de transformare a 
partidului socialist în Partidul 
Comunist Român și afilierea lui 
la Internaționala a III-a. A fOst 
arestat împreună cu ceilalți de
legați la congres, cărora li s-a 
înscenat monstruosul proces din 
Dealul Spirii. După eliberarea 
din închisoare, a muncit cu a- 
ceeași abnegație în cadrul Sin
dicatelor Unitare și în Blocul 
Muncitoresc Țărănesc, _ luptînd 
activ pentru Frontul unic mun
citoresc a cărei una din expre
sii au fost luptele revoluționare 
greviste ale petroliștilor din 
Valea Prahovei din anul 1933. 
Pentru activitatea sa consecven-

(Agerpres)

— De aceea, vă rugăm să 
schițați principalele coordonate 
de activitate ale C.S.S.C.P.-ului 
și B.I.A.S.-ului.

— C.S.S.C.P.-ul are ca obiect 
organizarea, coordonarea și în
drumarea activității de cerce
tare științifică, teoretică și a- 
plicativă a studenților pe bază 
contractuală. Scopul activității 
C.S.S.C.P. este ridicarea pe o

întreține,, și, d^vollă relații cu 
organizații socialiste interesate, 
sprijină publicarea rezultatelor 
obținute în cercetarea științifi
că, facilitează schimburi de ex
periență cu ștpdenți șf .’institute 
specializate cu profil similar 
din țară și străinătate.

B.I.A.S.-ul este o unitate a 
U.A.S. din Centrul Universitar 
București care are ca scop or
ganizarea, și coordonarea mani
festărilor artistice studențești. 
B.I.A.S.-ul organizează spectaco
le susținute de formațiile artisti
ce din Centrul universitar, ini
țiază turnee în țară și în străi
nătate, asigură difuzarea bilete
lor pentru spectacole și popu
larizează activitatea artistică 
studenților.

1
tă, revoluționară, dăruită clasei 
muncitoare din mijlocul căreia - 
făcea parte, a fost condamnat 
în mai multe rînduri și închis 
la Doftana, Caracal și Tg. Jiu.

După 23 August 1944, și-a con
tinuat activitatea revoluționară r) 
în cadrul mișcării sindicale, în»..-»-.. 
deplinind în același timp impor-- 
tante sarcini pe linie de partid . 
și de stat.

Pentru îndelungata și consec
venta sa activitate revoluționa- 
ră a fost distins cu numeroase 
ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Constantin Mănescu, prin 
munca sa neobosită desfășura- . 
tă timp de aproape 7 decenii 
cu înaltă conștiință de clasă și ' 
profund devotament, a adus o 
contribuție de seamă la lupta. * 
pentru eliberarea clasei munci- 
toare de orice exploatare, la 
triumful ideilor socialiste, la o- 
pera de făurire a noii orân
duiri pe pămîntul patriei noa- < 
stre.

Amintirea luminoasă a tova-. 
rășului Constantin Mănescu va 
rămîne neștearsă în inimile 
noastre.

★
Corpul neînsuflețit al tovară- ' 

șului Constantin Mănescu se. 
află depus la Sala Palatului Cul
turii din Ploiești.

Publicul are acces vineri, 23 . 
aprilie, între orele 10—12 
14—18 și sîmbătă 24 aprilie 
tre ora 10—13,15.

Mitingul de doliu va avea 
sîmbătă, 24 aprilie 1971, ( 
15,00, la cimitirul Bolovani.

COMITETUL JUDEȚEAN 
PRAHOVA AL P.C.R.,

în- ,

100 
ora

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

La București au început, joi 
dimineața, lucrările sesiunii știin
țifice jubiliare organizată ou pri
lejul semicentenarului Partidului 
Comunist Român, de Academia 
de Științe Sociale și Politice, A- 
cademia Republicii Socialiste 
România, Institutul de studii is
torice și social-politice de pe -lîn- 
gă C.C. al P.C.R. și Academia 
de învățămînt social-politic „Ște
fan Gheorghiu" de pe lingă C.C. 
al P.C.R.

Participă vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, academicieni, activiști 
de partid, cercetători în dome
niul științelor sociale, cadre di
dactice, alți oameni de știință și 
cultură, ziariști' ,-'j.

Iau parte, de asemenea, ca in
vitați, reprezentanți ai unor 
partide comuniste și institute de 
cercetări științifice în domeniul

mișcării muncitorești din Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Chile, 
Finlanda, Franța, R. D. Germa
nă, R. F. a Germaniei, Japonia, 
India, Italia, Iugoslavia, Mongo
lia, Peru, Polonia, Spania, Unga
ria, U.R.S.S., R.D. Vietnam.

Cuvîntul de deschidere a lu
crărilor a fost rostit de tovară
șul Miron Constantinescu, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, care după ce 
a salutat pe participanții la se
siune, a prezentat comunicarea : 
„Crearea Partidului Comunist 
Român, moment epocal în dez
voltarea mișcării muncitorești în 
istoria poporului român".

în continuare, au fost expuse 
comunicările „Partidul Comu

nist Român — forța de coeziune 
a unității societății socialiste" de

Petre Constantin, secretar al Co- - 
mitetului municipal București al 
P.C.R., „Internaționalismul pro
letar în politica și activitatea se-' 
micentenară a P.C.R." de Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. » 
al P.C.R., directorul Institutului 
de studii istorice și social-politi- -i; 
ce de pe lîngă C.C. al P.C.R. și 
„Experiența Partidului Comunist 
Român în domeniul împletirii « 
activității legale și ilegale în pe
rioada 1924—1944“ de
Petre Constantinescu-Iași și dr.. 
Gh. I. Ioniță.

Participanții la sesiune 
zita-t apoi, Muzeul de istorie a 
Partidului Comunist Român, a 
mișcării revoluționare și demo-. 
cratice din România. *

în după-amiaza aoeleiași zile, 
lucrările sesiunii au continuat pe 
secții de specialitate.
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1 A, prin Dîrste, Săcede, Pasul 
Bratocea (1267 m), Cheia. 
Regiune din nou inundată de 
verdeață, mult mai împădu
rită însă, cu poiene largi pen
tru popasuri și cu șosea la 
fel de sinusoidală, constitu
ind o adevărată satisfacție, 
atît pentru cel de la volan, 
cît și pentru partenerii săi. 

Cheia, situată printre cul
mile împădurite ale Clăbuce- 
tului, la 881 m. altitudine, 
este o „oază" de liniște și 
odihnă pentru călătorul obo
sit de drum. Hanul turistic 
din localitate, al cooperației 
de consum, eu cele 75 
locuit de cazare, ou încălzire 
centrală, satisface necesarul 
de confort. Restaurantul, cu 
o capacitate de 240 locuri 
oferă, în permanență, o masă 
întrunind calitățile dorite.

De aici se poate face o in
cursiune turistică, de astă 
dată pedestră, spre cabana 
Muntele Roșu (aflată la 3 
km, -altitudine 1 260 m), iar 
pentru cei porniți în „com
baterea sclerozei", la 2 — 3 
ore de aici se află cabana 
Ciuoaș a cooperației de con- 

‘ sum (1 550 m altitudine).
Drumul spre Capitală con

tinuă apoi prin Vălenii de 
Munte. înainte de a ajunge 
în „capitala petrolului", din 
comuna Măgurele șoseaua se 
abate pe DJ 102 B spre Slă- 
nic Prahova, localitate vesti
tă pentru străvechile saline, 
transformate în expoziție 
ștrand. Aici, un nou han 
cooperației de consum 
oferă serviciile, punînd 
dispoziție 50 de locuri 
cazare și un frumos 
cu terasă de vară, 
370 de locuri.

După un popas, 
mîne la latitudinea
reluăm drumul spre 
rești, de care ne mai despart 
puțini kilometri, poate ușor 
obosiți, dar plini de satis
facția pe care ne-o oferă fru
mosul, la care, cu toate că 
n-am fost acasă, s-a adăugat 
confortul oferit de unitățile 
cooperației de consum întâl
nite pe parcurs.

Deci nu ne rămîne decît 
să colindăm cu gîndul pe vi
itorul traseu, pe care, proba
bil, vom pomi la sfârșitul 
săptămînii viitoare.

de servicii cum ar fi : bufet, 
apă curentă, telefon, căsuțe, 
post de prim ajutor etc., care 

’■"ne fac șederea plăcută și re
confortantă.

Pentru cei oare au ajuns 
după-amiază aici, recoman
darea noastră este să popo
sească peste noapte urmînd 
călătoria refăcuți, a doua zi 
în zori. Cei care au „atins" 
Rucărul pînă la 10—11 dimi
neața își pot continua dru
mul spre vestitele și încântă
toarele chei ale Dîmbovicioa- 
rei. Este un loc de recreiere, 
de popas, de gustări la „iarbă 
verde", în vecinătatea crista
linei „ape curente"“ a Dîm- 
bovicioarei. De aici, după vi
zitarea peșterii cu același nu
me, mașinile ne vor purta 
mai departe spre dealul Sa
sului, traversînd apoi pasul 
Giuvala (1200 m), de unde

traversarea munților
Țara Bîrsei și totodată un in
teresant punct de interes 
turistic.

Lăsînd în urmă Cîmpulun- 
gul, aerul tare ne vestește a- 
propierea munților și deci a 
serpentinelor. Porțiunea de 
șosea în care ne angajăm 
constituie unul din cele mai 
îneîntătoare drumuri ale 
țării, cu zeci, dacă nu sute 
de serpentine, cu văi cu vi
zibilitate largă spre orizont, 
presărate din loc în loc, cu 
obiective de interes turistic, 
precum Casa memorială a lui 
G. Topîrceanu (Nămăești), 
vîrful Mateiașul (1 240 m) pe 
care se află monumentul e- 
roilor căzuți, pe aceste me
leaguri ' în 1916, comuna 
Dragoslavele situată în Va
lea Dîmboviței la poalele 
munților Leaota (2 134 m) și, 
în sfîrșit, Rucăr (km 76) — 
primul popas mai mare.

O dată cu venirea primăve
rii, natura își reintră în drep
turi, redevenind, pentru nu 
se știe a cîta oară, cea mai 
bună prietenă a omului. Re
încep plimbările, reîncep băi
le de soare, reîncep ozoni- 
ficările. Muntele își rechea
mă obișnuiții, obiectivele tu
ristice își așteaptă vizitatorii.

Dintotdeauna, călătorului 
i-a stat bine cu drumul. Și 
care dintre noi nu ascunde, 
în fond, în adâncul ființei sa
le „un călător". Cine nu zi
ce, din cînd în cînd : „simt 
nevoia să mă relaxez ; o să 
las totul baltă și-o să 
să mai schimb puțin 
rul" ? Tocmai această schim
bare de decor este apanajul 
primăverii.

O excursie turistică este 
întotdeauna binevenită, dar 
parcă primăvara are un „ce" 
în plus. Mai ales acum, după 
toamna asta lungă (pentru 
că iarnă n-am prea avut) pri
mele raze „cinstite" de soare 
(fără dinți) ne „împing" pe 
drumurile țării.

Lăsînd la o parte toate ar
gumentele în favoarea sănă
tății (deloo neglijabile), o ie
șire la „iarbă verde" consti
tuie prin ea însăși un argu
ment, fie numai și pentru 
plăcerea în sine pe care ne-o 
procură.

Așadar, dacă n-am făcut-o 
încă, s-o facem I Iar dacă 
am făcut-o, să mai facem u- 
na, pentru că, parafrazând o 
zicală, „două excursii nu 
strică" și cu atât mai mult 
trei, patru...

Pe cei care nu știu îi in
formăm, celor care cunosc 
le aducem aminte. Iată unul 
dintre traseele turistice auto, 
economic din toate punctele 
de vedere, dar mai ales ca 
timp, conținînd un număr 
de obiective turistice sufi
ciente și nu mai puține 
locuri de popas pentru a ne 
hotărî.

Părăsim Capitala pe mo
derna autostradă spre Pitești 
D.N.7. (113 km), iar de acolo 
mai departe, pe D.N.73 încă 
51 km, pînă la Cîmpulung. 
Prima parte a drumului este 
rapidă, oferindu-ne i 
să încercăm caii putere 
motorului (bineînțeles, 
peste limitele legale 1). Por
nind din Pitești, șoseaua ur
mează malul rîului Doamnei, 
continuînd apoi, printr-un 
decor de verdeață abunden
tă, într-o zonă ou „poze" 
din cărțile copilăriei. Câmpu
lung, situat pe rîul Tîrgului, 
este punctul de plecare în

UNII VIN, ALȚII PLEACA
viște". Or, în condițiile creșterii 
vertiginoase a necesarului de 
muncitori pe platformă nu poa
te fi vorba de o „reducere a 
navetelor. Mai ■ degrabă de o 
rezolvare realistă a transportu
lui, de mai multă preocupare a 
conducerii șantierului 1 și a 
Grupului de șantiere Tîrgoviiște 
pentru asigurarea mijloacelor 
de transport necesare.

Iar în recrutarea muncitorilor 
de la mari distanțe trebuie să 
se opereze câteva corectări ab
solut necesare.

în primul rând să se respecte 
promisiunile delegaților plecați 
în toată țara să recruteze a- 
ceastă forță de muncă. Tuturor 
li se promite că pe șantierele 
din Tîrgoviște vor putea să se 
califice într-o meserie sau alta, 
dar ajunși aici constată, așa cum 
arătam și noi în precedentul 
articol, că nu funcționează nici 
un curs de calificare. Muncitorii 
veniți de pe alte șantiere ob
servă că la Tîrgoviște nu există 
aceeași preocupare pentru asi
gurarea celor mai bune condi
ții de muncă și viață a salari a- 
ților. Este unul din motivele des 
invocate de cei care pleacă de 
pe șantierele din Tîrgoviște în 
altă parte.

— Cred că nu mai stau mult 
aici, ne spune maistrul instala
tor Mircea Găvănescu, de la lo
tul Uzinei „Rornlux". Cu același 
salariu și în condiții mult mai 
bune pot lucra si pe un șantier 
din Pitești.

— In tot șantierul nu există 
nici o trusă medicală sau un 
punct de prim ajutor, ne infor
mează Mircea Stanciu. pre
ședintele Comitetului sindical de 
la lotul „Rornlux". Există “ 1 
drept în magazie câteva 
pentru medicamente, dar 
goale.

Apoi, lucrătorii reproșează 
modul în care li se asigură mij
loacele de protecția muncii, lip
sa de interes a conducerii 
Grupului de șantiere, a fiecărui 
șantier în parte pentru rezolva
rea problemelor lor. Mulți au 
venit la Tîrgoviște pentru că 
aici vor putea lucra mai mulți 
ani, deci cu evidente intenții de 
a se stabiliza. Totuși, datorită 
deficientelor arătate, în scurt

(Urmare din pag. I)

așa că „să se descurce" singuri 
cu transportul.

— Sau e stricată și nu au pie
se de schimb, sau a fost repar
tizată altora, ne spune maistrul 
Constantin Paraschiv. Nu e 
singura zi cînd ni se întâmplă 
una ca asta.

— Noi le dăm abonamente, 
adaugă ing. Andrei Rotaru, șe
ful lotului „Rornlux", dar de 
multe ori rămîn cu ele în bu
zunar pe marginea șoselei pen
tru că mașinile puse la dispo
ziție de I.T.A. nu au capacita
tea necesară.

Soluția ? „Reducerea la mini
mum a navetelor, este părerea 
tov. ing. N. Nagodă. Pentru a- 
ceasta vom căuta să recrutăm 
muncitorii de la mari distanțe, 
pentru a se stabili în TîrgO-

Spanacul 
mare valoare nutri
tivă, un gust plăcut 
și poate fi folosit la 
pregătirea unor me
niuri variate. Spa
nac proaspăt și de 
bună calitate găsiți 
în fiecare zi la ma
gazinele de legume- 
fructe.

Ăl
ce-i 

cutii 
sânt

timp pleacă. Delegații 
compromis deja în multe loca
lități, așa că promisiunile lor 
nu mai sînt convingătoare. Este 
necesar deci ca în cel mai scurt 
timp conducerea Grupului de 
șantiere să ia măsuri capabile 
să înlăture toate aceste defi
ciente, adevăratele cauze ale 
fluctuației.

Avînd în vedere că pe plat
forma industrială din Tîrgoviște 
lucrează cîteva mii de munci
tori, în majoritate tineri trebuia 
să arătăm în contextul articolu
lui ce a întreprins organizația 
U.T.C. pentru stăvilirea fluc
tuației. Nu am făcut-o pentru 
că nu am găsit nimic demn de 
menționat în această direcție. 
Continuând investigațiile aveam 
să constatăm ca aici organizația 
U.T.C. există în multe privințe 
doar cu numele. Grupul de 
șantiere Tîrgoviște, de exem
plu, însumează peste 2 300 mun
citori, dar organizația U.T.C. 
cuprinde doar 220 uteeiiști. De 
ce ? „Pentru că sînt încă multi 
uteciști neluați în evidență", 
arată tov. Ion Dascălu, activist 
al Comitetului județean Dîmbo
vița al P.C.R. care răspunde de 
platforma industrială.

— Secretarul comitetului U.T.C. 
nu participă la ședințele comi
tetului de direcție pentru că nu 
l-a invitat nimeni, ne lămurește 
uimit de întrebare Nicolae Bă
răgan, locțiitorul secretarului 
U.T.C. „Organizația U.T.C. de ia 
uzina „Rornlux" cuprinde 60 de 
tineri, dar de trei luni secreta
rul U.T.C. a plecat fără să-l în
locuiască nimeni. Nici cotizația 
nu s-a adunat, de activitate 
nici nu poate fi vorba, adaugă 
Mircea Stanau.

Aducîndu-i la cunoștință tov. 
Ion Bucur , prim secretar al Co
mitetului județean Dîmbovița al 
U.T.C. toate aceste deficiențe 
am primit asigurarea că ele vor 
fi de urgență rezolvate. Dar, ne 
întrebăm, de ce a fost neglijat 
pînă acum de Comitetul jude
țean Dîmbovița al U.T.C., tine
retul de pe platformă ? Sînt 
acolo numeroase probleme care 
își așteaptă răspuns. Iar cum de 
la sediul comitetului județean 
pînă la platformă sînt numai 
cîteva sute de metric.

Aici, în centrul localității, 
în apropierea renumitului 
pod al Dîmboviței este ame
najat unul din modernele 
hanuri turistice, Rucăr, utilat 
de cooperația de consum 
după toate legile confortului, 
avînd activitate permanentă, 
încălzire centrală și o capaci
tate de cazare de 52 de 
locuri. Frumoasa sală a res
taurantului, cu cele 280 de 
locuri, oferă un cadru mult 
dorit de relaxare și, bineîn
țeles, de satisfacere a celor 
mai variate pretenții culina
re, prin bufetul său asortat 
și băuturile sale alese și va
riate. Hanul are, cum era și 
de așteptat, un spațios loc de 
parcare, iar, întrucît este u- 
tilat cu telefon, locurile de 
cazare se pot reține și pe a- 
ceastă cale (telefon 24 Rucăr).

Tot în preajma Rucărului 
(km. 79), pe un drum lateral 
de cîteva sute de metri se 
află cabana și campingul 
Brusturet, prima cu 45 de 
locuri de cazare și 80 locuri 
de masă, iar campingul 40 
locuri, pe o suprafață de 
5 000 mp., oferind o serie

începe coborîrea, la început 
spectaculoasă, iar, apoi, din 
ce în ce mai rapidă, spre 
Bran. Monumentalul castel 
cu același nume, ridicat aici 
în 1377, este obiectivul de 
interes turistic cel mai solici
tat.

Pentru cei pe care i-a sur
prins înnoptarea, hanul turis
tic Bran, al cooperației 
de consum oferă, în con
dițiile unui confort de ca
tegoria I, 64 locuri de cazare 
și un restaurant de 120 de 
locuri, renumit atît pentru 
buna deservire, cît și pentru 
varietatea preparatelor sale.

De aci ne putem continua 
drumul spre Brașov sau din 
Rîșnov (localitate presărată 
cu obiective turistice) pe 
DN 73 A se poate ieși prin 
Pîrîul Rece la Predeal și de 
acolo prin foarte cunoscuta 
Vale a Prahovei spre Ploiești 
și București.

Cei ce au ales ca punct 
terminus Brașovul se pot în
toarce spre București pe DN

I 
I

I
I
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Bulgar INTERVENȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI
ÎLâ Sofia au continuat joi 

Erarile Congresului al X-lea
lu- 

_____ ____________ ____ al 
F.C.B. In deschiderea ședinței 
de dimineață a luat cuvîntul 
Gheorghi Traikov, secretarul U- 
niunii Populare Agrare din R.P. 
Bulgaria, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare. El a vor
bit despre succesele obținute de 
oamenii munoii bulgari în pe
rioada care s-a scurs de la ul
timul congres al partidului în 
construcția economică, în toate 
domeniile de activitate. Vorbito
rul a relevat apoi sarcinile ce 
revin organizațiilor Uniunii Popu
lare Agrare pentru transpunerea 
în viață — în strînsă unitate cu 
organizațiile Partidului comunist 
— a programului de edificare a 
societății socialiste dezvoltate, 
ale cărui linii directoare vor fi

stabilite de Congres. Au mai 
luat cuvîntul general de armată 
Dobri Djurov, ministrul apărării 
populare a R. P. Bulgaria, Elena 
Lagadinova, președintele Comi
tetului femeilor bulgare, Gancio 
Cristev, prim-secretar al Comite
tului județean Tolbuhin al 
P.C.B., și Todor Stoianov, direc
tor general al radio-televiziunii. 
Vorbitorii s-au referit la docu
mentele supuse dezbaterii — 
noul program al partidului și 
proiectul de directive — expri- 
mînd hotărîrea comuniștilor, a 
întregului popor bulgar de a 
transpune în viață sarcinile stabi
lite de Congres.

Congresul a adoptat declarații 
cu privire la situația din Indo
china și din Orientul Apropiat.

ROMÂNE

VIZETA DELEGAȚIEI P.C.R
In cursul dimineții de joi, 

delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a vizitat Insti
tutul de cercetări pentru elec
trocare și motocare din Solia, 
în timpul vizitei, delegația a 
fost însoțită de N. Ivanov, 
membru al C.C. al P.C.B., mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, și de Spas Gospo- 
dov, ambasadorul Bulgariei la 
București.

După ce directorul general 
al trustului „Balkankar“, 
Ciakrov Toncio, și directorul 
institutului, ing. Petko Mircev, 
au făcut o scurtă prezentare a 
unității, arătînd obiectivele ur
mărite și locul ei în cadrul 
noului sistem organizatoric a- 
doptat de la 1 ianuarie 1971, 
cind a fost înființat centrul 
integrat pentru cercetare, pro
iectare și execuția electrocare
lor și motocarelor, delegația a 
fost invitată să viziteze labora
toarele, standurile de probă și 
halele de execuție a prototipu
rilor.

In timpul discuțiilor și al vi
zitei, membrii delegației P.C.R, 
s-au interesat de relațiile de 
colaborare ale institutului cu 
uzinele producătoare și cele
lalte unități economice care 
au sarcini în producția de e- 
lectrocare și motocare, de pre
ocupările actuale și* de pers
pectivă ale specialiștilor bul
gari în domeniul specializării.

în încheierea vizitei, gaz
dele au organizat în curtea in-

stitutului o demonstrație prac
tică, cu cîteva din cele peste 
60 de tipuri de mașini aflate, 
fie în producția de serie a 
celor 5 uzine specializate ale 
centrului, fie în faza de proto
tip sau experimentare.

La Ambasada Republicii 
Socialiste România din Buda
pesta a avut loc, la 22, aprilie, 
o conferință de presă consa
crată aniversării semicentena
rului Partidului Comunist Ro
mân. Cu acest prilej, Dumi
tru Turcuș, ambasadorul Ro
mâniei la Budapesta, a evo
cat în fața unor reprezentanți 
ai presei centrale, ai agenției 

ai ~ ’* •..............
ungare, 
străini acreditați la Buda
pesta momente legate de crea
rea Partidului Comunist Ro
mân, drumul glorios parcurs 
de partid în cei 50 de ani 
de activitate, subliniind suc
cesele pe care poporul român 
le-a obținut sub conducerea 
P.C.R. în construcția socialis
tă a țării.

Radioteleviziunii 
corespondenților

în cadrul dezbaterilor Comi
siei economice a Națiunilor U- 
nite pentru Europa, au luat 
cuvîntul șefii delegațiilor Fin
landei, Turciei. R.S.S. Ucrai- 
niene, Italiei, Ungariei, Angliei' 
și României.

în intervenția sa, șeful de
legației române, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a prezentat 
punctele de vedere ale țăriț 
noastre față de problemele coo
perării europene, relevind im-Ș 
portanța pe care o acordă gu
vernul român extinderii și di
versificării relațiilor dintre sta
tele europene, participarea acti
vă a României la " ‘ ”
pentru crearea unui 
destindere, înțelegere 
rare in Europa.

După ce a subliniat 
nia acordă o importanță deose
bită dezvoltării pe multiple 
planuri a relațiilor sale cu toate 
țările socialiste, vorbitorul a a- 
rătat că țara noastră acționează, 
in același timp, pentru extinde
rea raporturilor de cooperare cu 
celelalte țări ale lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, 
pornind de la necesitatea parti
cipării active la diviziunea in
ternațională a muncii, de la 
premisa că tuturor statelor le

eforturile* 
climat de 
și coope-

că Romă-

revine, deopotrivă, dreptul și 
obligația de a contribui la pro
movarea înțelegerii și apropie
rii între popoare, la cauza păcii 
și progresului în lume. Vorbi
torul a menționat, în continua
re, că orice relație de cooperare 
autentică presupune participa
rea liber consimțită a unor par
teneri egali in drepturi.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că, după părerea. dele
gației române și așa cum re
zultă din aprecierile secretaru
lui Comisiei, există multiple po
sibilități reale de a se da, prin 
intermediul Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, noi di
mensiuni colaborării general- 
europene. El a prezentat unele 
idei și propuneri concrete, a 
căror aplicare în activitatea 
Comisiei ar contribui nemijlocit 
la extinderea și diversificarea 
cooperării dintre statele euro
pene în diferite domenii.

Unul dintre aceste domenii îl 
constituie cooperarea științifică 
și tehnologică. România, -care 
se numără printre țările iniția
toare ale unor măsuri menite să 
ducă la intensificarea activită
ților de cooperare științifică și 
tehnologică în cadrul Comisiei, 
sprijină pe deplin recomanda
rea de a se crea im organism

special pentru știință și tehnică 
și înțelege să acționeze, in co- 

. laborăr.e cu celelalte state, pen
tru traducerea în viață a aces
tei recomandări. Vorbitorul a 
relevat că țara noastră este 
bucuroasă să găzduiască în 1972 

-și 1973 seminarul privind apli
carea efectivă a științei și teh
nicii în industrie, precum și pe 
cel referitor la previziunea teh
nologică — acțiuni înscrise în 
programul de lucru al Comisiei.

Abordind problema comerțu
lui inter-european. domeniu 
prioritar pentru activitatea Co
misiei. reprezentantul român a 
apreciat că, în ultimii ani, au 
fost realizate progrese pe linia 
unei abordări mai realiste a 
problemelor dezvoltării comer
țului între țările europene. Mai 
există încă — a continuat vor
bitorul — unele practici restric
tive și protecționiste, care îm
piedică intensificarea schimburi
lor de mărfuri corespunzătoare 
gradului de dezvoltare și poten
țialului economic al - țărilor 
membre. Eliminarea tuturor ob
stacolelor care frînează dezvol
tarea și diversificarea schimbu
rilor de mărfuri între toate ță
rile europene constituie o ce
rință imperioasă.

FESTIVITĂȚILE DE LA BERLIN CONSACRATE 
ANIVERSĂRII P.S.UG.

lui Halter Ulbricht
La adunarea festivă de la Beilin consacrată celei de-a 25-a 

aniversări a creării Partidului Socialist Unit din Germania, a 
rostit o cuvîntare Walter Ulbricht. prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, 
transmite agenția A.D.N.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

TEST ELECTORAL
ÎN „MUZEUL R. F. C. ii

Un land confruntat cu dificile probleme sociale

PRINȚUL MOȘTENITOR AL 
JAPONIEI A VIZITAT PAVI
LIONUL ROMÂNIEI LA TIR- 
GUL INTERNATIONAL DE 

LA TOKIO
Prințul moștenitor al Ja

poniei, Akihita, a vizitat joi 
dimineața Tirgul Internațio
nal de la Tokio. La pavilio
nul țării noastre, prințul a 
fost întîmpinat de Ambasa
dorul României ui Japonia, 
Iosif Gheorghiu, de șeful a- 
genției comerciale, Ștefan 
Popa, precum și de directo
rul pavilionului, Aurel Son.

Prințul moștenitor al Ja
poniei, a dat o înaltă apre
ciere exponatelor românești.

Principiile și țelurile adoptate 
în unanimitate la Congresul de 
unificare — , primul congres al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania — au făcut posibilă 
unirea tuturor forțelor antifas
ciste, au trasat calea înfăptuirii 
cu succes a revoluției democra
tice antifasciste și au orientat 
privirile către drumul spre so
cialism, a spus Walter Ulbricht.

Vorbitorul a. relevat apoi pro
cesul realizării unității P.C.G. și 
P.S.D., precum și rolul conducă
tor al P.S.U.G. în două revolu
ții, cea democratică antifascistă 
și revoluția socialistă, în forma
rea Republicii Democrate Ger
mane ca stat national german 
socialist, precum și în înfăptui
rea programului socialismului. 
El a declarat că realizările isto
rice ale clasei muncitoare și ale 
partidului ei in construirea cu 
succes a bazelor socialismului 
trebuie apreciată cu atît mai 
mult cu cit ele au fost obținute 
într-o luptă de clasă aprigă îm
potriva imperialismului.

Clasa muncitoare și aliații săi

DOSARUL 
„RĂZBOIULUI 
FOTBALULUI

Ierl, 
ceput 
Jose, 
Rica,

în -----
negocieri

le oficiale dintre 
Salvador și Hon
duras pentru 
normalizarea re
lațiilor întrerup
te acum doi ani 
din cauza așa- 
zisului „război al 
fotbalului", 
honduro-salvado- 

degenerat în iunie

Costa

SCURT ÂJ
Conflictul

rian care a — o--------- — -
1969 într-o confruntare armată 
(cunoscută sub numele de 
„războiul fotbalului” din cau- 
ză ci a avut ca pretext inel- 
dentele înregistrate în timpul 
unui meci de fotbal dintre re
prezentativele celor două țări) 
are la bază un „dosar" dificil. 
De fapt, acest conflict, latent 
pînă în 1969, dăinuie de mai 
mulți ani. Cauza profundă a 
conflictului se găsește într-un 
fenomen social cu implicații 
serioase pentru ambele state 
implicate : exodul de salvado- 
rieni în căutarea de lucru pe 
plantațiile din Honduras. Sal
vadorul, cel mai mic stat din 
America Latină, are o densi
tate de 170 de locuitori pe 
kilometrul pătrat. Așa s-a 
ajuns de-a lungul timpului ca 
regiuni întinse din Honduras, 
s-ituate la granița cu Salvado- 
rul, să fie practic „coloniza
te" de salvadorieni. In ciuda 
faptului că populațiile din a- 
ceste regiuni au conlocuit 
pașnic zeci de ani, în ultimul 
deceniu s-au făcut simțite ne
mulțumiri în rîndul hondurie- 
nilor soldate cu ciocniri care 
i-au determinat pe muncitorii 
agricoli salvadorieni să-și pă
răsească gospodăriile și să 
revină în țara dc baștină. Nu 
este mai puțin adevărat că a- 
ceste nemulțumiri au fost ali
mentate și de practica pro
prietarilor de plantații din 
Honduras, care se folosesc de 
mina de lucru ieftină a sal- 
vadorienilor pentru a descura
ja acțiunile revendicative ale 
lucrătorilor agricoli autohtoni.

Reglementarea conflictului, 
cu adinei implicații în viața 
a mii de oameni afectați di
rect, cere însă înțelegere și o 
abordare realistă din partea 
oficialităților ambelor țări. 
Măsurile de expulzare la care 
a recurs Hondurasul, precum 
și acțiunile cu titlul de re
presalii la care s-a dedat Sal
vadorul în regiunea de grani
ță nu au făcut decît să men
țină încordarea.

Rămîne de văzut dacă rigi
ditatea de pînă acum a celor 
două guverne va fi depășită și 
dacă actuala rundă de nego
cieri, sub egida O.S.A., va 
duce la o reconciliere sau, 
mai exact, la o soluționare în 
conflictul care a avut ca 
fundal tragic „războiul fotba
lului".

La sediul Ambasadei sovie
tice din Viena a avut loc 
miercuri o nouă ședință de lu
cru din cadrul convorbirilor 
sovieto-americane asupra limi
tării cursei înarmărilor strate
gice (SALT). Următoarea șe
dință, cea de-a 10-a din cadrul 
actualei runde, va avea loc la 
28 aprilie la ambasada ameri
cană.

— a spus în continuare vorbi
torul — au condus la victorie 
relațiile de producție socialiste 
în Republica Democrată Ger
mană, prin trecerea tuturor mij
loacelor de producție industriale 
hbtărîtoare în proprietatea po
porului, prin organizarea eco
nomiei planificate socialiste și 
prin unirea tuturor țăranilor în 
întovărășiri agricole de produc
ție. Prin aceasta, a fost înde
plinită sarcina fundamentală a 
revoluției socialiste. De atunci 
înainte, socialismul s-a dezvoltat 
în R.D.G. pe baza sa proprie. 
Sosise timpul ca. pe baza învă
țăturilor teoretice ale marxism- 
leninismului și a experienței 
primei etape a construcției so
cialiste, să se elaboreze progra
mul socialismului. Partidul a re
cunoscut la ‘timp noile probleme 
și sarcini și a aprobat la cel 
de-al VI-lea Congres din 1953 
programul socialismului. De a- 
tunci s-a început construirea pe 
plan multilateral a sistemului 
societății socialiste. Caracteristi
ce pentru aceasta au fost dez
voltarea democrației socialiste, 
elaborarea și înfăptuirea trepta
tă a sistemului economic al so
cialismului și dezvoltarea cultu
rii naționale socialiste.

Conștient de faptul că dezvol
tarea societății socialiste este un 
proces de lungă durată, partidul 
a trasat, la al VII-lea Congres 
al său. sarcina construirii socie
tății dezvoltate a socialismului. 
Aceasta înseamnă dezvoltarea 
complexă, pe bază științifică, a 
economiei, științei și tehnicii, a 
ideologiei. învățămîntului și .cul
turii, precum și a altor domenii, 
spre binele poporului. '

Walter Ulbricht a făcut .cu
noscut că planul economiei 
naționale în perioada 1966— 
1970 a fost îndeplinit. Pro
gramul socialismului, a subliniat 
el, se realizează datorită muncii 
cetățenilor republicii noastre și 
conducerii consecvente de către 
partidul- revoluționar al clasei 
muncitoare și organele de fetat • 
ale R.D.G.

în ultima parte a ouvîntării 
sale, Walter Ulbricht s-a ocupat 
de unde probleme ale situației 
i nternaționale.

Dilemele U. C. D. • Va birui „Steffen cel roșu"

Cuvintarea 
VIRGIL

Miercuri au' continuat la Pa
ris lucrările Sesiunii Biroului 
F.S.M. In legătură cu probleme
le la ordinea de zi, s-au desfă
șurat dezbateri pe marginea ra
poartelor prezentate de Pierre 
Gensous, secretar general al 
F.S.M. și Ibrahim Zakaria, ■ se
cretar al F.S.M.

Luînd cuvîntul în cadrul șe
dinței . de dimineață, tovarășul 
Virgil Trofin, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., re- 
ferindu-se la problemele actuale 
din mișcarea sindicală internațio
nală, a subliniat că una din ca
racteristicile activității sindicale 
din ultinja perioadă, este tendin
ța tot mai puternică ce se mani
festă în diferite țări capitaliste 
pe linia dezvoltării și întăririi 
unității de acțiune, în lupta îm
potriva exploatării monopolurilor, 
pentru drepturi și libertăți demo
craticei pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționale, 
împotriva forțelor imperialismu
lui, exprimînd solidaritatea cla
sei muncitoare, a sindicatelor din 
România cu lupta celor ce mun
cesc din toate țările capitaliste, 
pentjn revendicări economice și 
sociale, pentru pace și progres.

Ar fi de dorit ca F.S.M. să 
popularizeze mai larg, prin mij
loacele de care dispune, acțiu
nile și experiența acumulată de 
sindicatele din țările capitaliste 
și din țările în curs de dezvolta
re din Africa, Asia și America 
Latină, ținîndu-se seama că fie
care organizație sindicală afiliată 
la F.S.M. își stabilește tactica, 
strategia și obiectivele imediate 
și de perspectivă, în funcție de 
condițiile concrete, specifice din 
țara respectivă.

în continuare, au fost abor
date unele aspecte vizînd contri
buția pe care sindicatele din Eu
ropa o pot aduce la rezolvarea 
problemelor păcii și securității 
pe continent, relevîndu-se că 
din contactele avute de sindica
tele din România cu alte dele
gații sindicale din Europa, a re
ieșit că rezolvarea unor aseme
nea probleme, cum sînt : des
ființarea concomitentă a blocu
rilor- militare, retragerea tu
turor trupelor în limita grani
țelor naționale, încetarea cursei 
înarmărilor și altele, au o mare 
rezonanță și preocupă masele 
populare din întreaga Europă.

în legătură cu propunerea fă
cută în cadrul dezbaterilor de a 
se organiza o conferință a sindi-

tovarășului
TROFIN

catelor din Asia, vorbitorul a 
subliniat necesitatea de a nu se 
trece la organizarea ei pînă nu 
se asigură toate condițiile pentru 
succesul acesteia și, în primul 
rînd, participarea sindicatelor din 
toate țările socialiste din Asia, 
precum și din celelalte țări ale 
continentului asiatic. în interven
ția sa, vorbitorul a reafirmat so
lidaritatea deplină a sindicate
lor din România, a întregului po
por român, cu lupta poporului 
vietnamez, a celorlalte popoare 
din Indochina, împotriva impe
rialismului american, pentru ’ 
dreptul de a-și hotărî singure 
soarta, fără nici un amestec din 
afară, precum și cu lupta po
porului coreean, pentru unifica
rea țării, împotriva forțelor im
perialismului.

Tovarășul Virgil Trofin a pre
zentat, în continuare, pe larg, 
rezultatele eforturilor depuse în 
țara noastră pentru construirea 
societății socialiste, rolul și locul 
sindicatelor în actuala etapă de 
dezvoltare a societății socialiste. 
S-a arătat că sindicatele din ța
ra noastră întrețin și dezvoltă 
bune relații cu sindicatele din 
toate țările socialiste, din cele
lalte țări ale lumii, relații ce se* 
bazează pe principiile internațio-* 
nalismului socialist, neamestecu
lui în treburile interne, egalității 
în drepturi, într-ajutorării, drep
tului fiecărei organizații sindica
le de a-și stabili tactica, strate
gia, obiectivele și mijloacele de 
acțiune, în conformitate cu pro
blemele concrete din țările res
pective. în încheiere, tovarășul 
Virgil Trofin a exprimat, încă o 
dată, solidaritatea clasei munci
toare din România cu lupta sin
dicatelor din lumea întreagă, îm
potriva imperialismului și mono
polurilor, pentru progres și pace 
în lumea contemporană.

pe fostul
Schleswig-Holstein este 

unul din landurile cele 
mai sărace din R.F.G. Ca 
regiune preponderent a- 
gricolă într-o Țară prin 
excelență industrială a- 
cest land este confruntat 
într-un mod acut cu o 
mulțime de probleme so
ciale.

director de la Krupp ?

• GUVERNUL CHILIAN 
a preluat controlul asupra 
băncii „Osorno Y la Union".

Preluarea băncii „Osorno" 
se înscrie în planul de mă
suri elaborat de guvernul 
președintelui Allende, prin 
care se urmărește restabili
rea suveranității statului chi
lian asupra întreprinderilor 
și instituțiilor controlate de 
capitalul străin.

• LA INVITAȚIA Ministerului 
Minelor și Energeticii al R. P- 
Polone, în această țară s-a aflat 
în vizită, în intervalul 10—17 a- 
prilie, o delegație oficială de spe
cialiști americani din cadrul or
ganelor economiei interne a 
S.U.A., informează agenția PAP. 
Dr. Sleiter, membru al delegației, 
specialist în problemele colabo
rării tehnico-științifice cu străi
nătatea, a declarat unul repre
zentant al Agenției PAP : „Vizita 
noastră a fost deosebit de utilă. 
Consider că ar fi bine să facem 
un schimb de experți, pentru a 
ajunge astfel la un acord defini
tiv în problema colaborării noas
tre. Se pare că în viitor vom 
izbuti să încheiem acorduri cu 
un caracter mai general privind 
colaborarea tehnico-științifică 
dintre țările noastre".

• MAURICE STANS, minis
trul comerțului al Statelor U- 
nite. și-a încheiat vizita oficia
lă la Madrid și a plecat spre 
Atena. într-o declarație făcută 
în fața membrilor Camerei de 
Comerț și industrie din capita
la Spaniei el a arătat că, în 
prezent, între cele două țări e- 
xistă o serie de neînțelegeri mai 
ales în ce privește exporturile 
de încălțăminte spaniolă în 
S.U.A.

CONFERINȚA
CVADRIPARTITA
DE LA PARIS

onderea populației o- 
cupată în industrie 
se situează aici la 
jumătatea mediei fe
derale, viața cultu
rală este mai redusă, 

numărul de locuri in spitale, 
școli, creșe și grădinițe de copii 
mai scăzut. în plus, potrivit re
vistei DER SPIEGEL, circa o 
treime din industria existentă 
reprezintă ramuri depășite în 
prezent, a căror producție sca
de sau stagnează în mod cronic. 
Agricultura însăși, grevată de 
regulamentele Pieței comune, 
traversează o perioadă de criză, 
marcată de numeroase demon
strații de protest ale țărănimii. 
Se apreciază că aproape o trei
me din numărul gospodăriilor 
țărănești sînt condamnate la 
pieire în viitorul apropiat. De
calajul economic, social și cul
tural față de celelalte provincii, 
structurile depășite i-au atras 
Schleswig-Holstein-ului supra
numele de „muzeu al R.F.G.".

Nu este de mirare că într-un 
asemenea muzeu viu confrun
tările și conflictele se caracteri
zează printr-o vehemență spo
rită, așa cum se întîmplă cu 
campania electorală care se
desfășoară în prezent în vede
rea alegerilor, de duminică pen
tru landul din Kiel. îndîrji- 
rea acesteia depășește, se pare, 
chiar gradul atins toamna tre
cută în Hessa, cind opoziția 
creștin-democrată încerca pen
tru ultima dată răsturnarea în 
provincie a coaliției de la 
Bonn. In Schleswig-Holstein 
miza nu mai este aceeași, 
U.C.D. dorind să-și asigure în 
continuare guvernarea în acest 
land, unde se află la putere 
neîntrerupt din 1949 — în ultima 
legislatură în coaliție cu libe
ralii. Lucrul nu mai pare, însă, 
în 1971 Ia fel de simplu ca la 
scrutinurile anterioare, și a- 

motive. în 
că țărăni- 
aici baza 
a U.C.D., 
puțin dis-

al doilea rînd. situația este alta 
și din punct de vedere ăl ra
porturilor dintre partidele poli
tice. în sensul că liberalii din 
Schleswig-Holstein, trăgînd con
cluziile juste din eșecul înregis
trat de colegii lor din Rena- 
nia-Palatinat în luna trecută cu 
lozinca „mîinilor libere", s-au 
angajat de pe acum să dizolve 
alianța cu U.C.D. în favoarea 
unei coaliții cu soclal-demo- 
crații. Dacă liberalii se vor men
ține în land în ciuda sau 
poate tocmai datorită acestei, 
hotărîri îndrăznețe (adoptată 
chiar împotriva conducerii fe
derale a partidului), șansele 
U.C.D. de a-și păstra conduce
rea în acest land se vor reduce 
sensibil. U.C.D. ar trebui să ob
țină în acest caz un număr mai 
mare de voturi decît P.S.D. și 
P.L.D. împreună, ceea ce

socialiști" considerîndu-1 
mai avizat purtător de 
lotb „Steffen cel roșu’ __ __
lăsat deloc împins în defensivă, 
ripostînd polemicii adversarilor 
cu ceea ce aceștia nu pot să 
ofere : un program concret de 
acțiune, conținînd și cîteva „re
forme anticapitaliste de struc
tură". Dintre măsurile preconi
zate de el pentru redresarea e- 
conomică a landului se numără 
un program de industrializare 
care să absoarbă forța de mun
că devenită liberă în agricultură 
ca urmare a integrării agrare în 
C.E.E., etatizarea băncilor în 
scopul obținerii unui control al 
statului asupra investițiilor 
structurale, reforme în dome
niul ocrotirii sănătății („spitalul 
fără clase") și al învățămîntului 
(„școala integrată", cursuri de 
recalificare profesională, contro-

cel
ie cuvînt al 

nu s-a

Afișele electora
le ale celor două 
mari 
promit 
măsură 
rile
U.C.D., 
meni mai . ,
P.S.D. mai ener
gic și mai con
cis : „Noi acțio
năm". Social-de- 
mocrații au fă
cut și calculul 
exact al numă
rului de voturi 
în plus de care 
au nevoie pentru 
a guverna: 27 438

partide 
în egală 
schimbă- 
necesare. 

în ter- 
vagi,

La Paris a avut loc joi cea 
de-a 110-a ședință a Conferinței 
cvadripartite în problema Viet
namului.

In intervenția sa, șeful dele
gației R. D. Vietnam, Xuang 
Thuy, a subliniat că demonstra
țiile organizate în Statele Unite, 
în vederea încetării războiului 
din Vietnam se bucură de spri
jinul întregului popor american. 
In afara unui grup restrîns de 
adepți ai războiului, a spus 
Xuang Thuy, cea mai mare par
te a opiniei publice americane 
dezaprobă poziția guvernului de 
la Washington de sprijinire a 
administrației saigoneze.

Ambasadorul american, David 
Bruce, a respins, în intervenția 
sa, propunerile constructive pre
zentate cu prilejul ședinței ante
rioare de delegația R. D. Viet
nam, care prevedeau, ca o con
diție prealabilă a începerii unor 
negocieri veritabile, fixarea unei 
date sigure a încheierii retrage
rii trupelor S.U.A.,

ceasta din mai multe 
primul rînd, pentru 
mea. care a format 
electorală principală 
pare în prezent mai _ . 
pusă să creadă în promisiunile 
creștin-democrate că interesele 
ei vor fi apărate. „Voturi de 
protest" pentru alte grupări po
litice nu sînt deloc excluse. în

dificil. Dacă de exemplu în 
1967. cu 46 la sută din voturi, 
U.C.D. depășea încă cu 0,7 la 
sută totalul înregistrat de P.S.D.- 
P.L.D., în 1969, la alegerile pen
tru Bundestag, acestea din urmă 
întreceau destul de net U.C.D. 
(48,7 față de 45,4).

Conștientă de faptul că libe
ralii probabil nu vor putea fi 
scoși din land (singura ipo
teză în care U.C.D. s-ar menține 
cu siguranță la putere), creștin- 
democrații și-au masat toate 
forțele în confruntarea cu P.S.D. 
Susținuți cu fervoare de presa 
Springer și numind pe unul din 
liderii săi în fruntea campaniei 
din Schleswig-Holstein (fostul 
director al concernului Krupp și 
ministru al cercetărilor Gerhard 
Stoltenberg), creștin-democrații 
și-au concentrat eforturile în 
special în direcția discreditării 
contra-candidatului social-de
mocrat Jochen Steffen. Membru 
al conducerii federale a P.S.D. 
și șef al orientării de stingă 
(„veteranii stîngiști" și „Tinerii

&

Dip Beduin aer Bouern
ist jetît zuende, 
toir fordern dte tOende
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Demonstrafie țărănească în Schleswig-Holstein. Răbdarea are 
limite : „Cerem schimbări"

lul statului asupra școlilor pro
fesionale), socializarea mijloace
lor de informare în masă, etc.

Alegerile pentru landul din 
Kiel par, atît în ce privește per
soanele, cît și conținutul, cele 
mai interesante de la constitui
rea guvernului Brandt-Scheel. 
Rezultatul lor nu va rămîne 
fără ecou, chiar dacă poziția 
guvernului federal nu mai este 
pusă direct în joc. O victorie a 
P.S.D. — P.L.D. Ia Kiel ar aduce 
însă guvernului Brandt—Scheel 
majoritatea și în Bundesrat (Ca
mera reprezentanților landuri
lor), consolidînd și mai mult 
pozițiile acestuia. Un succes 
personal al lui Steffen ar în
tări, de asemenea, poziția stîngii 
din P.S.D. și ar influența în 
mare măsură disputa ideologică, 
puțind determina chiar anumite 
reorientări la congresul din 
toamnă al P.S.D. — convocat la 
cererea „Tinerilor socialiști" — 
dedicat dezbaterii liniei strate
gice a partidului. Dimpotrivă, 
un insucces al lui Steffen ar da 
cîștig de cauză liniei conserva
toare a aripii drepte. In ambele 
cazuri s-ar înregistrat deci in
fluențe indirecte asupra politi- 
ticii federale. Vor reuși liberalii 
să depășească limita de 5 la 
sută prevăzută de legea electo
rală pentru obținerea de man
date? Se va concretiza nemul
țumirea agricultorilor, în sfîrșit, 
intr-o dorință de schimbare care 
să-I aducă la cîrmă pe Steffen 
cu programul său precis și ener
gic în fața căruia se simt puțin 
speriați ? In sprijinirea mai de
parte a continuității, în fond 
indezirabile, garantate de Stol
tenberg. sau și mai rău într-un 
„vot de protest" în favoarea 
extremei drepte ? Răspunsul la 
aceste probleme va fi dat du
minică de cei 1,8 milioane de 
alegători 
muzealul 
man.

101 ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI V. I. LENIN

Adunare festivă 
la Moscova

în marea sală a Palatului 
Congreselor din Kremlin a a- 
vut loc joi după-amiază o a- 
dunare festivă consacrată îm
plinirii a 101 ani de la naște
rea lui V. I. Lenin, înteme
ietorul P.C.U.S. și al statului 
sovietic.

în prezidiu au luat loc 
A. N. Kosîghin, V. V. Grișin, 
A. P. Kirilenko, K. T. Mazu
rov, A. I. Pelșe, D. S. Po- 
leanski, M. A. Suslov, G. I. 
Voronov, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 
alți conducători de partid și 
de stat sovietici, veterani ai 
P.C.U.S., oameni de știință 
și cultură din Moscova.

Despre semnificația moște
nirii leniniste și aplicarea ei 
în viață de către P.C.U.S. a 
vorbit K. F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S. El a evo
cat pe larg realizările obținu
te de poporul sovietic în con
struirea comunismului, sub
liniind totodată hotărîrea oa
menilor muncii din U.R.S.S. 
de a îndeplini sarcinile trasa
te de recentul Congres al 
XXIV-lea al P.C.U.S. Vorbi
torul a făcut o amplă trecere 
în revistă a politicii interne și 
externe a P.C.U.S. și a statu
lui sovietic.

PREMIERUL 
FRANCEZ

LA BELGRAD
Premierul francez, Jacques 

Chaban-Delmas, a sosit joi la 
Belgrad, într-o vizită oficială 
de prietenie, la invitația șefu
lui guvernului iugoslav. El 
este însoțit de ministrul aface
rilor externe, Maurice Schu
mann.

La sosire, premierul francez 
a fost întâmpinat de președin
tele Vecei Executive Federale, 
Mitia Ribicici, secretarul de 
stat pentru afacerile externe, 
Mirko Tepavaț și de alte per
soane oficiale iugoslave.

Joi la prînz, Mitia Ribicici, 
Jacques Chaban-Delmas și co
laboratorii lor au avut o pri
mă rundă de convorbiri. îna- 
ceeași zi, Mitia Ribicici a ofe
rit un dejun în cinstea oaspe
ților francezi. în toastul rostit 
cu acest prilej, președintele 
Vecei Executive Federale a re
levat, între altele, că Iugoslavia 
și Franța, deși țări cu șisteme 
sociale și poziții internaționa
le diferite, sînt angajate tena
ce pentru un rol independent 
în relațiile internaționale, pen
tru slăbirea încordării, elimi
narea politicii de forță și a di
vizării lumii în blocuri opuse. 
Considerăm, a spus Mitia Ri
bicici, că succesul pregătirii și 
ținerea conferinței europene 
pentru colaborare și securita
te s-ar repercuta pozitiv nu 
numai asupra evoluției euro
pene, ci și a celei mondiale.

In răspunsul său, premierul 
francez a relevat că deosebi
rile ce există între sistemele 
social-politice ale Franței și 
Iugoslaviei nu împiedică cele 
doua țări să aibă preocupări și 
idei asemănătoare. Dorim să 
impulsionăm destinderea în
cordării în Europa — a spus 
premierul francez — să creăm 
condiții pentru o mai bună în
țelegere între Est și Vest.

In favoarea încetării 
războiului din Indochina

chemați la urne în 
land nordic vest-ger-

BAZIL ȘTEFAN

Zeci de mii de camioane, au
tobuze, autoturisme, motocicle
te sosesc zilnic în Washington 
și San Francisco, adueîndu-i pe 
reprezentanții organizațiilor pa
cifiste din toate colțurile S.U.A. 
pentru a participa la marile 
marșuri împotriva războiului 
din Indochina, care vor avea 
loc în aceste orașe la 24 apri
lie.

în birourile din Washington 
și San Francisco aparținînd ce
lor două mari organizații paci
fiste din S.U.A. — coaliția na
țională de acțiune pentru pace 
și Coaliția populară pentru pace 
și dreptate — se fac ultimele 
pregătiri pentru ceea ce se a- 
nunță a fi una dintre cele mai 
mari și mai semnificative de
monstrații populare în favoarea 
încetării războiului din Indo
china prin retragerea imediată 
și necondiționată a tuturor tru
pelor americane din această 
zonă. Au fost tipărite sute de 
mii de manifeste, pancarde cu 
lozinci antirăzboinice, foi vo
lante conținînd dezvăluiri pri
vind atrocitățile comise de tru
pele agresoare în țările invada
te, declarații antirăzboinice ale 
unor oameni politici, grafice 
semnificative atestînd faptul că 
majoritatea covîrșitoare a po
porului american se pronunță 
pentru încetarea imediată a 
războiului.

Marile marșuri sînt precedate 
de manifestațiile antirăzboinice 
ale foștilor combatanți în războ
iul din Vietnam, sosiți la Wa

shington pentru a dezvălui opi
niei publice adevărata față a a- 
gresiunii din Indochina.

în același timp, în întreaga 
țară, tinerii _ organizează confe
rințe și mitinguri de protest 
împotriva războiului, întilniri 
cu personalități politice cu ve
deri liberale. Recent, zeci de 
tineri s-au legat în lanțuri de 
porțile Ministerului Justiției, 
pentru a protesta împotriva le
gilor care îi obligă pe recruți 
să participe, împotriva voinței 
și convingerilor lor politice și 
religioase, la războiul din Indo
china. Totodată, în fața Casei 
Albe au fost organizate mai 
multe demonstrații sub lozinca 
„Aduceți-ne frații acasă din 
Vietnam". Peste 400 de redac
tori șefi ai. ziarelor studențești 
din universitățile americane au 
trimis Casei Albe o declarație 
comună explicînd pentru ce 
tineretul american consideră 
injust și imoral războiul din 
Indochina.

• PURTĂTORUL de cuvînt 
al delegației R.D.V., la confe
rința de la Paris asupra Viet
namului, Nguyen Thanh Le. a 
declarat că „repatrierea rapidă 
a tuturor prizonierilor ame
ricani aflați în R.D.V. nu va 
constitui o problemă, dacă 
S.U.A. va anunța data retrage
rii tuturor forțelor americano V- 
din Vietnamul de sud".
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