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Proletari din toate țările, uniți-vă! Porțile de Fier: PANOU
DE ONOARE AL 

INDUSTRIEI NOASTRE
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Se distinge, în peisajul uman al României contempo
rane, relieful limpede conturat al entității pe care o nu
mim Omul marilor șantiere, valoarea spirituală a cărei is
torie începe cu aproape 3 decenii în urmă la Bumbești-Li- 
vezeni și se continuă, sporindu-și valențele, cu fiecare 
treaptă constructivă pe care o urcă în timp patria socialistă. 
Bumbești-Livezeni a fost o treaptă către Bicaz. Bicaz ne-a 
oferit punctul de sprijin al 
Porțile de Fier ne deschide

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE A

REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE
I

Capitală
Joi, 11 mai, a sosit în Capi

tală delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii De
mocrate Germane, condusă de 
tovarășii Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., și 
Willi Stoph, ’ 
Politic al 
președintele 
Miniștri al 
care, la

membru al Biroului 
C.C. al P.S.U.G., 

Consiliului de 
R. D. Germane, 

invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului 
de Miniștri, face o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

După cum s-a anunțat, cu 
prilejul vizitei va fi semnat Tra
tatul de prietenie, colaborare șl 
asistență mutuală între Repu- 

, blica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană.

Din delegație fao parte tova
rășii dr. Kurt Fichtner, membru 
supleant al C.C. al P.S.U.G., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ger
mane în Comisia interguvema- 
mentală de colaborare economi
că româno-germană, Otto Win
zer, membru al C.C. al P.S.U.G., 
ministrul afacerilor externe, Os
kar Fischer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., adjunct al ministrului 
afacerilor externe, dr. Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, Gerd Kdnig, adjunct 
al șefului Secției internaționale 
a C.C. al P.S.U.G.

La aeroportul Otopeni, unde 
a avut loc ceremonia sosirii, erau 
arborate drapelele de stat 
României și R.D. Germane, 
limbile română și germană, 
mari pancarte, erau înscrise 
rările : „Bun venit delegației 
partid și guvernamentale a Re
publicii Democrate Germane !“, 
„Trăiască prietenia, colaborarea 
și alianța frățească dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană !“.

ale 
în 
pe
ti
de

pasului către Porțile de Fier, 
căile spre alte portaluri ale 

luminii și forței, mereu mai 
ample, mereu mai complexe. 
Iar toate acestea se petrec o 
dată cu sporirea, de la o etapă 
la alta, a valorilor umane an
gajate în asemenea eforturi 
prin înțeleaptă politică a Par
tidului Comunist Român. Evo
luția procesului constructiv 
cunoaște, în paralel, o evolu
ție a conștiințelor. Perfecțio
nării profesionale i se adaugă 
perfecționarea civică, politică, 
sufletească. O permanentă 
devenire ale cărei izbînzi în
scriu mereu mai net pe fron
tispiciul marilor șantiere în
semnele omeniei comuniste, 
însemne care se pot citi lim
pede, mai cu seamă în aceste 
zile, apropiate sărbătorii bi- 
lanțiere, pe frontonul Porților 
de Fier. Sărbătoresc, momen
tul impune etalarea unui pa
nou de onoare, încorporînd 
chipuri și fapte de excepție.

Dar ce dimensiuni ar tre
bui să aibă un asemenea pa
nou omagial ? Și, mai cu sea
mă, cum să-i alegi, fără teamă 
că greșești, pe cei mai buni 
din miile și miile de con
structori de la Gura Văii pe 
care ea însăși îi numără prin
tre cei mai buni fii ai ei ? 
Poate să încerci cuprinderea 
întregului printr-un detaliu 
definitoriu. Adică să alegi un 
profil spiritual-simbol, un 
chip dintre acelea care se 
compun din cele mai bune tră
sături ale marelui colectiv. 
Dar nici aceasta nu e o treabă 
ușoară. Pentru că Omul Por
ților de Fier, adine integrat 
în efortul obștesc, topit cu 
toate caratele lui în nobilul 
metal al colectivului, se dis-

tinge totuși printr-o pregnan
tă individualitate.

...Iată-l, de pildă, pe ingi
nerul Gheorghe Sălăgeanu, 
figură aproape legendară, a 
cărui biografie se confundă în- 
tr-atîta cu aceea a construc
ției de la Dunăre, incit în a- 
ceste zile, cînd oamenii săi 
lucrează la finisare, obiectiv 
oricum lejer, el iși dirijează 
eșaloanele cu aceeași concen
trare cu care, cu anii în urmă,

a condus construcția batar- 
doului» a ecluzei, a centralei. 
Un om competent, sobru, dar 
purtind în priviri strălucirea 
nobilului metal din care este 
plăsmuită steaua care îi con
sfințește calitatea de Erou al 
Muncii Socialiste... Sau iată 
silueta bonomă a inginerului

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a lll-a)

Vizita președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Japonia

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena

Ceaușescu, va efectua o vizi
tă oficială de stat în Japonia, 
în prima decadă' a lunii iu
nie a.c.

• Combinatul petrochimic de 
ia Brazi și-a îmbogățit simțitor 
indicatorii tehnico-economicl și 
de calitate. Randamentul celor 
11 instalații este acum cu 20 
la sută mai mare față de pre
vederi. rentabilitatea unora 
sporind cu 2 procente, iar pre
țul de cost pe produs fiind 
redus sub nivelul planificat. In 
prezent, această modernă uni
tate a industriei chimice ro
mânești produce anual o can
titate superioară de polietilenă, 
dimetilteraftalat, fenol, acetonă, 
clorură de caolină, anhidri
dă ftalică și alte sortimente 
chimice din materie primă in
digenă. în raport cu prevede
rile.

Pe frontispiciul pavilionului cen
tral al aerogării se aflau portre
tele tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker, Ion Gheorghe 
Maurer și Willi Stoph.

în întîmpinarea oaspeților au 
venit tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Gheorghe Cioa
ră, Dumitru Popescu, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, Mihai 
Dalea, Ion Ioniță, Ștefan An
drei, Mihai Marinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș-

Convorbiri oficiale la Palatul
Consiliului de

(Continuare în pag. a lll-a)

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, joi la amiază, 
la sediul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, în vizită protocolară, de
legata de partid și guverna
mentală a Republicii 
erate Germane, 
tovarășii Erich 
prim-secretar al 
P.S.U.G.. 
bru al

Demo- 
condusă de 

Honecker, 
' C.C. al 

și Willi Stoph, mem- 
Biroului Politic al C.C.

al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. 
Germane.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii dr. Kurt Fichtner, 
Otto Winzer, Oskar Fischer, 
dr. Hans Voss, Gerd Kbnig.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, 
rinescu, Corneli u 
Teodor Marinescu, 
ga, Vasile Vlad.

întrevederea s-a
într-o atmosferă caldă, priete
nească

Mihai Ma-
Mănescu,

Vasile Gli-

desfășurat

joi, la Palatul Consiliului de 
Stat, au avut loc convorbiri ofi
ciale între delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România și delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Democrate Germane.

Din partea română, la convor
biri participă tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist ” 
președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste 
nia, Ion Gheorghe 
membru al Comitetului 
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Mihai Ma
rinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia inter- 
guvemamentală de colaborare 
economică româno-germană, 
Comeliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Teodor Mari
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
șeful Secției 
C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului 
lor externe, Vasile Vlad, 
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României în R.D.

-• Germană.
Participă, de asemenea, tova

rășii Ștefan Bîrlea, membru al

Român, 
de Stat

Româ- 
Maurer, 
Execu-

relații externe a 
Vasile Gliga, 

afaceri- 
mem-

C.C. al P.C.R., șef al Protoco
lului de stat de pe lîngă Con
siliul de Stat al Republicii So
cialiste România, cu rangul de 
ambasador, Mihai Drăgănescu, 
Constantin Mi tea și Gheorghe 
Oprea, membri supleanți ai C.C. 
al P.C.R., consilieri la C.C. al 
P.C.R., Grigore Bârgăoanu, vi
cepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehni
că, Gheorghe Roșu, șef de sec
tor la Secția relații externe a 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Dia- 
conescu, ambasador, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea Republicii Demo
crate Germane iau parte tovară
șii Erich Honecker< prim-se
cretar al Comitetului Central ______r„, _ 
al Partidului Socialist Unit din ■ rășii Frank Joachim Hermann și

lui Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane, dr. Kurt Fichtner, 
membru supleant al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții germane în Comisia inter- 
guvemamentală de colaborare 
economică româno-germană, Otto 
Winzer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul afacerilor ex
terne, Oskar Fischer, membru al 
C.C. al P.S.fJ.G., adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, dr. 
Hans Vpss, ambasadorul R. D. 
Germane la București, Gerd Kd
nig, adjunct al șefului Secției in
ternaționale a C.C. al P.S.U.G.

Participă, de asemenea, tova-

Germania, Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al Comitetu- ( Continuare in pag. a lll-a)

DEJUN OFICIAL

Nici o aminare in acțiunea 
de plantare a legumelor!

Există toate condițiile

ca această importantă

lucrare sâ fie încheiata

în cel mai scurt timp.

• Timpul se menține în

continuare schimbător.

Folosiți cu pricepere

„ferestrele" dintre ploi,

• Tinerii din comuna

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român și Consiliul 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România au oferit joi, la 
Palatul Consiliului de Stat, un 
dejun oficial în onoarea delega
ției de partid, și guvernamentale 
a Republicii Democrate Germa
ne, condusă de tovarășii Erich 
Honecker, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, și 
Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Manea Mă
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin. Ilie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Florian Dănă- 
lache. Emil Drăgănescu. Janos 
Fazekas, Petre Lupii, Dumitru 
Popescu, Leonte Răuțiț, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec. Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu. Mi-

hai Gere, Ion Ioniță, Ion Stă- 
nescu, Ștefan Andrei, Ion Dincă, 
Mihai Marinescu, Chivu Stoica, 
Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Teodor Mari
nescu, șeful secției relații exter
ne al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în Republica De
mocrată Germană, Eduard Ei- 
senburger, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de naționa
litate germană, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, 
instituții centrale 
obștești.

Au luat parte
Kurt Fichtner, __
Oskar Fischer, dr. Hans __
Gerd Kdnig și celelalte persoane 
care însoțesc delegația Republicii 
Democrate Germane.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Democrate 
Germane și Republicii Socialiste 
România.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker au 
rostit toasturi.

Macea vă recomandă o

valoroasă inițiativă.

UN DEZIDERAT 
ÎNCĂ

conducători de 
și organizații

tovarășii dr. 
Otto Winzer, 

Voss,

Citiți în pagina a lll-a

Toasturile tovarășilor NICOLAE CEAUSESCU 
și ERICH HONECKER

NEONORAT

CRUPA
„Vă satisface viața grupei 

voastre studențești ?".
La această întrebare au răs

puns studenții a trei grupe — 
431 A, 433 D si 434 B — din 
anul III al Facultății de electro
nică. Institutul politehnic Bucu
rești. Aprecierile cărora le vom 
da curs în acest articol deli
mitează spațiul de viață al u- 
nor grupe studențești ; ele țin 
să prezinte fapte existente, in
clusiv cele de factură nega
tivă, sau fapte a căror exis
tență în grupa respectivă ei o 
doresc.

Cercetătorii și economiștii au 
observat, au calculat iar celor 

. interesați le-au oferit cifrele : o 
întîrziere de o săptămînă la se
mănatul și plantatul legumelor 
în cimp echivalează cu nereali
zări valorice de circa 40 la sută 
în cazul tomatelor și între 10 și 
50 la sută în cazul celorlalte le
gume și zarzavaturi. în plus, 
sînt declanșate dereglări în gra
ficele recoltării, preluării și des
facerii produselor. Prin aceasta 
piețele sînt cele care redau con
sumatorilor cit de angajată, pro
fesională și responsabilă este ac
tivitatea din cimp a legumicul
torilor. Și, pentru că începutul 
lunii mai coincide cu epoca op
timă a plantării în cimp a peste 
90 la sută dintre sorturile de le
gume, am căutat răspuns evan
taiului de întrebări specifice pe
rioadei : cit trebuia să se însă
mânțeze și cit s-a semănat ? cum 
se prezintă culturile ? în ce ritm 
se lucrează la plantatul în cîmp 
a răsadurilor și la întreținerea 
lor ? Ceea ce se desprinde din 
sondajul efectuat este că in sec
torul legumicol — cu mici ex
cepții — rezultatele sînt nesatis-

făcătoare. Și cum să apreciezi 
altfel situația ce redă faptul că 
aproape 40 000 de hectare (circa 
o treime din total) sînt încă ne
plantate cu răsadurile legumico
le ? Cînd, deși trebuia să fie În
cheiată acțiunea, semănatul fa
solei pentru păstăi abia de se 
apropie de 70 la sută, iar semă
natul castraveciorilor la 40 la 
sută din suprafața planificată ? 
Cînd lucrarea de transplantare a 
răsadurilor de ardei gras mai 
trebuie executată pe mai bine 
de 4 000 de hectare, a ardeiului 
gogoșar pe 86 la sută din su
prafață iar a vinetelor pe 73 la 
sută din suprafață ? Unități a- 
gricole din bazine legumicole 
recunoscute — Arad, Ilfov, Dolj, 
Buzău. Timiș, Constanța. Praho
va, Olt — oferă nerealizări ce 
depășesc cu mult ceea ce s-ar 
explica prin greutățile pricinui
te de ploile ultimilor decade. La 
varza de vară, de pildă, coope- 
tiVele agricole din Teleorman 
mai au de scos în cimp răsaduri

GH. FECIORU

(Continuate In pag. a ll-a)

Centrul muncii
de asociație

STUDENȚEASCA
EXIGENTE 

INTEGRATOARE
Cum este și firesc, rolul 

A.S. în mobilizarea colectivu
lui grupei pentru realizarea 
principalei îndatoriri — pre
gătirea profesională și parti
ciparea socială și politică, a- 
pare cu pregnanță și, semni
ficativ, sub semnul unor 
coordonate indivizibile, în o- 
piniile interlocutorilor noștri;

• Bineînțeles, principalul rol 
este cel de organ reprezentativ 
al studenților în cadrul și cu a- 
jutorul căruia studenții să-și 
poată spune părerea și dolean-

înț;le în legătură cu modul ... 
care^ecurge procesul de învă- 
țămîTT. cu felul în care ei iau 
parte la viața socială și politică 
a societății noastre. ' Dar, în 
realitate, rolul A. S. în grupă 
se reduce la plata cotizației.

• Trebuie ca problemele ri
dicate de studenții grupei să 
fie pe cît posibil cît mai bine 
rezolvate de cei în drept. Pro
blema se pune uneori (greșit 
cred) că cei aleși trebuie să fie 
mai ales niște sufletiști ; ei tre-

GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a Il-a)
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La Tirgu Neamț
INSTITUȚIA DE CULTURĂ 
ÎN DIALOG FRUCTUOS 

CU PUBLICUL
împotriva felului de a gîndi al 

unor conducători de instituții 
care concep modernizarea doar 
prin prisma înzestrării cu apara
tură tehnică modernă, conduce
rea casei de cultură de la Tg. 
Neamț a considerat, lucru de alt
fel verificat de viață, că un pro
ces de autentică înnoire trebuie 
neapărat să-nceapă prin raporta
rea strînsă a activității la cerin
țele reale, prin fixarea conținu
tului acesteia în cadrul unui dia
log intern și permanent cu pu
blicul. Ideea dialogului nu e, de
sigur, nouă. Modalitățile acestui 
dialog și, mai ales, anume tră
sături : intensitatea, consecvența, 
profunzimea cu care el se desfă
șoară Intre cei ce activează la 
casa de cultură și locuitorii de la 
Tg. Neamț o concretizează însă 
într-un fel aparte, revitalizînd-o, 
făcînd-o să prezinte interes. In 
funcțiune de Conținutul ce i s-a 
oferit de finalizarea sa, putem 
considera că dialogul la care ne 
referim depășește cu mult nive
lul unei discuții de sondai defi- 
nindu-se ca o participare inten
să, permanentă a unui număr cît 
mai mare de oameni, tineri și 
vîrstnici, la conceperea activității 
casei și, în suficient de multe 
cazuri, la realizarea celor mai 
bune și interesante acțiuni.

Un prim cîștig al dialogului 
purtat sub cele mai diverse for
me — consultarea directă a par- 
ticipanților la acțiuni, scrisorile 
adresate diferitelor categorii de 
oameni ai muncii, chestionarele 
Și adresele în circuit — a fost de
sigur Cunoașterea opiniei despre 
ceea ce se face. Mai de folo- 
los s-au dovedit însă a fi pro
punerile de viitor. Făcîndu-se o 
grupare a acestora care inclu
deau în ele atît opțiunea cît și 
adeziunea celor care le-au făcut 
la realizarea acțiunii, întreaga

Iată o revistă*, mă gin dese de 
astă dată la lunarul MAGAZIN 
ISTORIC, care probabil, nu are 
nevoie de prea multă publicita
te pentru a găsi cititori devotați, 
fiind suficientă o întâmplătoare 
răsfoire, astfel incit gustul is
toriei să explodeze într-un 
sentiment trajnic și, desigur, 
într-o încăpățînată apropiere de 
marile enigme, adevăruri și a- 
necdote din vremuri trecute și 
apuse. . .

O revistă. deci. în general 
bine scrisă (MAGAZIN ISTO
RIC nr. 5. de pildă), echi
librată, cu compartimente pen
tru multe categorii de citi
tori, de la un punct de 
vedere despre originile civi
lizației tracice, prilejuit de un 
așteptat Congres internațional al 
traciștilor. la „zîmbete din cro
nici" unde, în caricaturi și 
bancuri de almanah, istoria e 
luată în răspăr, și lă cuvinte în
crucișate cu subiecte istorice. Nu 
lipsește nici o poștă a redacției, 
adică acea șansă normală a cu
riozităților devenite bun public, 
a ipotezelor năzuind «pre un 
adevăr problematic.

Greutatea numărului o dă 
cinstirea a 95 de ani de la 
proclamarea independenței de 
stat a Romăniei. Din oele cîteva 
fragmente culese din scrierile 
unui Coșbuc, Alecsandri, Odo- 
beteu, Kogălniceanu, a căror 
viață |1 operă rămîn pilde de 
înalt patriotism și de dreaptă 
înțelegere a rostului nostru în 
lume, am reținut emoționat cu
vintele lui Mihail Kogălniceanu : 
„Noi trebuie să dovedim că sîn
tem națiune, trebuie să dovedim 
că avem conștiința misiunii noas
tre, trebuie să dovedim că sîn- 
tem în stare să facem noi sa
crificii pentru ca să păstrăm 
această țară și drepturile el pen
tru copiii noștri și aoeastă mi
siune în momentele de față este 
încredințată fraților și fiilor 
noștri oare mor la hotare. Așa 
trebuie să dovedim că dacă 
voim să fim națiune liberă și 
independentă nu este pentru ca 
să neliniștim pe vecinii noștri, 
nu este ca să fim un popor de 
îngrijiri pentru dînșii ; ci din 
contră și încă mai mult ca pînă 
acum să arătăm că sîntem o 
națiune hotărîtă să ne ocupăm 
de noi, să ne ocupăm de națiu
nea noastră, să ne ocupăm de 
dezvoltarea ei, de dezvoltarea 
bunei stări morale și materiale, 
iar nicidecum ca să îngrijim, să 
neliniștim pe cineva".

Din paginile aceluiași număr, 
mai pot fi consemnate însemnă
rile generalului Alexandru Cer- 
nat, ministru de război, coman
dant al armatei române în tim
pul războiului pentru cucerirea 
independenței, relatarea semnată 
de V. Niculae despre atitudinea

A aparul nr. 2 al revistei de sociologie 
„VIITORUL SOCIAL"

Din sumar : Manea Măneșcu ; 
..Cuantificarea economică"; Miron 
Constantinescu : „Probleme eco
nomice și sociologice ale unei co
mune de munte"; Miron Nicolaes- 
cu : „Rolul și perspectiva cercetă
rii matematice"; Nlcolae Kallos 
(Cluj) : „Sociologie și politică": 
Ion Iordăchel : „Teoria sociologi
că generală și teoria de rang me
diu de generalizare"; Constantin 
Jonescu : „Structura socială și 
procesul de industrializare"; Nico- 
lae S. Dumitru : „Sociologia re
trospectivelor"; I. Goliat : „Reflec

activitate a casei de cultură a 
fost restructurată și organizată în 
funcție de microgrupuri, cele 
mai multe dintre ele cu liderul 
ales de către participant!. Așa 
au luat naștere „clubul intelec
tualilor" și clubul „tinerii", 
cercurile de studii pe probleme 
politice, juridice, filozofice, știin
țifice, economice și tehnico-pro- 
fesionale, grupurile pentru acti
vități practice cu cartea și orga
nizarea timpului liber, nucleele 
ceva mai statornice ale forma
țiilor cultural-artistice, în special 
ale celei de teatru și cor, forma
ții cu repertoriu bogat la ora ac
tuală.

Agenda fiecăruia din colecti
vele astfel formate a înscris deja 
manifestări semnificative. Ana
liza atentă a acestora, scoate la 
iveală în același timp și o meto
dică ceva mai avansată, adec
vată conținutului, capabilă să 
țină trează permanent atracția 
participanților spre o categorie 
sau alta de activitate, să educe 
discret și consecvent o pasiune. 
Ilustrativă în acest sens este se
ria de dezbateri pe probleme 
fundamentale ale politicii parti
dului care, folosindu-se de mo
dalitățile și mijloacele cele mai 
diverse aflate la îndemînă (ex
punere, dialog, interviu, audiții, 
proiecții și expoziții) a reușit să 
concentreze cel mai bine intere
sul publicului pentru ideea și 
faptul politic.

Pentru a face mai ușor per
ceptibile anumite probleme, pen
tru a facilita asimilarea lor și a 
asigura o anume exactitate în 
asimilarea unor lucruri mai com
plexe, dificile, ne spunea tovară
șul Nicol ae Ivan chiu, directorul 
casei de cultură, ne-am făcut o 
preocupare de căpătîi din îmbo
gățirea mijloacelor de abordare.

socialiștilor români față de eve
nimentele anului 1877, scrisorile 
de pe frontul antihitlerist ale 
sergentului major Gheorghe P. 
Roceanu din Regimentul 4 do
robanți. fiu de țărani, care scria 
acasă cu adîncă simțire : „Mă 
bucur cînd am auzit că a fost 
horă. Să nu credeți că-mi pare 
rău că unii petrec și eu sînt 
aici. Fiecare la locul său. Este 
bine că nu este satul pustiu". Și 
de ce îmi aduc aminte acum de 
Emineseu ? ; „De din vale de 
Rovine / Grăim doamnă cătră 
tine..."

★
în alte părți ale lumii, socio

logii, și nu numai ei, au exultat 

de mirare descoperind că aproa
pe orice însăilare despre ceva 
învățat mai bine sau mai rău pe 
băncile ocolii primare găsește 
milioane de cititori, că această 
repede pusă la cale literatură a 
istoriei face tot atitea parale, 
sau chiar mai multe, ca cealaltă 
para-literatură — a emoțiilor 
simple, diurne, de autobuz aglo
merat sau de rătăcire pe pero
nul unei gări necunoscute, în 
așteptarea unui tren de noapte 
cu vagoane de dormit și fulge
rări diafane de umeri dezgoliți 
— am numit literatura polițistă.
Ptnă ce rafturile librăriilor 
noastre vor primi volume sub
țirele sau pasionante de litera
tură a istoriei, de mărturii, me
morii ș.a.m.d. intr-o cantitate 
suficientă să satisfacă cerința 
neîndoielnică a celor mai tineri 
sau mai vîrstnici, MAGAZINUL 
ISTORIC are marele merit al 
familiarizării și avertizării de
licat pedagogice cu o realitate 
care de cele mai multe ori lasă 
amara impresie că și-a prelun
git umbra, arareori lumina, pînă 
în zilele trăite de noi toți. Orice 
privire cît de cît interesată, a- 
tentă, înțelege — apleeîndu-se 
asupra paginilor revistei —, cu 
surprindere și poate tristețe, se
verul capriciu și inumana dez
lănțuire a războaielor, al ambi
țiilor și orgoliilor politice, al in
trigilor de tot soiul ce n-au ex
clus, ba dimpotrivă, s-au rotun
jit cu crima abjectă sau sfioasă, 
cu gargariseala fariseică despre 
pacea veșnică și iubirea de oa
meni.

Citesc astfel, în același număr 
pe luna mai sl revistei, despre

ții asupra unor dezbateri și lucrări 
de scientică".

Mai apar rubricile : Metodologia 
științelor sociale; Cercetări de te
ren; Prezentarea sociologică a ju
dețelor; Din viața socială a comu
nelor; Demografie; Prognoză și 
planificare socială; Sociologia edu
cației și lnvățfimîntulul; Sociologia 
culturii, artei și literaturii; Con
sultații; Comentarii; Curente și 
școli în sociologia contemporană: 
Interviuri și declarații; Viața ști
ințifică internă și internațională ; 
Cronica sociologică; Recenzii: Note 
de lectură; Paginile cititorilor. 

O temă se cere ilustrată în mai 
multe feluri. Banda magnetică 
înregistrează opinii ale oaspeți
lor casei (invitați de prestigiu), 
expuneri ale acestora, comentarii 
pe diverse probleme, voci cele
bre, momente emoționante din 
viața socială și spirituală a ora
șului și a județului. Pelicula a- 
ftaratului de fotografiat imorta- 
izează în același scop imagini.

Tot în același scop se fac colec
ții t albume, expoziții, planșe cu 
ceea ce a consemnat la loc de 
frunte în documente și în publi
cistică. Din avalanșa de întîm- 
plări și fenomene, ne mărturisea 
același interlocutor, din numărul 
enorm de mare al faptelor coti
diene nu ai, adesea, timpul sau 
ocazia să reții ceea ce intră prin 
structură deja în sfera preocupă
rilor esențiale ce le ai. Sau, alte
ori, dorești să retrăiești ceva, să 
contempli, să meditezi. Zestrea, 
modestă ce e drept, a casei de 
cultură dar creată cu perseve
rență satisface astfel de cerințe, 
alcătuiește, cum se spune, stric- 

• tul necesar, căci ceea ce formea
ză baza procesului de înnoire ră- 
mîne de domeniul conținutului. 
Am urmărit programele lunare 
de activitate ale casei de cultu
ră, programe ce în urma sugestii
lor parvenite tot din public, sînt 
astăzi prezente în principalele 
puncte de aglomerație ale orașu
lui, în casele scărilor la blocuri 
și-n locuințele oamenilor prin in
termediul ziarului județean în 
care sînt introduse înainte ca a- 
cesta să fie difuzat. Alcătuiesc, 
luate în ansamblu, o cronică la
pidară a întregului proces de în
noire, încorporează în primul 
rînd dorința acestora aflată-n 
plină creștere, de a fi în pas cu 
viața, de a se autoeduca.

ION CHTRÎAC 

regele Egiptului în vîrstă de 13 
ani, Ptolemeu XIV, care visa — 
cu cîteva decenii înaintea orei 
noastre, firește — să ajungă 
stăpîn absolut al țării — subli
mă și înfricoșătoare putere a 
adolescenței! Mai citesc despre 
Cleopatra, care la 18 ani, ca so
ră a lui Ptolemeu. visa cam a- 
celași lucru, amîndoi fiind moș
tenitori ai unei îndelungate și 
feroce tradiții în care fiul și-a 
ucis tatăl, tatăl gi-a ucis fiul, în 
vreme ce fiul și-a ucis mama, 
soția, unchiul, fratele etc., etc., 
în joc aflîndu-se sceptrul de aur 
al puterii absolute, fiecare din
tre crime consumîndu-se pe 
fondul unor îndelungate incăie- 

REVISTA REVISTELOR

rări care și pe atunci, ca și ieri, 
ca și azi se chemau tot războaie. 
Citesc cu toate acestea, mai de
parte, și aflu din „instantaneul" 
celebrului suedez August Strind
berg despre o jumătate de oră 
voioasă petrecută de țarul Petru 
I în mijlocul unor complotiști, 
și despre unica sa comandă da
tă Ia auzul zăngănitului de ar
me ale gărzii ce întirziase : 
„Măcelăriți-i I". In 1212, un păs
tor de 12 ani (ce se petrecea cu 
adolescenții ?). Etienne, iluminat

(Vrmart din pag. I)

bule să aibă multe idei, să facă 
și să „dreagă" in taate direc- 
țiile. Lucrurile merg bine aco
lo unde masa de studenți este 
activă și solicită din plin pe 
cei aleși prin votul ei. (D. L).

• A. S. ar putea face mult tn 
măsura în care ar exprima de 
fiecare dată poziția studenților. 
Dar propunerile studenților a- 
jung uneori greu la rectorat. A- 
cest lucru a fost subliniat și la 
o adunare A.S. In grupă ar fi 
putut rezolva : problema oraru
lui — cei ce trebuiau să o rezol
ve din grupă mu mutat in alte 
subgrupe cu programe mai 
bune ; să se intereseze de unele 
probleme ale studenților fără 
bursă, cu o situație materială 
mai dificilă, să procure cărți 
(sint trei-patru la sute de stu
denții ; să ne ajute să găsim 
cărți din bibliografia atrăină 
(sînt 2—3 la bibliotecă, luate de 
profesori). (V. P.).

• în primul rtnd trebuie să 
urmărească crearea unei am
bianțe cit mai favorabile stu
diului, a unei atmosfere de to
tală sinceritate reciprocă, de 
încredere în colectiv, în spri
jinul acestuia. Nimic *au ex
trem de puțin din toate acestea 
se pot spune în cazul particular 
al grupei. (G. E.).

• Să contribuie la rezolvarea 
problemelor care intervin in 
activitatea studenților, mai ales 
căminifti.
• A.S. ar trebui să urmărea

scă formarea unui colectiv unit 
care să poată lucra cu toată 
puterea sa (fără nici o reținere) 
în direcția ridicării nivelului 
științific, cultural al membrilor 
grupei. Să inițieze un program 
de relaxare (care lipsește cu 
desăvîrșire).

• A. S. trebuie să găsească a-

Decernarea premiilor 
Uniunii Artiștilor 

Plastici pe anul 1971
Joi la amiaza a avut loc, la 

București, festivitatea înmînării 
premiilor Uniunii Artiștilor Plas
tici pe anul 1971.

Au fost atribuite următoarele 
premii :

Marele premiu al U.A.P., picto
rului Ion Gheorghiu, pentru Întreaga sa activitate artistică și 
pentru lucrările prezentate în ca
drul unor expoziții din țară $1 străinătate.

Premiul pentru pictură : Geor- 
geta Năpăruș, pentru lucrările cu 
care a participat la Expoziția de 
artă plastică consacrată semicen
tenarului P.C.R., la Salonul de 
pictură și sculptura al municipiu
lui București, precum și la Bie
nala de pictură de la Sao Paulo.

Premiul pentru sculptură ; Con
stantin Popoviei, pentru lucrarea 
.Electrificare" — aflată la barajul 
hidrocentralei de pe Argeș — și 
pentru monumentul „Baco vi a" din 
orașul Bacău.

Premiul pentru grafică : Radu 
Dragomirescu și Radu Stoica, pen
tru lucrările de grafică publicita
ră, realizate împreună, în cursul 
anului 1971.

Premiul pentru arte decorative : 
Șerban Gabrea, pentru lucrarea 
de tapiserie prezentată la expozi
ția de artă plastică consacrată se
micentenarului P.C.R.

Premiul pentru artă monumen
tală : Gheorghe Iacob, pentru mo
zaicul cu teme din industrie, a- 
gricultură, știință și cultură, de Ia 
Palatul administrativ din Ploiești

Premiul pentru scenografie: 
Mircea Matcaboji (Cluj), pentru 
scenografia la spectacolele „Ca
davrul viu", „Furtuna" și „Cati- 
cheții din Humulești“.

Premiul pentru critică t Anatol 
Mîndrescu, pentru volumul de 
studiu „Th. Pallady" și pentru 
activitatea în cadrul revistei 
„Arta".Premiul tineretului : Ștefan Cîl- 
tea, pentru lucrările prezentate la 
expoziția personală din 1971 și Îs 
Salonul de pictură și sculptură al 
municipiului București.

Premiul pentru meșteri popu
lari : Pavel Terțiu (Năruja, jude
țul Vrancea), pentru contribuția 
adusă la conservarea și reînnoirea 
creației în domeniul măștilor 
populare ; Suto Bela (Vîrghiș, ju
dețul Covasna), pentru creațiile 
sale — crestături și picturi pe 
lemn — realizate în spiritul tra
diției artei populare maghiare.

Premiul criticii : Ion Bițan, pen
tru caracterul novator și varieta
tea lucrărilor sale și pentru rezul
tatele importante dobîndite în 
gravură-

Premiul revistei „Arta" : Paul 
Gherasim, pentru lucrările reali
zate în cursul anului 1971.

La festivitate au participat Bră
duț Covallu, președintele U.A.P., 
Mircea Popescu, directorul Direc
ției arte plastice din Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, nu
meroși artiști plastici, critici de 
artă, ziariști.
--------------------------------------! 
de rindul că maturii nu vor mai 
apuca s-o facă, îi cheamă pe I 
copiii Franței într-o cruciadă | 
pentru eliberarea locurilor sfin
te. Doar peste cîteva săptămîni, ■ 
un alt adolescent din K6ln lan- I 
sează o chemare asemănătoare ■ 
copiilor din ducatele și princi
patele germane. Cu toată indi- I 
teren ța lui Filip al II-lea, regele | 
Franței, el însuși participant ca 
adolescent la o astfel de crueia- I 
dă. în schimb cu binecuvîntarea | 
papei, miracolul se produce : 
50 000 de copii ajuni Ia țărmul I 
Mediteranei. Multi dintre ei vor I 
pieri într-o furtună, cei mai 
mulți vor fi vînduti ca sclavi. j

Da. vrem nu vrem. o moral. ' 
nu e moral, aceasta este și a- | 
ceasta a fost fața crudă a isto- | 
riei. acestea și altele mai apro
piate în timp de noi sint întîm- I 
plările de oare ne lovim oricind ■ 
și oricum ne întoarcem în anii . 
frumoși ai copilăriei, adolescen- I 
ței și maturității omenirii. Și 
este straniu cum și azi. acum, I 
ziarele ne aduc Imagini de un | 
cinism demențial cu indivizi ce 
poartă tn degetele chircite coa- I 
ma unor capete retezate. Să spu- ’ 
nem Song My t Să spunem In- ■ 
dochina, unde bătrlnii și copiii | 
sînt uciși cu patul armelor, dacă 
n-au apucat să piară sub toren- I 
tul bombelor ? Cleopatra a fost I 
o dulce inocentă cînd și-a dat 
fratele pe mina lui Cesar.

CONSTANTIN STOICIU

celt di prin are poate contri
bui la înțelegerea de către 
student a fenomenelor existen
te în țară atlt pe plan politic 
cit ți pe plan moral și juridic. 
Politic a reușit; nu ți tn rest. 
Expresia a ceea ce trebuie să 
fie A.S. in grupă este mult prea 
departe de realitate. Aceasta 
nu este resimțită numai de anul 
III, cl după cum am aflat, mai 
alee de anul I. (M. A,).

URMĂRIND UN TEREN ETIC
Un aspect asupra căruia 

von insista, este ebpaoitatea

GRUPA STUDENȚEASCA
A. 8. de a ineteura șl culti
va in grupa studențească un 
climat de colaborare, de în
țelegere șl prietenie. Relații
le interumane la nivelul mi- 
crocolectlvîtății studențești 
— revin cu insistență — ori* 
cît de variat ar fl in rest 
conținutul răspunsurilor.

Grupa siudențeaacă trebuie 
să devină tot mai mult 
locul formării naturii socia
le a studentului, al nașterii 
trăsăturilor care-1 definesc 
treptat ca Intelectual și spe
cialist angajat, ca eetățean. 
Or, se înțelege, la acest nivel 
ar urma să se concentreze a- 
tenția A.S. deci și a studen
ților înșiși, precum și spri
jinul celorlalți factori — al 
cadrelor didactice de pildă. 
Dar să dăm din nou cuvîn- 
tul studenților:

o O caracteristică pe care 
A. S ar trebui să o capete este

Suporteri ai echipei naționale ne declard: 

„Așteptăm un frumos spectacol 
sportiv și, desigur, calificarea 
tricolorilor

Cred că nu greșesc deloc afir- 
mind că meciul de duminică 
bate toate recordurile în materie 
de audiență la public. Aceasta se 
explică prin caracterul său de
cisiv, echipa care va obține vic
toria se va califica în semifina
lele Campionatului European, 
putîndu-se mîndri, în același 
timp, cu performanța de a se 
situa în fruntea ierarhiei euro
pene. Și cît de grea este o ase
menea ascensiune valorică, nu 
mai trebuie spus. Naționala 
noastră, care a dobîndit în ulti
mii ani succese remarcabile în 
arena internațională, și care se 
păstrează cam în aceeași com
ponență, și-a cîștigat un frumos 
renume internațional, se bucură 
de apreciere, de o fierbinte dra
goste, de o mare popularitate în 
rindurile maselor de iubitori ai 
sportului din țara noastră. Lu
cruri la fel de frumoase, apre
cieri la fel de laudative cum am 
putut afla cu prilejul prezenței 
noastre la meciul de la Buda
pesta, exprimă suporterii ma
ghiari la adresa echipei lor. Se 
așteaptă, deci, o confruntare 
dirză, o întrecere dinamică, o 
luptă aprigă pentru victorie, des
fășurată în cel mai pur spirit 
de sportivitate ce caracterizează, 
cum se știe, maniera de joc a 
celor două formații din țările 
vecine și prietene.

Beneficiind de condiții op
time, lotul național 6-a pregă
tit cu asiduitate și răspundere 
pentru dificila confruntare de 
duminică. Avînd o bogată ex
periență internațională, con- 
știenți de ceea ce reprezintă 
succesul, victoria lor într-o a- 
«emenea confruntare, de-o ase
menea anvergură pentru culo
rile țării, pentru prestigiul 
sportului românesc, și dispu- 
nînd de mijloacele tehnioo- 
tactice pentru obținerea ei. ne 
exprimăm încrederea, ca și ze
cile de mii de iubitori ai fot
balului din țara noastră, că ju
cătorii tricolori nu vor scăpa 
posibilitatea calificării. Mobi- 
Îizîndu-și toate forțele. toată 
energia, de-a lungul întregii 
partide, desfășurînd o luptă 
bărbătească, dar sportivă, în 
spiritul respectului față de ad
versar, tricolorii își vor putea 
impune jocul, cum au mai fă
cut și altădată, în fața altor 
adversari puternici.

In ultimele zile am primit la 
redacție mai multe scrisori prin 
care iubitori ai fotbalului își 
exprimă încrederea că echipa

aceea de a stimula și întreține 
apropierea între oameni, între 
colegi, de a milita pentru for
marea unor „colectivități" uni
te, în cadrul cărora munca 
să se desfășoare cu mai mult 
spor și mai plăcut. Chiar în 
„timpul liber" al studenților, 
activitatea A. S. la nivel de 
grupă ar trebui să se ma
nifeste mai pregnant: excursii
le, jocurile sportive, vizionă
rile de spectacole efectuate 
cu toată grupa duc la o mai 
bună coeziune între membrii a- 
cesteia. Să se ajungă — așa ar 
fi frumos — ca un student care 

dIntr-un motiv sau altul negli
jează studiul, sub „amenința
rea" unor „pedepse" ale grupei 
(excluderea temporară de la a* 
numite activități) să fie corec
tat, ajutat (dacă respectivul nu 
și-a îndreptat purtarea după o 
simplă analiză a situației lui) ; 
dar toate acestea depind de cli
matul creat în grupă, de rela
țiile dintre oamenii ei. (I. R.).

• A. S. să inițieze astfel de 
acțiuni care să permită o mai 
bună cunoaștere a preocupărilor 
personale ale membrilor gru
pei. Să organizeze o viață inter
nă a grupei. Să urmărească fău
rirea unui colectiv unit, a unei 
atmosfere de prietenie., (E. I.).

• Prezența „îndrumătorilor 
de an", „de grupă", a fost foarte 
slab simțită pînă acum. Apar 
deseori rețineri de la formula
rea unor păreri, mai mult sau 

noastră va face un joc bun, 
poate cel mai bun din cariera 
ei, și va obține victoria, califi
carea. „Cred în cei «11» aleși 
ai lui Angelo Niculescu — ne 
scrie ing. Aurel Andreș de la 
Porțile de Fier — cred în pu
terea lor de luptă, în dăruirea 
lor pentru culorile țării, pen
tru victorie. Voi fi prezent în 
tribune și-i voi încuraja 90 de 
minute alături de zecile de mii 
de spectatori". De undeva, din 
Apuseni, ne sosește un mesaj 
pentru unul dintre tricolori de 
care semnatarul își leagă mari 
speranțe : „Idolul meu e Do- 
brin — ne scrie elevul Ion 
Bădău, de la Liceul din Baia 
de Arieș—Alba — și cînd el 
joacă in echipă nu mă tem de 
înfrîngere. Vom fi alături de 
echipa noastră. , Așteptăm un 
frumos spectacol sportiv și, 
desigur, calificarea tricolorilor".

„Cred că ne vom califica — 
afirmă Marin Simionescu, eco
nomist la UCECOM. Nu știu 
de ce, dar nu văd altă alter
nativă decît victoria, la un 
scor strîns, totuși victoria. Pri
mul factor pe care mă bazez în 
afirmație este echipa, acești 11 
tricolori inimoși, poate cei mai 
buni (ca echipă) din istoria 
fotbalului românesc, iar In al 
doilea rînd publicul, minuna
tul nostru public care a știut 
și știe să-și ducă echipa la 
victorie, entuziast și obiectiv, 
totodată, obișnuit, in ultimul 
timp, cu marile satisfacții cu
lese pe stadionul „23 August", 
acest public care cunoaște atît 
de bine fotbalul, apreciază spec
tacolul sportiv, jocul plin de 
măiestrie al favoriților ca și al 
adversarilor". Rămîn, pe mai 
departe, cei mai înfocați mi
crobiști, muncitorii tipografi 
care află și citesc primii, în
totdeauna, rezultatele, ca și 
ceea ce se scrie despre echipe, 
despre sportivii țării.

„Văd un meci frumos, un 
spectacol fotbalistic de un bun 
nivel tehnic și de o înaltă ținută 
sportivă care se va încheia cu 
victoria noastră ne asigură 
Aurel Rizea, paginator, Combi
natul „Casa Scînteii". In reali
zarea acestui spectacol un rol 
egal îl au atît fotbaliștii celor 
două echipe cît și galeriile de 
suporteri. Sînt convins că și pe 
teren și în tribune principala 
caracteristică a acestei partide 
va fi deplina sportivitate". „Ca 
orice microbist — ne spune ing. 
Ștefan Parap.eanu, director tehr'.

mai puțin critice, atunci cînd 
„îndrumătorul" apare pentru „a- 
nalizarea situației". Lucrul se 
explică prin faptul că acesta 
fiind cadru didactic reprezintă 
totuși „o autoritate", un om 
care într-o astfel de ocazie, se 
crede, și-ar putea face o pă
rere necorespunzătoare despre 

student ; această părere, voit 
sau nu, se reflectă și în activi
tatea de învățămînt, la exame
ne. De aceea, ar fi mult mai 
bine ca acești îndrumători să-și 
desfășoare activitatea astfel In
cit să nu pară că îndeplinesc 
cam fără plăcere și convingere 

o obligație didactică. Să «e ac
centueze relațiile om-om. (R.R.).
• Este necesară o atmosferă 

de sinceritate reciprocă, de în
credere în colecti/, în sprijinul 
acestuia. Nimic sau extrem de 
puțin din toate acestea se pot 
spune în cazul particular al 
grupei ; poate datorită ritmului 
intens de studiu și, în general, 
de viață, datorită propriilor 
probleme personale destul de 
complexe. Este explicabilă ast
fel apariția unor conflicte destul 
de aprinse în grupă. (B. N.).

• A.S. din grupă ar trebui să
contribuie la crearea adevăratei 
omenii printre membrii ei. sim- 
țindu-se nevoia unei astfel de 
activități 
rang de _______
bene). (T. I.).

• Pentru grupa noastră se 
poate spune că „există, 
lipsește cu desăvîrșire". 

(red. — „omenia la 
activitate" — nota .

dar 
Nu

a
nic al I.T.T.A. Calea Griviței 
224 — cred în succesul echipei 
noastre. Nu am avut poate nici
odată o echipă națională așa 
bună, atît de omogenă, posedînd 
calități tehnice de un înalt ni
vel internațional. Ea are, de a- 
semenea, o unitate morală și de 
voință și nu văd să nu obțină 
victoria și cu asta calificarea în
tre primele 4 echipe din Europa, 
ceea ce nouă, celor care ne bu
curăm și suferim atîta pentru 
fotbal, ne-ar aduce cea mai mare 
satisfacție pe care am încerca
t-o vreodată". Reproducem, cîte
va fraze și din scrisoarea tînă- 
rului Mihai Bezdedeanu, recti
ficator la Uzina „Electroapara- 
taj“ din București ; „Noi, supor
terii, așteptăm cu nerăbdare, cu 
optimism acest meci dintre cel 
mai valoroși fotbaliști din Ro
mânia și Ungaria. Sînt convins 
că băieții noștri, abordînd par
tida cu seriozitate, cu calm, 
mobilizindu-se tot timpul, per
se verînd într-un joc ofensiv, di
namic, nu vor scăpa marea oca
zie de a obține o victorie, califi* 
cindu-se, astfel, în turneul final 
al Cupei Europei, reallzind o 
performanță unică în istoria fot
balului românesc".

V. CĂBULEA

• BUDAPESTA. — Joi seara, 
în tabăra de pregătire din 
Esztergom, antrenorul reprezen
tativei ungare de fotbal, Rudolf 
Illovszky, a comunicat compo
nența echipei care va îhtîlni du
minică la București echipa Ro
mâniei în meciul retur din ca
drul sferturilor de finală ale 
Campionatului European. Față 
de meciul de la Budapesta echi
pa ungară cuprinde unele nume

PLANTAREA LEGUMELOR
(Urmare din pag. I) 

pe 68 la sută din suprafața pla
nificată, cele din Dîmbovița pe 
58 la sută. De asemenea, la 
castraveciori, ardei și vinete, 
procentele medii din județele- 
cheie în aprovizionarea consu
matorilor cu legume proaspete 
sînt deosebit de mici.

Am căutat explicații unei ase
menea stări de fapt. Ele nu con
stau in neasigurarea bazei ma
teriale sau a lipsei de îndruma
re tehnică, și nici măcar în in
tensitatea și succesiunea ploilor 
căzute în ultima perioadă. Așa 
cum remarca și tovarășul ingi
ner doctor Marin Voinea din ca
drul Centralei producerii, valo
rificării și industrializării legu
melor, rămînerile în urmă se 
explică prin lipsa de organizare 
a procesului de producție,, prin 
așteptarea inexplicabilă a timpu
lui de lucru mai bun. Ca argu
ment poate fi adusă diferența 
de realizări între unități și ju
dețe învecinate. Astfel, în timp 
ce Doljul și Ilfovul au plantat 
varza timpurie pe aproape 70 la 
sută din suprafață, realizările 
celor din Teleorman nu depășesc 
32 de procente ; Prahova a 
terminat semănatul fasolei, iar 
Dîmbovița și Buzăul abia de au 
ajuns la jumătate cu lucrarea ; 
Ialomița a semănat culturile le
gumicole pe întreaga suprafață 
prevăzută, iar în județul Con
stanța. nerealizările se cifrează 
la 2 400 hectare, adică 44 la sută. 
Dar această lipsă de organizare 
costă scump ; are efect de cala
mitate. Iată de ce peste tot se 
cere revăzută atitudinea față de 
legumicultură, de ritmul și cali
tatea lucrărilor actuale. Forțele 
fermelor legumicole se cer con
centrate în sensul încheierii în 
cel mai scurt timp a semănatu
lui culturilor legumicole și trans
plantatul răsadurilor, al pregă
tirii terenului in vederea irigării

există o coeziune 
brii ei. Există 
și nu se face _ __
a-i apropia sufletește 
denți. 2: ____ __
ferențieri decurgînd din lo
cul nașterii — sat sau oraș — 
din rezultatele la învăță
tură, ceea ce îi determină pe 
unii să se uite de sus. Pen
tru că fiecare își petrece 
timpul liber în locuri di
ferite, colegii’ nu-și pot spune 
prea multe. Un salut, uneori 
formal, din obligație, nu-i de-a- 
juns pentru a-i uni pe oameni. 
Ca membru A.S., nu pot spune 

între mern- 
doar grupări 
nimic pentru 

„ pe stu-
Se manifestă unele di-

tlrzii. fără a se ține 
programul din ziua 
(R. E.).
simțit pînă acum

că știu mare lucru despre aso
ciație. Fixează ședințe la ore 
destul de 
seama de 
următoare.

• N-am __ .... _
existența asociației decît prin 
unele măsuri la nivel de facul
tate, institut sau centru 
versitar. Cum s-ar spune, 
grupă, practic, nimic, 
știu ce să spun, cred că 
sîntem destul de apropiați 
fletește, poate nu ne intere-

uni- 
în 

Nu 
nu 
su-

cadrele acestei organizații nu-1 
fducative, așa

Un imperativ pe care A.S., _____ _ ___
pot ignora: concentrarea muncii politice și educative, ața 
cum în repetate rînduri s-a și arâtat, la nivelul prupoi, acolo 
unde se desfășoară procesele de baza — instructive ji de for
mare politica și civica a specialiștilor do mîine. Dar in același 
timp trebuie să observăm că de vreme ce studenții, „grapa", 
știu așa de bine co le lipsește, care sînt căile unei activități 
sporite, eficiente și interesante, de ce totul trebuie uruneat 
pe A. S. ca pe o „ființă" abstractă ? ! Nu sînt chior oi A. S. ?!

DE PE TERENURILE 
DE TENIS

Partidele dia eferturile de fi
nală ale turneului international 
de tenia de la Bournemouth 
(Anglia) s-au încheiat eu ur
mătoarele rezultate : Stan Smith 
(S.U.A.) — Fassbender (R.F.G ) 
6—4, 4—«; Bob Hewitt (R.S.A.)- 
Connors (S.U.A.) 4—8. 7-5,
6—1; Ilie Năstaee (Rom&nia)- 
lon Țiriac (România) 4—6, 6—3, 
6—2; Pierre Bart nee (Franța)- 
Cramer (R.S-A.) 6—8, 6—4, 6—3.

Din cauza timpului nefavora
bil care persistă de la începutul 
săptâmînii la Bournemouth, or
ganizatorii turneului au hotărît 
să reducă partidele de simplu 
și dubiu bărbați de la 3 Ia 3 se
turi.

• La Teheran a început 
întfkiirea pentru primul tur 
al „Cupei Daivis" Intre echi
pele de tenia ale Iranului ,i 
Republicii Arabe Egipt. Du. 
pă primele două partide de 
simplu, ecorul eete de 2—0 
In favoarea formației Irani
ene : H. Akhbari-Davourii 
6—3, 8—3, 6—4 ; T. Akhbarl- 
Mahmoud 6—3, 6—4, 10—8.

învingătoare* acestui meci 
va Inttlni ta turul doi, la 
București, reprezentativa 
României.

noi de jucători. Iată componen
ța aoesteia : Geeai, Vepi, Pane- 
sics, Ballnt, Juhaaz P„ Jubaat X-, 
Kocsis, Szucs, Szoke, Bene ți 
Zambo. Rezerve : Rothermel, 
Fabian, Ku și Kovaa.

După cum se știe, echipa unga
ră va sosi Ia București țtatbătă 
dimineața eu avionul, tn aceeași 
zi, după-amiua, echipa va țui- 
ține un antrenament de acomo
dare pe itadlonul „18 Auguit".

și prevenirii atacurilor de dău
nători, al Întreținerii culturilor 
prin aplicarea prațilelor. Reține 
atenția faptul că tn județele Su
ceava și Harghita prașila ma
nuală n-a tost aplicată pe nici 
un hectar cultivat cu cartofi, că 
îndeosebi in județele Olt, Buzău, 
Prahova, Teleorman, Brăila ți 
Dîmbovița suprafețe deloc ne
glijabile se impun a fi replanta- 
te cu răsaduri Intrucit buruienile 
au infestat terenul, oompromi- 
țind culturile. Fără îndoială a- 
cordu! global stimulează consi
derabil participarea membrilor 
cooperatori tn executare* lucră
rilor menite să determine ți să 
garanteze o cotă ridicată a pro
ducțiilor medii, dar se greșește 
mult supraapreciindu-M acest 
factor, nesusțintndu-1 prtatr-un 
întreg evantai de măsuri orga
nizatorice și tehnice inițiate de 
către consiliile de conducere și 
specialiștii unităților.

Lucrările legumicole se cer in
cluse pe agenda acțiunilor orga
nizațiilor U.T.C., ale tinerilor 
cooperatori, specialiști ți meca
nizatori. Recuperarea rămtneri- 
lor in urmă privind plantarea 
răsadurilor ți prevenirea dimi
nuării producțiilor prin lucrări 
tehnice operative șl la un înalt 
nivel agrofitotehnic trebuie con
siderată ca cel dinții obiectiv 
al muncii. In acest scop, crearea 
de echipe uteciste de șoc ae re
comandă In toate unitățile. De 
asemenea, preluarea ți generali
zare* acțiunii inițiată de tinerii 
legumicultori din Macea, județul 
Arad, de a asigur* un venit su
plimentar de cel puțin cinci mii 
de lei la hectar prin extinderea 
culturilor intercalate apare ca 
cerință ți sarcină. Efortul solici
tat în aceste zile este deosebit 
de mare, dar gtndul, certitudinea 
că el se va transforma ta pro
ducții îndestulătoare de legume, 
trebuie să mobilizeze peste tot.

săm prea mult de colegii 
noștri. Cred că dacă în afară de 
propria noastră persoană, ne-ar 
interesa și viața, preocupările 
colegilor noștri, ar putea fi vor
ba și de o activizare a asocia
ției în grupă. în fond, asociația 
sîntem noi înșine. (P.L.).

în sfîrșit, un punct de vede
re mai accentuat autocritic, 
(red.).

Soluții ? Studenții apreciază 
că există suficient de multe șl 
încă Ia indemina lor:

o A. S. ar putea activa în 
domeniul cultural sau la organi
zarea unor acțiuni obștești. Sau, 
în perspectivă, să conceapă une
le activități în perioada vacan
ței de vară. Aceasta ar duce la 
o închegare a colectivului orga
nizației. (T. M.).

• Ar trebui să lucreze în ca
drul grupei asupra conștiinței 
fiecărui student, asupra atitu
dinii fiecăruia, a comportării 
din timpul activităților stu
dențești (cursuri, laboratoare, 
seminarii). Pe acest teren s-ar 
ajunge la unirea grupei în- 
tr-un tot. Nu- a făcut acest 
lucru tn grupa noastră. Din 
contră, studenții se reunesc 
în mici subgrupe sau fie
care se izolează cu gîndurile 
lui. în această situație este și 
greu ca părerile greșite să fie 
lămurite sau clarificate tntr-un 
oarecare mod. Ar trebui să fie 
mai combativă, să lupte pentru 
un prestigiu sporit. (P. G.).
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE A R.D. GERMANE
Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu Toastul tovarășului Erich Honecker

Stimate tovarășe Honecker, 
Stimate tovarășe Stoph, 
Stimați tovarăși și prieteni,

îmi face o deosebită plăcere 
să vă salut în mod cordial în nu
mele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al guvernu
lui, al întregului popor român și 
să vă urez bun venit pe pămîn
tul României.

Primirea caldă pe care v-a fă
cut-o populația Capitalei este o 
expresie a sentimentelor de prie
tenie și solidaritate internaționa
liști pe care cetățenii din Româ
nia le au față de oamenii mun
cii din Republica Democrată 
Germană — sentimente care, 
sîntem convinși, sînt împărtășite 
în mod reciproc.

Vizita dumneavoastră consti
tuie un moment deosebit de im
portant în dezvoltarea raporturi
lor de prietenie și cooperare din
tre țările noastre; ea va contri
bui la mai buna cunoaștere re
ciprocă, la întărirea alianței și 
colaborării dintre România și 
Republica Democrată Germană. 
Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală care va fi 
semnat cu acest prilej va crea 
cadrul propice pentru evoluția 
ascendentă a raporturilor dintre 
țările, partidele și popoarele 
noastre. Este știut că încă din 
primele zile ale creării Republicii 
Democrate Germane, România a 
salutat cu căldură primul stat 
german al muncitorilor și țărani
lor, și-a manifestat sprijinul și 
solidaritatea deplină cu lupta 
pentru făurirea unei orfnduiri 
noi, democratice și progresiste 
pe pămîntul Germaniei. în anii 
construcției socialismului între 
țările noastre s-au dezvoltat ra
porturi rodnice de colaborare e- 
conomică, politică, tehnico-știin- 
tifică, culturală. Aceste relații au 
largi perspective de intensifica
re în viitor, pe planuri multila
terale. Acordul comercial de 
lungă durată pe perioada 1971— 
1975 prevede creșterea cu 70 la 
sută a schimburilor economice 
dintre țările noastre. De aseme
nea, se va extinde cooperarea în 
producție, în domeniul tehnicii 
?i în alte domenii de activitate. 
Dezvoltarea continuă a raportu
rilor noastre corespunde pe de
plin intereselor celor două țări, 
servește cauzei socialismului, pă- 

și colaborării între popoare.
O premisă deosebit de favo

rabilă pentru amplificarea schim
burilor și cooperării noastre, re
ciproc avantajoase, o constituie 
progresele pe care cele două țări 
le obțin în construirea socialis
mului, în dezvoltarea forțelor de 
producție, a științei și tehnicii.

După cum cunoașteți, poporul 
român se află antrenat cu toată 
energia în realizarea programu
lui stabilit de Congresul al X-lea 
al partidului care prevede dez
voltarea în ritm intens a bazei 
tehnico-materiale, ' perfecționarea 
relațiilor de producție, a organi
zării întregii societăți, adfncirea 
democrației socialiste, partici
parea tot mai intensă a maselor 
de oameni ai muncii la condu
cerea statului, aplicarea în viată 
a principiilor eticii și echității so
cialiste, făurirea omului nou, cu 
un larg orizont de cunoaștere, cu 
o conștiință socialistă înaintată. 
Vă putem spune, cu bucurie, că 
poporul nostru înfăptuiește cu 
succes acest amplu program de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîntul 
României.

Cunoaștem și urmărim cu inte
res și satisfacție succesele mari 
pe care oamenii muncii din Re
publica Democrată Germană le 
obțin, la rîndul lor, sub condu
cerea Partidului Socialist Unit 
din Germania, în dezvoltarea 
economiei, științei, culturii, în 
ridicarea nivelului lor de trai. 
Ne bucură aceste realizări de
oarece știm că dezvoltarea

(Urmarg din t>ag. I)
tri, președintele părții române 
în Comisia interguvemamentală 
de colaborare economică româ- 
no-germană, Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Teo
dor Marinescu, șeful Secției re
lații externe a C.C. al P.C.R., 
Vasile Vlad, ambasadorul Româ
niei în Republica Democrată 
Germană.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, reprezentanți ai Con
siliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană, conducători 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, membrii Ambasadei Re
publicii Democrate Germane, 
alți membri ai corpului diplo
matic. 

fiecărei țări socialiste, în
florirea ei multilaterală constituie 
o contribuție concretă de cea mai 
mare însemnătate la întărirea 
forțelor mondiale ale socialismu
lui, la cauza progresului și pă
cii în lume. De altfel, una din 
marile schimbări produse în via
ța internațională, în raportul de 
forțe mondial este tocmai creș
terea continuă a influenței socia
lismului, afirmarea tot mai pu
ternică pe plan politie, economio 
și spiritual a țărilor socialiste.

Stimați tovarăși,
Tratatul pe care-1 vom sem

na prevede cadrul conlucrării 
țărilor noastre pe arena interna
țională, în lupta pentru înfăp
tuirea aspirațiilor progresiste 
ale omenirii, pentru victoria 
forțelor antiimperialist®, pen
tru pace șr colaborare între 
popoare.

România a militat și militea
ză cu consecvență pentru ca Re
publica Democrată Germană — 
stat liber și suveran, iubitor de 
pace — să poată participa, în 
condiții de deplină egalitate, la 
viața internațională, la soluțio
narea marilor probleme care 
confruntă continentul nistru și 
întreaga omenire. în acest spirit 
ne-am pronunțat și ne pronun
țăm consecvent pentru recunoaș
terea Republicii Democrate Ger
mane de către toate'statele, pe 
baza principiilor dreptului inter
național, pentru primirea ambe
lor state germane în Organizația 
Națiunilor Unite și în organis
mele sale, pentru normalizarea 
raporturilor dintre Republica De
mocrată Germană și Republica 
Federală a Germaniei. Consta
tăm cu satisfacție cursul pozitiv 
luat în acest sens, ca rezultat 
atît al creșterii prestigiului Re
publicii Democrate Germane pe 
arena mondială, cît și al luptei 
forțelor socialismului, progresu-c 
lui și păcii, a opiniei publice 
înaintate.

România acordă o atenție deo
sebită dezvoltării colaborării și 
solidarității cu statele socialiste. 
Țara noastră promovează largi 
relații economice, politice, teh- 
nico-științifice, culturale cu țările 
membre ale CA.E.R. în spirituî 
Programului complex adoptat la 
București, menit să asigure pro
gresul neîntrerupt al fiecărei e- 
conomii naționale, înflorirea fie
cărei națiuni socialiste. Țara 
noastră dezvoltă în același 
timp relațiile de colaborare to
vărășească cu toate țările socia
liste, aceasta corespunzînd inte
reselor întăririi forței și unității 
socialismului pe plan mondial.

Manifestăm o atenție deose
bită pentru intensificarea rapor
turilor noastre de prietenie, co
laborare și solidaritate cu tine
rele state care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, spri
jinim în mod ferm mișcările de 
eliberare națională, lupta po
poarelor împotriva colonialismu
lui și neocolonialismului, a orică
ror forme de dominație și asu
prire. O puternică manifestare a 
solidarității noastre cu aceste po
poare a constituit-o și recenta 
vizită pe care am făcut-o în 8 
state de pe continentul african.

în spiritul coexistenței pașni
ce, promovăm largi relații cu 
toate țările lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. La temelia 
tuturor relațiilor noastre interna
ționale situăm în mod ferm prin
cipiile respectării mutuale a in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță sau la ame
nințarea cu folosirea forței în 
raporturile interstatale.

România consideră că trebuie 
acționat cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea securității eu
ropene care să ducă la așezarea 
relațiilor dintre state pe baze 
noi, la dezvoltarea colaborării 
lor multilaterale, pe baza depli

SOSIREA IN CAPITALĂ
Avionul cu care au călătorit 

solii poporului Republicii De
mocrate Germane a aterizat la 
ora 10,30. De la intrarea în spa
țiul aerian al României, aeronava 
a fost însoțită de avioane cu 
reacție ale forțelor noastre ar
mate.

La coborîrea din avion, tova
rășii Erich Honecker și Willi 
Stoph sînt salutați cordial de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer. Condu
cătorii de partid și de stat ai 
celor două țări își string priete
nește mîinile, își adresează urări 
călduroase.

Comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul. Se intonează 
imnurile de stat ale Republicii 
Democrate Germane și Republi
cii Socialiste România, în timp ce 
se trag 21 salve de artilerie.

Tovarășii Erich Honecker și 
Nicolae Ceaușescu, Willi Stoph 
și Ion Gheorghe Maurer trec în 
revistă garda de onoare. 

nei egalități în drepturi, la înlă
turarea tuturor . factorilor de ten
siune și înoordare din viața po
litică a continentului. In acest 
spirit țara noastră a acționat 
consecvent pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate statele euro
pene, pentru intensificarea con
tactelor și promovarea metodei 
tratativelor în soluționarea pro
blemelor litigioase. Eforturi po
zitive au depus în acest sens ță
rile socialiste din Europa, alte 
state iubitoare de pace. Un pas 
important pe calea destinderii 
și colaborării în Europa ar fi de 
natură să-1 reprezinte ratificarea 
tratatelor dintre Uniunea Sovie
tică, Republica Populară Polonă 
— și Republica Federală a Ger
maniei. O însemnătate deosebită 
pentru însănătoșirea climatului 
european are, de asemenea, a- 
cordul cvadripartit realizat în 
problema Berlinului Occidental. 
Desigur, mai sînt forțe reacțio
nare care se opun acestui curs 
pozitiv, dar sîntem convinși că 
popoarele, forțele iubitoare de 
pace vor putea impune cursul 
destinderii și înfăptuirea secu
rității pe continentul european.

Considerăm că există premise 
favorabile pentru a se trece, în 
cel mai scurt timp, la organi
zarea și ținerea conferinței gene- 
ral-europene consacrată securită
ții și colaborării.

Ținînd seama de faptul că pa
cea este indivizibilă, poporul nos
tru militează pentru stingerea 
focarelor de război și încordare 
existente în lume. In acest sens 
ne pronunțăm cu fermitate pen
tru încetarea războiului dus de 
Statele Unite ale Americii în 
Vietnam și condamnăm cu toată 
severitatea măsurile recente a- 
doptate de S.U.A., care repre
zintă un grav pericol pentru pa
cea și securitatea internațională. 
Considerăm că este necesar ca 
Statele Unite să-și retragă tru
pele din Indochina, să respecte 
dreptul popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian de a-și 
hotărî singure soarta. în ce pri
vește Orientul Apropiat, susținem 
în mod ferm principiul regle
mentării conflictului, în spiritul 
rezoluției Consiliului de Securita
te din noiembrie 1967, pronun- 
țîndu-ne pentru retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate, pentru asigurarea 
integrității si suveranității fiecă
rui stat din această regiune, 
pentru soluționarea problemei 
populației palestiniene potrivit 
intereselor sale naționale.

România consideră necesar ca 
toate statele — fie ele mari sau 
miei — să participe activ la 
viața internațională, ca toate 
problemele spinoase care con
fruntă omenirea să fie soluțio
nate cu contribuția tuturor țări
lor interesate. în ce o privește, 
țara noastră va face și în viitor 
tot ce depinde de ea pentru in
staurarea în lume a unor relații 
trainice de respect și încredere 
între națiuni, de colaborare și 
pace.

Stimați tovarăși,
îmi exprim încă o dată con

vingerea că vizita dumneavoas
tră în România se va înscrie ca 
un moment deosebit de impor
tant în evoluția relațiilor dintre 
țările și partidele noastre, în in
teresul cauzei generale a socia
lismului și păcii, al colaborării 
între popoare.

Cu aceste gînduri, doresc să 
ridic paharul în sănătatea tova
rășului Honecker, a tovarășului 
Stoph și a tuturor oaspeților noș
tri din Republica Democrată 
Germană.

pentru prietenia și colabora
rea multilaterală dintre parti
dele, țările și popoarele noastre ;

pentru triumful cauzei socia
lismului ;

pentru unitatea țărilor socia
liste și a partidelor comuniste și 
muncitorești;

pentru prietenie și pace între 
popoare!

Oaspeților le sînt prezentați a- 
poi șefii misiunilor diplomatice 
și persoanele oficiale române ve
nite în întimpinare.

De pe un podium special a- 
menajat pe platoul central al 
aeroportului, tovarășii Erich 
Honecker și Nicolae Ceaușescu, 
Willi Stoph și Ion Gheorghe 
Maurer primesc defilarea gărzii 
de onoare.

în aclamațiile a mii de bucu- 
reșteni veniți să întîmpine pe 
înalții oaspeți, să le adreseze 
urări de bun sosit, conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări se îndreaptă spre salonul 
oficial al aerogării. Pionierii o- 
feră buchete de flori.

După ceremonia sosirii pe 
aeroport, tovarășii Erich Honec
ker și Nicolae Ceaușescu, Willi 
Stoph și Ion Gheorghe Maurei 
iau loc în mașini deschise escor
tate de motocicliști și se în
dreaptă spre reședința rezervată 
oaspeților.

Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Stimate tovarășe Maurer, 
Stimați prieteni și tovarăși,

Am dorința sinceră să vă 
mulțumesc cordial, dumneavoas
tră, în numele tuturor membri
lor delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii De
mocrate Germane pentru primi
rea prietenească care ne-a fost 
făcută în Republica Socialistă 
România.

Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, pe care 
îl vom semna în timpul vi
zitei noastre, va marca o 
nouă etapă în relațiile din
tre ambele noastre state și 
popoare socialiste. Ele sînt 
strîns legate prin socialism, in
terese și țeluri comune în lupta 
pentru pace și securitate. Pe a- 
cest fundament se bazează preve
derile Tratatului și, credincioși 
principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar, 
le vom înfăptui.

Tocmai astăzi se dovedește, 
după părerea noastră, că coezi
unea forțelor tuturor țărilor fră
țești, unite în jurul Uniunii So
vietice, este hotărîtoare. Prin 
aceasta se impun avantajele so
cialismului cel mai repede și, 
în același timp, mai bine, 
spre binele oamenilor mun
cii, a fiecărei țări socialiste. în 
felul acesta, în același timp, în
treaga comunitate a statelor so
cialiste își întărește ponderea 
și influența ei în arena interna
țională.

Dragi tovarăși români,
Oamenii muncii din Republi

ca noastră urmăresc cu viu in
teres realizarea obiectivelor sta
bilite de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, 
pentru construirea pe mai de
parte a socialismului. Transfor
mările însemnate care își pun 
amprenta pe înfățișarea Româ
niei socialiste de astăzi, demon
strează în mod impresionant ma
rea forță creatoare, realizările 
clasei muncitoare și ale întregu
lui popor. Ele pot fi remarcate 
atît în dezvoltarea industrială cît 
și în domeniul învățămîntului, 
științei și culturii. Am dori, dragi 
tovarăși români, să vă felicităm 
foarte cordial pentru aceste rea
lizări remarcabile.

Din fericire, și noi putem face 
un bilanț pozitiv în ce privește 
realizarea hotărîrilor Congresu
lui al VlII-lea al Partidului nos
tru Socialist Unit din Germania. 
Clasa muncitoare, țăranii coope
ratori, intelectualitatea și ceilalți 
oameni ai miincii lucrează cu 
multă inițiativă pentru rezolva
rea sarcinilor de înfăptuire a o- 
rînduirii socialiste dezvoltate. De
clarația Congresului partidului 
nostru, că toate eforturile în so
cietatea socialistă trebuie să slu
jească fericirii oamenilor, s-a 
bucurat nu numai de aprobare, 
ci și de sprijinul deplin al po
porului. Prin realizările lor în 
întrecerea socialistă, oamenii 
muncii din republica noastră 1 
creează premisele necesare pen
tru continua ridicare a nivelului 
lor de trai material și cultural.

Stimată asistență,
împreună cu Uniunea Sovieti

că, în concordanță cu programul 
de pace al Congresului al XXIV- 
lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Republica 
Socialistă Ropiânia, Republica 
Democrată Germană și celelalte 
țări frățești duc o luptă hotărîtă 
pentru întărifea păcii și pentru 
securitate în Europa. Putem 
constata cu satisfacție deplină 
că situația internațională se 
schimbă în continuare în favoa
rea socialismului, păcii și pro
gresului. Comunitatea statelor 
socialiste a obținut, datorită ac
țiunii ei comune și toto
dată constructive, progrese im
portante în promovarea prin
cipiilor coexistenței pașnice, în 
relațiile dintre state cu orînduire 
socială diferită. La aceasta au 
contribuit și alte popoare euro
pene.

Ratificarea Acordurilor de la 
Moscova și Varșovia de către

La intrarea în Capitală, ca și 
pe întregul traseu de la aeroport 
și pînă Ta reședință, zeci de mii 
de cetățeni salută cu căldură pe 
conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări, aclamă înde
lung pentru prietenia dintre cele 
două popoare, pentru colabora
rea dintre partidele, țările și po
poarele noastre. Se flutură ste- 
gulețe ale Republicii Democrate 
Germane și Republicii Socialiste 
România.

Urînd oaspeților bun venit pe 
pămîntul României socialiste, 
cetățenii Capitalei își exprimă 
convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica So
cialistă. . România și Republica 
Democrată Germană se vor dez
volta în continuare în folosul am
belor popoare, al unității țărilor 
socialiste și mișcării comuniste 
internaționale, al cauzei păcii în 
Europa și în întreaga lume. 

Bundestagul R.F.G. ar fi un 
succes mare pentru toți cei care 
se pronunță pentru pace și des
tindere în Europa. Aceasta ar da 
înapoi toate acele forțe care au 
o poziție dușmănoasă față de 
transformarea continentului nos
tru dintr-un focar al războaielor 
imperialiste de agresiune, într-o 
zonă a păcii, securității și cola
borării.

Noi nu avem intenția să ne a- 
mestecăm în treburile interne ale 
R.F.G. Dar trebuie să constat că 
amînarea ratificării Acordurilor 
de către Bundestagul R.F.G. este 
de natură să întărească neîncre
derea popoarelor față de acele 
forțe restaurative din R.F.G. care 
doresc în mod vădit să mențină 
deschisă o portiță revanșismu- 
lui.

Populația R. D. Germane este 
dezamăgită că în ciuda politicii 
constructive a R.D.G., în pofida 
progreselor obținute pînă acum 
în normalizarea relațiilor între' 
R.D.G. și R.F.G., ratificarea A- 
corduriJor de către Bundestagul 
R.F.G.. a fost din nou amînata. 
Amînarea ratificării Acordurilor 
pe un timp nedeterminat ar duce 
și la faptul că nu s-ar putea rea
liza un larg schimb de păreri în
tre R.D.G. și guvernul Brandt pri
vind normalizarea relațiilor din
tre R.D.G. și R.F.G. Neratifi- 
carea Acordurilor ar fi, de ase
menea, în dauna tuturor po
poarelor, întrucît intrarea în vi
goare a Acordurilor dintre 
U.R.S.S. și R.F.G., cît și dintre 
R. P. Polonă și R.F.G., ar face 
mai sigură pacea în Europa. în 
aceeași măsură, acest lucru este 
valabil pentru intrarea în vigoa
re a Acordului cvadripartit în le
gătură cu Berlinul occidental, a 
Acordurilor și înțelegerilor între 
R.D.G. și R.F.G., cît și între Re
publica noastră și Senatul Berli
nului occidental.

Ne exprimăm speranța că pînă 
la urmă rațiunea va triumfa și că 
vor putea fi realizați noi pași în 
direcția securității europei ie, în 
special în vederea convocării în 
curînd a Conferinței pentru secu
ritatea europeană. în interesul 
păcii și securității europene, este 
neapărat necesar ca R.F.G. să re
cunoască nevalabilitatea Acordu
lui de la Munchen de la bun 
început.

Convorbiri oficiale
(Urmare din pag. I)

Achim Wolf, consilieri ai primu
lui secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Willi Ulmann, șef de sector la 
Secția internațională a C. C. al 
P.S.U.G., Helmut Ziebart, direc
torul Direcției Europa de Sud- 
Est din M.A.E., Peter Lorf, șeful 
Direcției de presă și informații 
din M.A.E., Siegfried Bock, șeful 
direcției de sinteză din M.A.E., 
Siegfried Gom, șeful sectorului 
pentru România din Comi
tetul de Stat al Planificării, 
în timpul convorbirilor, cele două 
delegații s-au informat reciproc 
asupra realizărilor Republicii So
cialiste România și Republicii 
Democrate Germane în dezvol
tarea economiei, științei și cul
turii socialiste, precum și asu
pra preocupărilor actuale și de 
perspectivă ale Partidului Comu

Recepție oferită de C.C. al
P.C.R. și Consiliul de Miniștri

Seara, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri al Republi
cii Socialiste România au oferit 
o recepție în onoarea delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășii Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., și Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghfe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, membri 
și membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, oa

DEPUNERI DE COROANE
în cursul după-amiezii, de

legația de partid și guverna
mentală a Republicii Demo
crate Germane, condusă de 
tovarășii Erich Honecker și 
Willi Stoph, a depus o coroa
nă de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au fost pre
zenți tovarășii Virgil Trofin,

Dragi tovarăși și prieteni,
Simpatia noastră și sprijinul 

solidar sînt de partea acelor po
poare care luptă pentru pace, li
bertate și independență naționa
lă. Noi ne situăm ferm de partea 
viteazului popor vietnamez și 
cerem încetarea neîntîrziată a 
agresiunii S.U.A. împotriva R.D. 
Vietnam, cît și retragerea totală 
și, în același timp, necon
diționată a agresorilor S.U.A. și 
a sateliților lor din Vietnamul de 
sud.

Republica Democrată Germa
nă sprijină hotărît cerințele juste 
ale popoarelor arabe. Noi sîntem 
pentru retragerea trupelor israe
liene din teritoriile arabe ocupa
te și pentru o soluție politică a 
conflictului în Orientul Apropiat 
conform rezoluției Consiliului de 
Securitate a Organizației Națiu
nilor Unite din 22 noiembrie 
1967.

Dragi prieteni și tovarăși,
în numele membrilor delega

ției noastre de partid și guver
namentale, aș vrea să-mi exprim 
convingerea că vizita noastră și 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
vor contribui la adîncirea pe mai 
departe a relațiilor frățești între 
partidele, statele și popoarele 
noastre.

Vă rog să ridicați paharul îm
preună cu mine și să ciocnim 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
prieteniei și colaborării între Re
publica Democrată Germană și 
Republica Socialistă România.

pentru unitatea și coeziunea 
comunității statelor socialiste, 
fjentru primul stat socialist din 
ume, Uniunea Sovietică și glo

riosul Partid Comunist al Uniu
nii Sovietice,

pentru lupta noastră comună, 
pentru socialism și pace,

în sănătatea membrilor Comi
tetului Central și a secretarului 
general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,

în sănătatea membrilor Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România și a președin
telui său, tovarășul Ion Gheor- 

, ghe Maurer și
pentru binele și în sănătatea 

tuturor tovarășilor și prieteni ro
mâni prezenți 1 

nist Român și Partidului Socia
list Unit din Germania pentru 
asigurarea progresului multilate
ral al societății socialiste. Cele 
două părți au făcut un schimb 
de păreri cu privire la dezvolta
rea continuă, pe multiple planuri, 
a relațiilor dintre cele două țări. 
S-a exprimat dorința ca ele să 
se extindă și să se diversifice în 
continuare pe măsura posibili
tăților mereu în creștere ale ce
lor două țări, în folosul și inte
resul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii în Europa 
și în întreaga lume.

Au fost, de asemenea, abor
date probleme internaționale de 
interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, de deplină înțelegere, 
stimă și respect reciproc.

meni de știință, artă și cultură, 
ziariști români și străini.

Au participat tovarășii dr. 
Kurt Fichtner, Otto Winzer, 
Oskar Fischer, dr. Hans V6ss, 
Gerd Konig, precum și persoa
nele oficiale care însoțesc dele
gația Republicii Democrate Ger
mane.

A luat parte, de asemenea, 
tovarășul Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Co
munist din Spania, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită în țara noastră.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în România și alți 
membri ai corpului diplomatic.

înainte de începerea recepției, 
au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Democrate Germa
ne și Republicii Socialiste Româ
nia.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Gheorghe Cioară, Ștefan An
drei, Mihai Marinescu, Teodor 
Marinescu, șeful secției rela
ții externe a C.C. al P.C.R., 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Vasile Vlad, ambasadorul ță
rii noastre în R.D. Germană, 
general locotenent Constantin 
Popa, locțiitorul șefului Ma
relui Stat major, generali și 
ofițeri superiori.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste, a primit ain partea 
tovarășului GHEORGHI TRAIKOV, președintele Consiliului Na
țional al Frontului Patriei, următoarea telegramă :

Vă adresez cordialele mele mulțumiri pentru călduroasele 
felicitări transmise cu ocazia alegerii mele ea președinte al 
Consiliului Național al Frontului Patriei.

Vă doresc multe succese în munca dumneavoastră în interesul 
național și public.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea 
tovarășului GYULA K ALL AI, președintele Consiliulty Național 
al Frontului Patriotic Ungar, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc din toată inima pentru felicitările- călduroase 
pe care mi le-ați adresat cu ocazia realegerii mele în funcția 
de președinte al Consiliului Național al Frontului Patriotic, 
care și în viitor va întreține și dezvolta în mod special multi
plele sale legături cu țările frățești ale lagărului socialist. 
Sînt convins că dezvoltarea în continuare a relațiilor între 
Frontul Patriotic și Frontul Unității Socialiste va aduce o con
tribuție utilă la promovarea aspirațiilor noastre în .acest dome
niu. în ceea ce ne privește vom depune toate eforturile pe 
linia strîngerii raporturilor frățești între popoarele român și 
ungar.

Vă doresc dumneavoastră personal și poporului român prieten 
noi succese.

în cadrul „Zilelor Belgradu
lui la București", Sala Palatu
lui Republicii Socialiste Româ
nia găzduiește, între 11 și 20 
mai, expozițiile „Belgradul, ieri, 
astăzi și mîine" și „Produse de 
larg consum ale industriei bel- 
grădene". Ele au fost deschise, 
joi la amiază, în prezența tova
rășilor Gheorghe Cioară, prima
rul general al Capitalei, Petre 
Blajovici, președintele Comite
tului de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală.

în cuvîntul inaugural, prima
rul general ’ al Capitalei, 
Gheorghe Cioară, după ce a a- 
dresat un călduros salut oaspe
ților și locuitorilor Capitalei iu
goslave, a subliniat că „Zilele 
Belgradului la București" se în
scriu în cadrul unor tradiționa
le manifestări consacrate priete
niei și colaborării frățești ro- 
mâno-iugoslave, că ele vor con
stitui pentru locuitorii celor 
două capitale un prilej de a se 
cunoaște mai bine, de a-și îm
părtăși direct experiența în do
meniile economice, social-cultu- 
rale și urbanistice.

A luat apoi cuvîntul președin
tele Adunării orășenești a Bel
gradului, Branko Peșici, care a 
mulțumit pentru călduroasa os
pitalitate ou care au fost pri
miți reprezentanții Belgradului 
în București. Săptămîna Bel
gradului, ca de altfel toate ma
nifestările și întîlnirile care 
au avut loc pînă acum și 
care se vor desfășura în 
viitor, a subliniat vorbitorul, 
sînt. înainte de toate rezultatul 
raporturilor prietenești, al pre
țuirii reoiproce și încrederii 
care domnește între țările și 
poooarele noastre.

In continuare au fost vizitate 
cele două expoziții.

Joi dimineața, a sosit în Ca
pitală o delegație a Secției. In
ternaționale a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, condusă de tovarășul 
Kim long Nam, membru al Co
mitetului Central, prim-adjunct 
al șefului Secției Internaționa
le, care, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, va face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La aeroportul Otopeni. oaspe
ții au fost salutați de tovarășii 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., șeful Secției Inter

PORJILE DE FIER
(Urmare din pag. I)

Nicolae Decuseară, specialist 
eminent, stat majorist al șan
tierului de la începuturi și 
pînă la intrarea în funcțiune 
a penultimei turbine. Acum 
nu se mai află pe șantier, dar 
tinerii tehnicieni care au pre
luat turbinele In funcțiune îi 
pronunță numele numai la 
timpul prezent, de parcă ves
titul specialist s-ar afla me
reu printre ei. Și chiar se afli, 
prin calitatea lucrărilor efec
tuate, prin siguranța sădită în 
tinerii săi urmași... Dar cîți 
dintre cei plecați nu repre
zintă, asemenea inginerului 
Decuseară, prezențe vii, per
manențe spirituale ale Hidro
centralei ! De pildă, inginerul 
Ion Dobre. Luminile lui pro
fesionale și umane sînt dă
ruite acum construcției de pe 
Someș, dar aici, la Dunăre, 
mulți dintre cei rămași con
tinuă să spună : „Ecluza lui 
Dobre" ...La fel cum, podul co
tit ce duce spre Centrală, e- 
vocă măiestria maistrului de 
fier-betoane Gheorghe Ni
colae. La fel cum, lingă fie
care element al construcției 
răsare numele și chipul unui 
om anume. Cînd zici Podul 
fix ecoul îți aduce numele in
ginerului Laurențiu Turcanu. 
Cînd evoci montajul turbine
lor, știi că numele simbolic al 
mașinilor 1 și 6 poate fi cel al 
maistrului Nicolae Nicolae; 
că pentru turbinele 4 și 5 sem
nul de cod spiritual este nu
mele maistrului Ovidiu Si- 
mionescu; că pentru toți la 
un loc, poate fi folosit și nu
mele tinărului inginer Con
stantin Pîrvulescu, neobosit 
căutător de soluții noi, că nu 
s-a lăsat pină n-a introdus și 
aici, la turbine, o inovație me
nită să scurteze termenele 
montajului cu cîteva luni.

Dar, așa cum spuneam, fie
care din aceste nume, repre
zintă nu doar un singur om ci 
o colectivitate compusă, la 
rîndul ei, din zeci și sute de 
individualități distincte. De 
pildă, maistrul Ion Coste, 
pușcătorul unui milion de me
tri cubi de rocă, a condus 
peste 100 de meșteri ai explo
ziilor. La fel tinerii ingineri 
Cehan și Cohdan, ani în șir 

naționale a C.C. al P.C.R,, Ni-< 
colae Ionescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Li Ho Zang, însărcinat cu afa
ceri ad interim al R.P.D. Co
reene la București, membri ai 
ambasadei.

Joi a părăsit Capitala Jose 
Macedo Mendoza, membru al 
conducerii Mișcării pentru pace' 
și al Asociației naționale a scrii
torilor și artiștilor din Peru, 
care, ne-a vizitat țara la invi
tația Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii. Oaspetele a 
avut întrevederi la Comitetul 
Național pentru Apărarea Pă
cii, la Uniunea Scriitorilor, la 
Institutul Român pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea 
și a vizitat Uzinele de utilaj 
petrolier „1 Mai" din Ploiești, 
I.A.S. „30 Decembrie",- precum 
și obiective 6ocial-culturale din 
Capitală și din județele Argeș, 
Brașov și Prahova.

La invitația Marii Adunări 
Naționale, joi seara a sosit în 
Capitală o delegație a Parla
mentului Finlandez, condusă de 
prof. Frans Olavî Lahteenmaki, 
vicepreședinte al Parlamentului^ 
care va face o vizită oficială în 
țara noastră.

Continuîndu-și călătoria în 
țara noastră, delegația Parti
dului Muncii din Olanda, con
dusă de Andre Van der Louw, 
președintele partidului, a făcut, 
în cursul zilei de miercuri, o 
vizită în județul Brașov.

Delegația a fost primită de 
tovarășul Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., și alți 
membri ai Biroului Comitetu
lui județean.

Joi, 11 mai, oaspeții au avut 
întîlniri și discuții cu tovară
șul Stefan VoHec. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, și alți depu
tat! în M^A.N., precum și la 
Comitetul de Stat al Radiote- 
leviziunii Române și Univer
sitatea București.

secretari de U.T.C., s-au aflat 
în fruntea a peste 500 de con
structori. La fel maistrul Gh. 
Buzernea, la fel tovarășii săi 
Aurică Tocilă sau Nicolae 
Ciortan... $! atunci cum să a- 
legi, fără teama că greșești, 
cMpul-etalon al Omului Por
ților de Fier ? El poate avea 
trăsăturile veteranului Mihai 
Hinodache, șef vestit al unei 
brigăzi alcătuite numai din ti
neri, dar și pe acela al mais
trului Gheorghe Fintîneru 
care, la numai 24 de ani, ca 
urmare a inovației aduse la 
montajul marii porți buscate 
și a fervomotoarelor, și-a ctș- 
tigat epoleții deplinei maturi
tăți. Chipul Omului Porților 
de Fier poate avea trăsătu
rile tipografilor plini de colb 
care au făcut cu mulți ani în 
urmă primele măsurători in 
malul pustiu al Dunării, dar 
și pe acelea ale tinerilor teh
nicieni veniți să ia în primire 
hidrocentrala terminată și 
să-t strunească mersul produc
tiv, cum sînt, de pildă, ingi
nerul Arcadie Vreme și so
ția sa, tot ingineră. Și, de 
bună seamă, șirul ipotezelor 
pentru un chip esențial al 
Omului Porților de Fier ar 
puterț continua pînă la epui
zarea întregii liste, cuprin- 
zind numele a mii și mii de 
constructori care au clădit ce
tatea de la Dunăre, clădin- 
du-și odată cu ea propria per
sonalitate, propriul destin.

Iată de ce, în încheierea a- 
cestei scrisori, socotim firesc 
să înscriem punctul de vedere 
al tinărului maistru Mateuță 
Dumitru, fostul șef de brigadă 
pe fostul șantier național al 
tineretului de la Porțile de 
Fier. „Ce panou de onoare 
mai grăitor am putea construi 
cină avem în față însăși 
hidrocentrala, așa cum arată 
ea azi. Pentru mine hidrocen
trala este ca o ființă vie, are 
chip de om. Un om frumos, 
puternic, bun, dăruit cu toată 
puterea sa binelui țării. Un 
om care ar putea să poarte 
numele oricăruia dintre con
structorii noștri".

Porțile de Fier — panou de 
onoare al clasei noastre mun
citoare deschiș generos în pei
sajul industriei socialiste.
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Declarația
guvernului

Declarația 
guvernului

sovietic R. P. Chineze

securității și coope
A

Agenția TASS a dat publi
cității declarația guvernului so
vietic cu privire la noua extin
dere a acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Vietnam, în care se 
arată că acestea duc la com
plicarea în continuare a si
tuației în Asia de sud-est și 
pot avea urmări grave pentru 
pacea și securitatea internațio
nală.

în Uniunea Sovietică sint 
considerate ca inadmisibile ac
țiunile S.U.A. care amenință li
bertatea navigației și securita
tea navelor sovietice și a altora 
care navighează la țărmurile 
R.D. Vietnam. Uniunea Sovieti
că va trage din aceasta conclu
ziile'' corespunzătoare. Întreaga 
răspundere pentru urmările po
sibile ale acțiunilor sale ilegale 
o va purta guvernul Statelor 
Unite, subliniază declarația.

Singura cale reală de soluțio
nare a problemei vietnameze 
constă în respectarea dreptului 
poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta fără nici 
un fel de amestec și presiune 
din afară. Dacă Statele Unite 
doresc într-adevăr aceasta, ele 
trebuie 6ă se întoarcă , la masa 
tratativelor la Paris.

Guvernul sovietic insistă eu 
fermitate ca pașii întreprinși de 
Statele Unite să fie anulați ne- 
lntîrziat, pentru a se înceta ac
tele de agresiune ale S.U.A. îm
potriva R.D. Vietnam, pentru a 
se1 respecta dreptul la libertatea 
navigației maritime și oomerțu- 
lui internațional. Poporul sovie
tic, fidel principiilor internațio
nalismului socialist, se arată în 
încheiere, este solidar cu lupta 
poporului eroic vietnamez, el 
i-a acordat și îi va acorda spri
jinul necesar.

Agenția China Nouă a trans
mis declarația dată publicității 
la 11 mai de către guvernul R.P. 
Chineze în legătură cu hotărirea 
președintelui Nixon privind mi
narea porturilor Republicii De
mocrate Vietnam, tăierea comu
nicațiilor terestre și maritime 
ale Vietnamului de nord și in
tensificarea acțiunilor aeriene și 
navale. în declarație se spune că 
aceste acte constituie o încălca
re gravă a teritoriului și suvera
nității R. D. Vietnam, o violare 
a libertății navigației și comer
țului internațional, a Cartei 
O.N.U. și a dreptului internațio
nal. Guvernul și poporul chinez 
își exprimă profunda lor indig
nare și condamnă cu fermitate 
aceste acte.

De asemenea, guvernul și po
porul chinez sprijină în mod 
hotărît poziția fermă și justă 
adoptată de guvernul R. D. Viet
nam în declarația sa din 10 mai 
1972. Guvernul R. P. Chineze re
afirmă că „poporul chinez de 700 
milioane de oameni acordă un 
sprijin puternic poporului viet
namez ; vastul spațiu al terito
riului chinez este Un spate sigur 
al frontului, pentru poporul viet
namez. Orice s-ar întîmpla, a- 
ccastă poziție a noastră va ră- 
mîne fermă și de neclintit. Atît 
timp cit imperialismul S.U.A. nu 
pune capăt războiului său de 
agresiune împotriva Vietnamu
lui, vom sprijini și ajuta în mod 
hotărît poporul vietnamez în 
războiul său de rezistență pînă 
la dobîndirea victoriei finale".

• Guvernul R.P.D. Coreene a 
dat publicității o declarație care 
subliniază că noile acțiuni de 
escaladare a războiului între
prinse de S.U.A. reprezintă un 
act care încalcă suveranitatea 
și securitatea R.D. Vietnam, a- 
menință pacea în Asia și în 
lume. Poporul coreean, se spu
ne în declarație, va ajuta în 
mod activ poporul vietnamez.

Documentul exprimă sprijinul

față de declarația guvernului
R. D. Vietnam din 10 mai în 
legătură cu acțiunile de esca
ladare a războiului și cere ca
S. U.A. să înceteze imediat cur
sa escaladării războiului îm
potriva poporului vietnamez, 
să-și retragă fără întîrziere 
trupele din Vietnamul de Sud, 
Cambodgia și Laos.
• Agenția Taniug anunță că 

Prezidiul Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia a adoptat o de
clarație prin care, condamnă 
hotărirea guvernului S.U.A. pri
vind minarea porturilor nord- 
vietnameze și reluarea bombar
damentelor asupra Republicii 
Democrate Vietnam. S-a făcut 
un pas contrar păcii și decla
rațiilor guvernului S.U.A., în 
care se exprima hotărirea de a 
se căuta o soluție politică, ara
tă declarația.
• REPREZENTANȚII con

ducerilor a 10 uniuni și fede
rații sindicale din Statele Uni
te, care grupează peste 4 mi
lioane de membri, au hotărît' 
convocarea, la 23—24 iunie, a 
unei „conferințe unite a sin
dicatelor pentru pace" în vede
rea creării unei organizații 
care să mobilizeze clasa mun
citoare americană la lupta pen
tru încetarea războiului purtat de ” " ‘ ' - ’ ’ •S.U.A. în Indochina.

PAPA PAUL AL VI-LEA 
A CERUT RELUAREA 

NEGOCIERILOR DE LA PARIS 
într-o declarație făcută joi, 

Papa Paul al VI-lea și-a expri
mat îngrijorarea față de înrău
tățirea conflictului din Vietnam 
și a cerut reluarea negocierilor 
de la Paris, informează agenția 
Associated Press.

rării in Europa

Patrioții sud-vietnamezi
își continuă atacurile

împotriva forțelor
regimului de la Saigon

De pe fronturile de luptă din 
Vietnamul de sud, agențiile de 
presă informează că joi au con
tinuat atacurile forțelor patrio
tice împotriva forțelor regimu
lui de la Saigon. Cele mai pu
ternice lupte au fost semnalate 
în jurul bazei militare Ben Het, 
din partea de nord a provinciei 
Kontum, precum și într-o zonă 
situată la nord și 6ud-est 
Hue. Patrioții au atacat 
•Polei Marong, aflată intre ora
șele Pleiku și Kontum. Citind 
surse militare de la Saigon, a- 
genția Reuter informează că 
forțele de eliberare, sprijinite 
de unități de tancuri, au în
ceput bătălia hotărltoare pen-

de 
baza

tru orașul An Loc, centru pro
vincial, și bazele militare ale 
unităților saigoneze din apro
pierea acestui oraș, situat la 
numai 90 km de Saigon.

Agenția Eliberarea a comuni
cat amănunte despre ocupa
rea de către forțele de elibera
re a importantului punct întă
rit Polei Kleng, din nordul o- 
rașului Kontum. în timpul ata
curilor, subunități ale forțelor 
de eliberare au scos din luptă 
batalionul 62 al armatei sai
goneze. Aceeași agenție preci
zează că la An Loc, unitățile de 
tancuri atacă pozițiile inamicu
lui chiar în oraș.

AVIOANELE S.U.A. AU ATACAT CARTIERE 
DIN HANOI

Joi, avioanele S.U.A. au atacat 
’ din nou cartiere ale capitalei 
R; D. Vietnam, bombardînd lo
cuințe, întreprinderi și Colegiul 
medical din Hanoi. Bombele și

rachetele lansate de avioanele 
americane au provocat moartea 
și rănirea unor locuitori și dis
trugerea sau avarierea clădiri
lor, relatează agenția V.N.A.

DECLARAȚIA M.A.E. AL R. D. VIETNAM
Purt&torul de cuvint al Minis

terului de Externe al R. D. Viet
nam a dat joi publicității o 
declarație în. care a condamnat 
ultimele atacuri americane îm
potriva zonelor populate din 
Hanoi, Haifong și alte localități 
din R. D. Vietnam.

Declarația cere Administrației 
S.U.A. să înceteze imediat mi
narea și blocarea porturilor R.D. 
Vietnam, bombardamentele ae
riene și navale și orice alte ac
țiuni care încalcă suveranitatea 
și securitatea R. D. Vietnam.

memo
(O- 

Ca-

ru-

VINERI, 12 MAI 1972
GOYA ; rulează la Capitol 

rele 9,30; 12,45; 19,15), Grădina 
pitol (ora 19.45).

TAINA SOFIEI GRUSKO :
lează la Central (orele 9.15; 11,30; 
13.45; 16; 18.15; 20.30).

ASTA SEARA, DANSAM IN 
FAMILIE i rulează la Feroviar (o- 
rele 9.15; 11,30; 13.45; 16 18,15;
20,30). Excelsior (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18.15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Modern (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30), Patria (orele 12.30; 15; 
17.45: 20.30). Grădina Modern (ora 
1J DOAMNA ȘI VAGĂ BONDUL : 
rulează la Scala (orele 9; 11,15; 
12.30; 16 18.15; 20.30), Festival (o-
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45). 
Grădina Select (ora 19.30).

)9 FETE Șl UN MARINAR : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13 30: 16: 18.30: 20.45).

FELIX ȘI.OTILIA : rulează la 
Drumul Sării, (orele 15,30: 19).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 12,30; 
16: 19 30) F

.uceararui (oreie s;
București (orele 9; 12,15;

17- 20,15), Favorit (orele 9,15; 12,30; 
16,15; 19,30), Sala Palatului (orele 
20,30).

PADUREA PIERDUTA : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30) ; Program pentru co
pil (ora 10).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT: rulează la Grivița (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia 
orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30;
20,45). . ,

JUNGLA XANOO : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare) ; Program de docu
mentare (ora 20,15).

PRERIA : rulează la Bucegl (o- 
rele 15.45; 18; 20,15), Aurora (orele 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15), Fla
mura (orele 9: 11,15; 13.30; 16:
18.15; 20,30), Grădina Bucegi (ora 
20), Grădina Aurora (ora 19,30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Grădina Vitan (ora 19,30).

LOVE STORY : rulează la Lumi
na (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18,30; 
20,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL ! ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 19,30);

ADIO, DOMNULE CHIPS ! : ru
lează la Buzești (orele 16; 19,30)< 
Grădina Buzești (ora 20).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

Joi, 11 mai, la Sofia s-a deschis 
Reuniunea europeană a parti
delor și organizațiilor țărănești. 
La lucrări participă reprezentan
ții a 35 de partide și organizații 
țărănești din 19 țări europene, 
precum și a 4 organizații inter
naționale. Din România ia parte 
o delegație a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, condusă de Titus 
Popescu, vicepreședinte al 
U.N.C.A.P.

Reuniunea dezbate probleme 
legate de contribuția țărănimii 
la menținerea păcii, la securi
tate și cooperare în Europa.

Lucrările reuniunii au fost 
deschise de Gheorghi TraiRov. 
seoretar general al Uniunii 
Populare Agrare Bulgare.

Luînd cuvîntul pe marginea 
problemelor puse în discuție, 
conducătorul delegației 
U.N.C.A.P.. Titus Popescu a 
arătat că țărănimea româ
nă, ca și întregul ponor 
sprijină întrutotul politica 
statului nostru de normalizare 
și intensificare a raporturilor cu 
toate țările europene, pentru 
lărgirea contactelor, schimburi
lor. a colaborării multilaterale, 
pentru dezvoltarea unor relații 
de bună-vecînăt^te și cooperare. 
Viața a demonstrat, a relevat 
vorbitorul, că înfăptuirea păcii 
și securității este strîns legată 
de promovarea unor ample ac
țiuni care să ducă, în final, la 
instaurarea deplină a unor ra
porturi bazate pe respectarea 
principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în

treburile interne, ale renunțării 
la forță și amenințarea cu for
ța. pentru o colaborare multi
laterală nestingherită.

Referendumul
din Republica

Irlanda
BULETINELE de vot des

puiate pînă joi la ora 14 
(G.M.T.), depuse în cadrul re
ferendumului organizat de pre
mierul John Lynch cu privire la 
aderarea Republicii Irlanda la 
Piața comună indicau o atitu
dine favorabilă — în proporție 
de 81 la sută — din partea ale
gătorilor irlandezi. Prezen
tarea în fața urnelor de vot a 
fost însă de numai 70 la sută, 
precizează agenția France Presse.

Potrivit observatorilor de la 
Dublin, rezultatele definitive pot 
suferi numai ușoare modificări 
în privința proporției răspunsu
rilor în favoarea aderării la 
C.E.E. Agenția United Press In
ternational precizează că sindi
catele irlandeze, precum și par
tidul de opoziție Sinn Fein s-au 
pronunțat împotriva aderării.

Studenții universității Berkeley din S.U.A. și-ou exprimat deschis protestul fața de ho
tărirea administrației de a mina porturile nord-vietnameze. în imagine, o mașina a poli

ției răsturnata și cuprinsă de flăcări în timpul incidentelor dintre studenți și poliție.

U
n fenomen care tulbură echilibrul de corelație 
dintre om și mediu este cel al infectării aerului 
cu o serie de deșeuri ale activității industriale, 
prin consumul de combustibili : cărbuni, petrol, 
[ gaze naturale. In ultimul timp activitatea indus
trială a difuzat în atmosferă 360 miliarde tone 

> de bioxid de carbon și cum actualmente procesele industriale 
► continuă într-un ritm mărit difuzînd în aer 6 miliarde tone 

de CO2 în plus în fiecare an, este de așteptat ca in dece- 
► niile următoare aerul să se încarce considerabil cu sub- 
► stanțe nocive în cantități din ce în ce mai mari — fenomen 
► ce va dăuna nu numai omului,, ci întregii mase biologice a 
£ pămintului. Toată lumea se gîndește la o mare sporire a 
► anhidridei carbonice (CO2) datorită arderilor industriale. Dar 
► nu aceasta constituie marele pericol, pentru că COt este 
► absorbit de suprafața marină și oceanică în funcție de dife- 
► rențele de presiune dintre CO5 din aer și cel dizolvat In apâ. 
► Pentru saturarea apei cu anhidridă carbonică este nevoie 
J de o perioadă de circa 1 000 de ani, deci pericolul infectării 
► atmosferei este mai puțin grav prin CO> și mai mult prin 
► celelalte deșeuri industriale care încarcă zi de zi atmosfera. 
► Această încărcare ou noxe modifică calitățile aerului respirat 
► de om și animale și constituie un ecran pentru razele solare 
► care, fiind în mod obișnuit reflectate în mari proporții, vor 
► ajunge în cantități mai mici la suprafața solului. Cum această 

suprafață încălzește aerul, s-ar putea asista în viitor la o 
► răcire relativă a climei terestre. Dintre substanțele nocive 
► ce poluează aerul o atenție deosebită trebuie acordată deșeu- 
J rilor radioactive care rezultă din experiențele atomice și 
. care plutesc în stratosferă (peste 10 km înălțime) luni și ani 
► de zile.

► Poluarea aerului mai prezintă și un aspect de ordin 
► meteorologic. Datorită circulației generale a atmosferei, care 
* după cum se știe nu are granițe, aerul infectat de un stat 
J cu un mare grad de industrializare se va deplasa asupra unor 
, ținuturi cu industrializare slabă producînd acestora modifi- 
► cări însemnate în ceea ce privește peisajul faunistic și flo- 
► ristic, inclusiv dăunarea sănătății populațiilor din aceste re- 
* giunl. Se va pune, deci, problema stabilirii unei legislații 
► internaționale privind regimul atmosferic, asemănătoare le- 
► gislației hidrologice care există între statele coriverane.
► Realizarea unei creșteri economice dinamice presupune 
► obținerea și menținerea unui echilibru ou particularitățile 
► mediului tradițional. In lumea contemporană în care există 
► state cu potențiale economice și științifice diferite, aflate pe 
► diverse trepte de dezvoltare și care au orînduiri social-poli- 
► tice deosebite, singura cale rațională pentru ca toate țările, 
* toate popoarele să se împărtășească din roadele revoluției 
> tehnico-științifice și să progreseze rapid o constituie — după 
► cum a subliniat deseori România — dezvoltarea cooperării 
► tehnico-științifice și a colaborării internaționale pe baza prin- 
► cipiilor deplinei egalități în drepturi, respectării suverani- 
k tații, independenței și intereselor naționale ale fiecărui po- 
, por, a avantajului reciproc.
k Prima conferință mondială pentru protejarea mediului în- 
► conjurător care se va desfășura, începînd de la 5 iunie, la 
► Stockholm, sub auspiciile Națiunilor Unite, urmează să ela- 
► boreze un program detaliat vizînd protejarea vieții pe pă- 
k mint, împotriva poluării în diferite medii. La această confe- 
J rintă sînt așteptați să participe 1200 de delegați din peste 
> o sută de țări ale lumii, care să dezbată puncte de deosebit 
> interes înscrise pe ordinea de zi ca : dezvoltarea și mediul 
► înconjurător, gestiunea resurselor naturale în raport cu me- 
► diul ; aspectele educative, sociale și culturale ale problemei 
► etc.
J România s-a pronunțat în repetate rînduri pentru ca a- 
, ceastă conferință, ca și toate reuniunile organizate sub egida 
► O.N.U., să fie guvernate de spiritul universalității. Partiei- 
► parea în condiții egale, la Stockholm, a tuturor statelor, ar 
► crea cadrul adecvat dezvoltării unei fructuoase cooperări 
* internaționale în domeniul mediului ambiant, ar oferi ga- 
* ranția adoptării unor măsuri eficiente pentru protecția și 
> conservarea Iui și implicit, ar asigura reușita celei mai mari 
t manifestări de acest fel organizată după cel de al doilea 
> război mondial.

DOINA TOPOR

studențesc la Rynia
international

După întemnițarea liderilor a trei centrale 
sindicale din Quebec

PUTERNICA MIȘCARE DE PROTEST

întemnițarea pentru o perioa
dă de 12 luni a liderilor a trei 
principale centrale sindicale din 
provincia canadiană Quebec a

VIITORUL INCERT AL A. E. L. S.
Cind, la Stockholm în 

1959, Elveția, Austria, Sue
dia. Norvegia, Danemar
ca, Portugalia și Anglia, 
semnau actul de consti
tuire a Asociației Euro
pene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.) nici unul dintre 
participant nu bănuia că 
ultimul dintre membrii e- 
numerați și, totodată, cel 
mai fervent susținător al 
acestui organism, avea să 
contribuie, prin insisten
țele sale de a adera la 
Piața comună, Ia fenome
nul ireversibil de deza
gregare al A.E.L.S. Fie
care sesiune a Consiliului 
ministerial al Asociației 
Europene a Liberului 
Schimb desfășurată în 
ultimii cîtiva ani a mar
cat îngrijorarea mem
brilor săi în fața crește
rii puterii economice a 
Pieței comune, a baraju
lui de tarife vamale pe 
care Comunitatea Econo
mică Europeană l-a înăl
țat pentru a bloca comer-

tul cu partenerii extra- 
comunitari. In sfîrșit, ac
ceptarea comune, 
unor noi 
care trei — Anglia. Dane
marca și Norvegia — sem
natari ai actului de con
stituire al A.E.L.S., a ac
centuat temerile privind 
viitorul acestui organism. 
Din 1961 s-a alăturat 
A.E.L.S., cu statutul de a- 
sociat, Finlanda, iar din 
1970 și Islanda, în calitate 
de membru cu drepturi 
depline. Spre deosebire de 
Piața comună, care în 
conformitate cu Tratatul 
de la Roma prevede crea
rea unei uniuni vamale și 
a unei uniuni politice, 
A.E.L.S. își propusese 
doar favorizarea schim
burilor comerciale reci
proce, fără a impune par
tenerilor din afara sa pro
priile regulamente si In
strucțiuni. Desigur, acest 
obiectiv a facilitat adera
rea Ia A.E.L.S. a unor țări

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30). 
Tomis (orele 9; 11,15: 13,30; 16: 
19.15; 20,30). Grădina Tomis (ora 
20,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Dacia (orele 8,15; 10,45; 13,15; 15.45; 
18,15; 20,30).

TICK... TICK.. TICK... : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Grădina Unirea (ora 20). ,

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

MARY POPPINS : rulează la
Lira (orele 15,30; 19.15). Miorița (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30) Grădina 
Lira (ora 19,45).

POLONEZA DE OGHINSKI : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20). .

MICUL SCALDĂTOR : rulează la 
Pacea (orele 16; 18; 20).

VIS DE DRAGOSTE : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 19), Grădina 
Moșilor (ora 19,30).

MAREA DRAGOSTE 5 rulează la

lărgirii Pieței 
prin inserarea 

membri, din

cu statut neutru sau care 
promovează o politică de 
nealiniere la blocuri mili
tare. Așa se explică fap
tul că Elveția, Suedia 
Austria și Finlanda au 
considerat necesar să de
vină parteneri ai acestui 
organism. Obiectivele An
gliei erau cu totul altele. 
Marea Britanie sconta pe 
înființarea acestui orga
nism, în fruntea căruia, 
datorită poziției sale eco
nomice, putea lesne să se 
situeze. Numai că evoluția 
Pieței comune, în sensul 
introducerii unor noi taxe 
și tarife vamale pentru 
comerțul extra-comunitar, 
a grăbit procesul căutării 
unor soluții prin care 
A.E.L.S. sau membrii săi 
să poată surmonta dificul
tățile schimburilor lor e- 
conomice cu C.E.E.

Dată fiind intensificarea 
comerțului unora din 
/nembrii A.E.L.S. cu Piața 
comună, s-a propus inițial 
găsirea unei forme de a-

sociere a acestui organism 
cu „cei șase". Dar intere
sele economice foarte di
ferite. nivelul lor diferen
țiat de dezvoltare, au îm
pins de fiecare dată dez
baterile. atît din cadrul 
reuniunilor A.E.L.S. cît și 
al celor comune cu C.E.E., 
spre proiecte care se o- 
preau în stadiul intenții
lor. In sfîrșit, perspecti
vele aderării Angliei, Da
nemarcei și Norvegiei la 
Piața comună, începînd cu 
1 ianuarie 1973, pre
cum și realizarea obiecti
vului propus în cadrul 
A.E.L.S. (adică reducerea 
taxelor vamale) au accen
tuat tendințele centrifuge 
din cadrul acestui orga
nism.

Recenta sesiune a Con
siliului ministerial, ale că
rei lucrări s-au desfășu
rat la Geneva, a eviden
țiat din nou această si
tuație, în ciuda afirmații
lor că A.E.L.S. ar putea 
exista chiar și după Ince-

putui anului viitor mai 
precis, după lărgirea Pie
ței comune. In ceea ce 
privește eventuala asocie
re „în grup" la Piața co
mună a celor zece, deo
camdată s-a propus amî- 
narea adoptării unei hotă- 
rîri definitive, luările de 
poziții conformînd dorința 
unor membri de a nego
cia separat cu C.E.E., do
sarul relațiilor lor econo
mice.

Actualele dificultăți pe 
care le întîmpină membrii 
A.E.L.S. au aceeași sur
să : ele provin din ca
racterul restrictiv al 
schimburilor economice 
promovate de Piața comu
nă. Evident, numai o 
largă cooperare, eliberată 
de orice restricții și prac
tici discriminatorii, poa
te oferi cadrul stabil, ca
pabil să asigure o partici
pare activă, reciproc a- 
vantajoasă, tuturor părți
lor în comerțul mondial.

I. TIMOFTE

MUNCITOREȘTI
provocat o puternică mișcare de 
protest în cercurile muncito
rești din această provincie. Miș
carea a îmbrăcat un caracter 
puternic în localitatea Sept 
lies, situată la aproximativ 500 
km de Quebec. între demon
stranți, care au ridicat baricade 
pe străzi, și poliție s-au produs 
incidente soldate miercuri cu 
24 de răniți și zece arestări.

Guvernul provinciei Quebec, 
informează agenția FRANCE 
PRESSE, a cerut Ministerului 
Federal al Apărării vehicule 
militare pentru a transporta u- 
nități de poliție în localitatea 
Sept lies. La cererea autorită
ților din Quebec, în localitatea 
respectivă au fost transportate 
deja miercuri seara, pe calea 
aerului, unități de poliție din 
Montreal.

In numeroase întreprinderi de 
construcții, spitale și școli din 
provincia Quebec, precum și în 
anumite servicii ale postului de 
radio Canada, salariații au în
cetat lucrul, în semn de pro
test față de întemnițarea lide
rilor sindicali.

Arta (orele 15,30; 17,45; 20), Gră
dina Arta (ora 20).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULITT : ru
lează la Crlngașl (orele 15,30; 18; 
20,15).

INCIDENTUL : rulează la Flo- 
reasca (orele 15,30; 18;

WATERLOO : rulează 
(orele 16; 19).

STEAUA SUDULUI:
Rahova (orele 15,30; 18

TATA DE DUMINICA : 
la Laromet (orele 15,30; 
19,30).

AEROPORTUL : rulează 
greșul (orele 15,30; 19).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

VIKINGII (orele 10; 12; 14), 
FRAȚII MARX LA CURSE (ora 
16), PANICĂ LA HOTEL (orele 
18,15; 20,30), rulează la Cinema
teca „Union".
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20,15). 
la Flacăra

rulează la 
; 20,15).

rulează 
17,30;

la Pro-

Teatrul de Operetă : LOGODNI
CUL DIN LUNĂ — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : CUI I-E FRICA 
DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 
20; (Sala Studio) : SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora 20; 
Teatrul Mic : VICLENIILE LUI 
SCAPIN — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie : CHER ANTOINE — ora 
20: Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
PLAY STRINDBERG — ora 
17 ; RECITALUL ORCHESTREI 
„SFINX" — ora 20-, (Sala Studio) : 
VICARUL — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : SORA CEA MARE — ora 
20; Teatrul Giulești : ...ESCU —

ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" * 
FETELE DIDINEI — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Victo
ria) : ȘI FEMEILE JOACA
FOTBAL — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică- (Sala Victoria) • NI- 
NIGRA ȘI ALIGRU — ora 15; 
NOCTURN III — ora 21,30; (Sala 
Academiei) : RAI ȘI NĂTĂRĂI — 
ora 15; Studioul „Casandra" al 
I.A.T.C. : NEÎNȚELEGEREA 
ora 20; Circul „București" : 
TER-CIRCUS — ora 19,30.

IN-

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Mai aveți o 
întrebare ? „Poluarea — o proble
mă la scară planetară" 9,45 Muzică

La Rynia, ling* Varșovia 
a început joi un seminar in
ternațional studențesc, con
sacrat unor probleme privind 
mișcarea de tineret și stu
dențească în favoarea O.N.U. 
și a securității europene, co
laborarea europeană în ocro
tirea mediului înconjurător. 
Participă reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret și 
studenți din 20 de țări euro
pene. Din România ia parte 
Dan Guină, student, preșe
dintele Consiliului Asociației 
studențești de Ia Facultatea 
de Drept din București.

Lucrările seminarului se 
vor încheia la 14 mai.

DIFERITELE ramuri 
ale economiei naționale a 
Republicii Democrate Ger
mane vor primi, pînă în 
1975, aproximativ 225 000 de 
absolvenți ai institutelor 
de învățămînt superior și 
mediu de specialitate. Adîn- 
cirea profilării studiului în 
aceste școli și institute, în 
ultimii ani, a creat posibili
tatea ca economia națională 
să primească un număr mai 
mare de cadre specializate. 
Succese importante au fost 
obținute in R.D.G. în spe
cial în domeniul legării în- 
vățămîntului teoretic de 
practică.

In perioada 1966—1971, nu
mărul studenților a crescut 
de la 100 000 la 327 000. In 
1971, din 10 000 de locuitori, 
200 erau înscriși Ia un insti
tut de învățămînt superior 
sau mediu de specialitate.

• MINISTERUL Educației 
și Invftțâmîntului din Româ
nia a oferit Bibliotecii Națiu
nilor Unite de la Geneva un 
valoros lot de lucrări cu conți
nut istoric, economic și poli
tic, publicate In țara noastră. 
Lucrările vor contribui la îm
bogățirea Bibliotecii Națiuni
lor Unite pentru documen
tarea asupra României.

• POTRIVIT unei declarații 
a Ministerului Apărării al Pa
kistanului, reluată de agențiile 
REUTER și FRANCE PRESS, 
20 de militari pakistanezi au 
fost uciși, 31 răniți, iar alți trei 
dați dispăruți, în cursul ciocni
rilor cu forțele indiene care au 
avut Ioc în zona Cașmir, la în
ceputul lunii mai.

MANIFESTARE 
CULTURAL- 

ARTISTICĂ LA 
DETROIT CU 

PRILEJUL ZILEI 
DE 9 MAI

Cu prilejul Zilei de 9 mai, 
ziua independenței 
nale a țării noastre, 
română din Detroit 
nizat o manifestare 
ral-artistică la care 
parte sute de americani de 
origine română. Programul, 
prezentat de formația artis
tică a coloniei, a cuprins 
cintece și jocuri populare 
românești. Profesorul 
mân Constantin Giurescu, 
titularul catedrei de civili
zație română „Nicolae' Ior- 
ga“ de la Universitatea Co
lumbia din New York, a 
fost invitat să facă o expu
nere despre însemnătatea zi
lei de 9 mai.

națio- 
colonia 

a orga-
cultu- 

au luat

TO-

• TENTATIVA întreprinsă miercuri de guvernul britanic în 
vederea realizării unui acord între sindicatele feroviarilor și 
administrația căilor ferate din Marea Britanie a eșuat. Incer- 
cînd să evite declanșarea „grevei de zel" anunțate de trei 
uniuni sindicale ale lucrătorilor din transporturile feroviare, 
programată pentru joi seara la ora 23 (G.M.T.), ministrul bri
tanic al muncii, Maurice MacMillan, a convocat pe rînd repre
zentanții sindicatelor celor 230 000 de feroviari și pe cei ai ad
ministrației căilor ferate. Aceștia din urmă au refuzat din nou 
să satisfacă cererile salariaților cu privire la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață. Ca urmare, joi noaptea se va 
declanșa o grevă de uzură asemănătoare celei hotărîte la înce
putul acestei dispute.

ușoară 10,00 Curs de limba ger
mană (Lecția a 15-a). 10,30 Film 
serial pentru copii : „Aii și că
mila". 10,45 Pagini de umor : Me
dalion Buster Keaton. 11,35 Uni
versitatea TV. 12,20 Telejurnal.

In jurul orei 16,00 posturile 
noastre de radio și televiziune 
vor transmite solemnitatea 
semnării Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană și mitingul or
ganizat Ia Palatul Republicii 
cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie în țara noastră a de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Democra
te Germane condusă de Ericii 
Honecker, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, și 
Willi Stoph, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane.

18,00 Stop-cadru. 18.25 Studioul ar
tistului amator. 18,45 Satul contem
poran. Comuna noastră de azi și 
de mîlne. 19,20 1001 de seri. 19.30

Telejurnal 20,10 Vasile Conta și 
materialismul militant.

în jurul orei 20,45 posturile 
noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct plecarea 
delegației de partid șl guverna
mentale a Republicii Democra
te Germane, condusă de Erich 
Honecker, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, și 
Willi Stoph, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane, 
care la Invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România a făcut o vizită 
oficială de prietenie în țara 
noastră.

21,00 Muzică populară. 21,15 Film 
artistic t „Roata". 22,35 „24 de ore“.
PROGRAMUL II

20,00 Film de animație pentru 
copii : „Eu și Muri". 20,15 Seară 
de teatru : „Nostra Dea“. 21,05 A- 
genda. 21,15 Scene celebre din o- 
pere. 21;40 Viața economică a Ca
pitalei. 22,00 Film documentar : 
Magdalena Popa. 22,15 Dans și 
muzică de pretutindeni.

Rirnar-riA st AnMtNtSTRATIA t București. Plata „Seinteii”- Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difurorii din întreprinderi și instituții.Pentru Străinătate abonamente prin „ROMPRESFI^ATEblA* — Serviciul Import-Export Presă - București - Calea Gnvi|ei nr. 64—66. P.O.B. — „Box 2001". — Tiparul I Combinatul poligrafic „Casa Scinteii .


