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• Sosirea tovarășului Cor- 

neliu Mănescu la Budapesta.

0 Conflictul vietnamez și 
politica tăcerii la Washing
ton.
• încheierea lucrărilor Con

gresului U.T.C.L. din U.R.S.S.
• Substratul cererii de „a-

jutor" a guvernului Federației 
Arabiei de Sud.

O De ce a fost judecat 
George Brind.
• Greva marinarilor brita

nici continuă.
• Primul Congres al Parti

dului Socialist Unit din Ger
mania.

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID $1 DE STAT 
ÎN REGIUNEA IA$I

A doua zi a vizitei conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Iași începe sub lumina unui soare 
strălucitor, care aurește cele șapte 
coline pe care se află așezată ve
chea cetate de scaun, cupolele mo
numentelor istorice, siluetele verti
calelor de beton șî sticlă din noile 
cartiere. De la Bucium, de pe dea
lul Cetățuia, de la Repedea se 
vede panorama largă a lașului în
noit, miile de steaguri care-1 împo
dobesc festiv.

Ora 9. Oaspeții se îndreaptă spre 
Muzeul Unirii, fosta reședință dom
nească a lui Cuza-Vodă pînă la 
1862, monument istoric al unei e- 
poci de strălucită afirmare națională, 
Jocul de unde au răsunat biruitor 
versurile celebrului cîntec : „Hai să 
dăm mînă cu mînă/ Cei cu inima 
română/ Să-nvîrtim hora frăției/ Pe 
pămîntul României".

PJjn fața oaspeților, care parcurg 
cu atenție numeroasele săli ale mu- 
«jiltii, se perindă prețioase mărturii 
mb documente, chipurile unioniștilor, 
țăe deputatilor pontași în diva
nul ad-hoc, între care desigur Moș 
Ion Roată, figurile marilor bărbați 
ai epocii — Nicolae Bălcescu, Ale
xandru Ioan Cuza, Mihail Kogălni- 
ceanu, Vasile Alecsandri, Anastase 
Panu, Costache Negri, C. A. Ro- 
setti, frații Golești, Gh. Xagheru, 
ale tutujor acelora care prin lupta

■ și simțirea lor generoasă au con- 
- tribuit la făurirea României unite și 

nestimate. Din pergamente și acte 
străvechi, din mărturii și fapte ale 
domnilor și cărturarilor acestui pă- 
mînt reiese cu elocventă că ideea 
Unității de neam și de limbă — nă
zuință a întregului popor — s-a 
dezvoltat în Moldova, Țara Româ
nească și Transilvania din timpuri 
vechi. „Pohta ce am pohtit... uni
rea Transilvaniei, Moldovei și a 
Țării Românești" — este un act de 
temelie, scris de mina lui Vodă Mi
hai Viteazu — înfăptuitor al primei 
unități naționale — în fața căruia 
otepeții se opresc. Ideea unității na
ționale străbate și din alte docu
mente expuse în muzee, cronici ale 
lui Miron Costin și Neculce, scrieri 

■-ele lui Constantin Cantacuzino și 
Dimitrie Cantemir, cristalizînîdu-se 
pe deplin în programul pașoptiști
lor : „...Sîntem același popor, omo
gen, identic ca nici un altul, pen
tru că avem același început, ace
lași nume, aceeași limbă, aceeași 
religie, aceeași istorie, aceeași civi
lizație, aceleași instituții, aceleași 
legi și obiceiuri, aceleași temeri ș> 
aceleași speranțe, aceleași trebuin
țe de îndestulat, aceleași hotare de 
păzit, aceleași dureri în trecut, a- 
celași viitoriu de asigurat și în sfîr- 
fit aceeași misie de împlinit...".

Exponatele — documente, fotoco
pii, gravuri, tablouri, obiecte — 
compun un impresionant film al nă
dejdilor și luptei de secole, înfăți
șând amplu mai ales momentul is
toric al Unirii de la 1859. Cele două 
Urne ale divanului ad-hoc, tronul de 
dQmnitor al lui Alexandru loan 
Cuza, mobilierul, costumele, obiec
tele care au aparținut marilor băr
bați ai Unirii evocă tulburător at
mosfera acelor vremi, romantismul 
generos al epocii și al oamenilor 
care au reprezentat-o.

— Este important," remarca tova
rășul Nicolae Ceaușescu, apreciind 
buna organizare a acestei instituții 
ieșene, ca muzeul să se dezvolte 
In continuare, să achiziționeze noi 
mărturii și documente, pentru a pu
ne în valoare și mai bine amploa
rea tuturor etapelor luptei poporu
lui nostru pentru unitatea națio
nală. pentru făurirea unui stat uni
tar și independent. Secretarul ge
neral al C.C. al partidului îi sfătu
iește pe cercetătorii muzeului să nu 

omită nimic, nici o mărturie și nici 
un document care ar putea contri
bui la punerea în lumină a adevă
rului istoric privind revoluția de la 
1848 și Unirea, precum și poziția ma-, 
rilor puteri europene și a diferite
lor categorii sociale din Țările Ro
mâne față de aceste momente de răs
cruce din istoria poporului nostru. 
R'eferindu-se la respectarea pe care 
o datorăm trecutului de vitejie și 
afirmare, tradițiilor glorioase ale 
poporului român, tovarășul Ceaușes
cu a insistat ca muzeele regionale 
din întreaga țară să reprezinte, ală
turi de mărturiile locale, o oglindă 
în mic a Muzeului de istorie a 
Partidului Comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Ro 
mânia.

In cartea de onoare a muzeului 
oaspeții au scris :

„Am vizitat cu mult interes Mu 
zeul Unirii care înfățișează în ima
gini emoționante lupta înaintașilor 
noștri, înflăcărați patrioți pentru 
unire, pentru libertate și indepen
dența țării. Gîndurile, idealurile și 
năzuințele lor au devenit astăzi în
făptuire trainică și deplină în Re
publica Socialistă România. Felici
tăm pe organizatorii acestui inte
resant și de seamă muzeu".

...Părăsind Muzeuil Unirii, condu 
cătorii se îndreaptă spre Palatul 
culturii, a cărui siluetă majestoasă 
a devenit un adevărat simbol al 
lașului. Imaginea orașului se gă
sește aici redusă la scara unei ma
chete în relief. In fața machetei 
au loc discuții cu reprezentanții or
ganelor locale și ai unor ministere 
despre perspectivele dezvoltării o- 
rașului. Sînt prezentate zeci de 
schițe de sistematizare și tablouri 
statistice, care ilustrează sobru reîn
tinerirea lașului, înflorirea lui la 
dimensiunile unui mare oraș socia
list. Reiese grija pentru punerea în 
valoare a vechilor monumente is
torice și arhitectonice, păstrarea at
mosferei specifice pline de pitoresc 
a lașului. Oaspeții se interesează de 
viitoarele construcții consacrate 
dezvoltării industriale a orașului. 
Secretarul general al C.C. al P.C.R. 
invită pe reprezentanții ministerelor 
să prezinte pe machetă locul de 
amplasare și caracteristicile tehnico 
principale ale fiecărei unități.

— Să dăm întîi cuvîntul chimiei 
spune tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Prim-adjunctul ministrului chimiei 
Ion Velea, Înfățișează pTOiectels 
Unul dintre acestea vizează extin
derea actualei fabrici de mase plas
tice. Sporul de producție scontat 
se va cifra la 12—14 000 tone. Prin 
aceleași prefaceri va trece și fa
brica de antibiotice. Obiectivul prin
cipal al chimiei îl va constitui însă 
noua uzină de terilenă, produs ca
re înlocuiește lîna.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de rezultatul studierii 
comparative a eficacității construi
rii întreprinderii — la Săvineșt* 
sau la Iași — în funcție de avan 
tăjele pe care le oferă unul sau ai- 
tul din amplasamente. Urmează să 
se analizeze din nou, comparativ 
toate aspectele celor două variante

— Se pot face economii impor 
tante și sînt convins că dumnea 
voastră, specialiștii din Iași, vă 
veți strădui să reduceți volumul 
investițiilor — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se a 
oademicianului Cristofor Simio- 
nescu.

— De pe acum s-au făcut propu
neri judicioase în această direc
ție, răspunde președintele filialei 
Academiei, citind cifre edificatoa
re din studiul alcătuit de oameni 
de știință ieșeni.

Referindu-se la partea zonei in 
dustriale rezervate întreprinderiloi 
de bunuri de consum, Nicolae Po

pa, adjunct al ministrului indus
triei ușoare, prezintă viitoarea țe- 
sătorie de mătase și face cunos
cut punctul de vedere al ministe
rului și organelor locale; potrivit 
căruia ar fi indicate realizarea u- 
nei fabrici de tricotaje din fire de 
mătase și blănuri artificiale la Paș
cani și nu la Iași cum se prevă
zuse inițial. In această ordine de 
idei tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Emil Bodnăraș se interesează de 
disponibilitățile de forțe de muncă 
existente.

Informînd despre extinderea ac
tualei uzine metalurgice, ministrul 
industriei metalurgice. Ion Mari
nescu, subliniază că sporul de pro
ducție prevăzut va fi asigurat în 
spațiul existent unde, printr-o mai 
bună organizare, se vor da în ex
ploatare noi instalații de țevi su
date și profile îndoite.

Intervenția celorlalți specialiști 
completează tabloul perspectivelor 
pe care le deschide cincinalul in
dustriei ieșene. Așa cum sublinia
ză cu mîndrie gazdele, în Iași vor 
fi prezente aproape toate ramurile 
industriale.

...Ora 11. Gazde sînt acum loca
tarii noilor cartiere Dimitrie Can- 
temir, Nicolina-Socola. Fațadele ze
cilor de blocuri împodobite cu co
voare, sutele de oameni ieșiți la 
balcoane și la ferestre, dau vizitei 
un cadru sărbătoresc. Ieșenii îi în- 
tîmpină apoi călduros pe conducă
torii de partid și de stat în drumul 
spre noua zonă industrială a ora 
șului. La intrarea în uzina metalur 
gică — pilon al industriei ieșen- 
— oaspeții sînt salutați de tovară
șii Ion Sălăjan, directorul întreprin 
derii, de reprezentanți ai organiza
ției de partid și comitetului sindi
cal. de numeroși muncitori, ingi
neri, tehnicieni. Conducătorii de 
partid și de stat vizitează uzina, 
interesîndu-se de desfășurarea pro
cesului tehnologic al celor trei li
nii de țevi sudate, al noii linii de 
profile îndoite, intrată recent în 
funcțiune. Sub bolțile uriașei hale 
se aud acordurile grave ale sim
foniei metalului. De aici spre u- 
zinele și șantierele țării, precum și 
peste hotare au pornit — de cînd 
s-a început producția și pînă în 
prezent — peste 53 milioane metri 
.iniari de țeava, în circa 300 de 
tipuri și dimensiuni. Producția a- 
nului acesta va fi de două ori șt 
jumătate mai mare decît în 1964 
mimul an de funcționare — repre- 
zentînd circa 16 la sută din în
treaga cantitate de țevi fabricate în 
țara noastră. In cursul vizitei, mun
citorii salută cu însuflețire, pe 
oaspeți, oferindu-le buchete de flori. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători răspund cu căi 
dură manifestărilor de dragoste ale 
oamenilor muncii.

Luîndu-și rămas bun de la entu
ziaștii metalurgiști ieșeni, secreta
rul general al C.C. al partidului a- 
preciază realizările obținute de 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
icestei întreprinderi, recomandind 
colectivului, conducerii sale, precum 
si ministerului de resort, o grijă 
mai susținută pentru utilizarea ju
dicioasă a spațiului și capacităților 
de producție, pentru gospodărirea 
atentă a mijloacelor investite, pen
tru îmbunătățirea continuă a indi
cilor calitativi ai produselor. To
varășul Nicolae Ceaușescu felicită 
harnicul colectiv ieșean, urîndu-i 
tot mai mari succese în activitatea 
viitoare.

...Coloana de mașini străbate în 
continuare zona industrială a ora
șului. In dreptul centralei de ter- 
moficare- și a uzinei de prelucrare 
a maselor plastice oaspeții fac un 
popas. In fața unei planșe se dis
cută despre amplasarea viitoarei 

țesătorii de mătase și a fabricii de 
mase poliesterice. Conducătorii stu
diază proiectul noilor construcții și 
fac recomandări în privința solu
țiilor de realizare a viitoarelor o- 
biective.

Oaspeții trec apoi prin cartierul 
Tudor Vladiimirescu, urcă cornișa 
Tătărașului, străbătând un nou mi- 
cro-raion aflat în construcție. în
tâmpinați pretutindeni de entuzias
mul locuitorilor, parcurg străzi 
vechi și noi ale lașului și coboară 
dealul Păcurarilor spre Mircești.

De-a lungul traseului de peste 
60 km, conducătorii au fost salu
tați de mii de țărani cooperatori 
din Lețcani, Podu Iloaie, Bălțațt 
Tg. Frumos, cu nespusă dragoste. 
Ei le-au ieșit în întâmpinare cu 
tradiționala pîine și sare, cu vin 
și plăcinte moldovenești.

După ce străbate pădurea de 
stejari de la Strunga, șoseaua șer
puiește peste coline molcome de 
deal și coboară spre Lunca Șiretu
lui, în peisajul descris atît de su
gestiv în pastelurile lui Alecsan
dri.

Stejari bătrîni, cîmpuri mănoase 
mărginite în zare de sălcii și fagi, 
priveliști calme pline de poezie și 
visare vestesc apropierea de Mir
cești.

întregul sat a îmbrăcat haine de 
sărbătoare. Pretutindeni flutură stea
guri roșii și tricolore, scînteie în 
soare culorile vesele ale scoarțe
lor românești, care împodobesc gar
durile și casele. Locuitorii din Mir
cești și din satele vecine îi întâm
pină pe conducătorii de partid și 
de stat cu brațele pline de florile 
culese din Lunca Șiretului. Mașinile 
trec încet prîntr-un adevărat culoar 
viu, sub o ploaie de flori. Răsună 
urale și ovații, cuvinte de salut în 
cinstea Partidului Comunist Român.

In fața casei în care Vasile A- 
lecsandri și-a trăit cea mai mare 
parte a vieții, oaspeții sînt întâm
pinați de președintele Sfatului 
popular comunal. Constantin Vrabie, 
care urează cuvinte fierbinți de 
bun venit. Potrivit datânei, li se 
oferă oaspeților pîine și sare și 
vin din ulcele de lut înflorate. Stră
bătînd parcul cu arbori seculari, 
conducătorii se îndreaptă spre mu
zeu. Școlării din Mircești se apro
pie și le oferă buchete de flori, 
cravate, insigne pionierești, îi îm
brățișează. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători 
trec pragul ușei scunde, pătrunzînd 
in încăperea în care a trăit și și-a 
scris operele marele poet, care și-a 
pus talentul, întreaga forță crea
toare în slujba poporului, a năzu
ințelor sale scumpe de libertate și 
progres. Documentele evocă boga
ta activitate creatoare a lui Vasile 
Alecsandri, patriotismul său fier
binte, rolul de seamă pe care l-a 
jucat personalitatea sa în viața so- 
cial-politică și culturală a României 
în a doua jumătate a veacului tre
cut. Fotografii, manuscrise, tipări
turi. scrisori ilustrează trainica sa 
prietenie cu Mihail Kogălniceanu. 
Nicolae Bălcescu, Alecu Russo, C. 
Negruzzi, atestă înflăcărarea cu ca
re poetul a participat la revoluția 
din 1848, la înfăptuirea Unirii Prin
cipatelor Române. Se conturează 
clar rolul important pe care l-a at 
vut Alecsandri în afirmarea poe
ziei populare, în circuitul valorilor 
artistice universale, pe meleagurile 
țării noastre în întemeierea teatru
lui și făurirea limbii noastre lite
rare, în înflorirea culturii românești 
și în afirmarea ei peste hotare 
Conducătorii străbat încăperile ca
re păstrează mobilele originale, nu
meroase obiecte și cărți care au a- 
parținut poetului. Oaspeții se în
dreaptă apoi spre mausoleul din 
parc, unde, acoperit de o lespede

de marmură albă, se află mormân
tul poetului. La încheierea vizitei, 
oaspeții scriu în cartea de onoa
re : „Cu profunde emoții am vizi
tat casa bardului de la Mircești, 
luptător și patriot pașoptist, cărtu
rar înaintat și făurar de seamă al 
limbii românești, poetul ce-a cîntat 
cu adîncă și generoasă simțire 
„Deșteptarea României", exprimâiid 
în stihuri înflăcărate visul de unire 
al întregului popor român, idealu
rile de neatârnare și propășire, ca
re își găsesc astăzi împlinirea în 
patria noastră socialistă.

In curtea vastă, conducătorii 
de partid și de stat sînt întâmpi
nați de mii și mii de oameni dor
nici să-și exprime căldura simță- 
mintelor de nețărmurită dragoste 
și încredere în Partidul Comunist 
Român, continuatorul nobilelor tra
diții ale celor ce au luptat pentru 
apărarea unității și demnității na
ționale, pentru libertate și progres.

In aclamațiile mulțimii ia cuvân
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
După ce mulțumește pentru primi
rea caldă, el spune :

Vizitând regiunea Iași, acest fru
mos colț al Moldovei, am ținut să 
aducem un omagiu frumos marelui 
luptător pentru unirea Țărilor Ro
mânești, pentru formarea statului 
național român, aceluia, care și-a 
închinat întreaga viață luptei peii- 
tru neatârnarea țării și care, tot
odată, a muncit neobosit pentru pu
nerea în valoare a comorilor 'nepie
ritoare ale folclorului românesc. 
Poezia, întreaga activitate literară a 
lui Vasile Alecsandri, reprezintă 
una din cele mai mari contribuțfi 
la formarea limbii și literaturii ro
mânești. Așa cum a spus însuși 
poetul, el a datorat poporului tot 
ceea ce a creat, In popor se gă
sește întreaga forță creatoare a 
neamului românesc:

Acum, cînd poporul nostru a 
devenit stăpîn pe soarta sa, cînd 
sub conducerea Partidului Comunist 
își făurește viața nouă, așa cum 
o dorește, amintirea lui Vasile A- 
lecsandri, ca și a atîtor alți luptă
tori pentru independența patriei, 
pentru formarea limbii și literatu
rii române, trebuie să fie o îmbăr
bătare la muncă și luptă pentru a 
ridica tot mai sus patria noastră.

Datoria noastră, a tuturor, a spus 
tovarășul Ceaușescu, oriunde am 
munci, dar mai cu seamă a ace
lora cărora li s-au încredințat func
ții de răspundere, este aceea de 
a servi poporul.

Vă urez din toată inima, a spus 
vorbitorul, dumneavoastră, acelora 
care locuiți în această comună, în 
care a trăit șî a creat marele pa
triot al țării noastre, succes în 
munca închinată fericirii poporului. 
Prin activitatea dumneavoastră a- 
duceți o părticică la marea operă 
de înflorire a României Socialiste.

Cuvintele secretarului general al 
C.C. al P.C.R. sînt acoperite de ro
pote de aplauze, de urale care du
rează minute în șir. O fanfară cîntă 
Hora Unirii. Conducătorii de partid 
și de stat se prind în hora încinsă 
în curtea casei din Mircești, Îm
preună cu tărăncile și țăranii în- 
veșmîntați în mîndrul nostru port 
popular.

Aclamați îndelung, oaspeții se 
despart de gazde, de locuitorii Mir-

(Continuare în pag. 3-a)
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CULTURA Mlcrofabulă

TUDOR ARGHEZI! Pe ecranele cinematografelor petroșâgfcne

LA 86 DE ANI
La 21 mai cel mai ma

ts poet român în viață 
— Todor Arghezi — a 
ta^trait 86 de ani. Sînt 
ani mulți rodnici, adu- 
■ofi pe umerii unuia 
*■ pilonii cei mai pu- 
*Huiri ai literaturii to- 
m&he d>n toate timpu- 
ifie. In urmă cu f dece- 
■tL cfnd avea 18 ani, 
TM»r Arghezi a pubi’- 
cal primele versilri. A 

in Liga ortodo
xă a lui Alexandru Ma- 
■mfonslu, in 1896, dat 
abia in 1927, la 47 de 
ai, ii va apare primul 
vOMm de poezii: „CU
VINTE POTRIVITE". De 
la fiobut șl pîbă astăzi, 
Arghezi a îmbogățit sub- 
■iaațial literatura româ- 
oă, sporindu-i prestigiul 
peste hotare.

Arghezi s-a impus în 
Mi 11 tind îrt poezie. 
Dta volumele sale de 

mi amintim; „cu* 
1 fi POTRIVITE",
IWt „FLORI DE MUCI
GAI", 1931 r „CĂRTICI
CA DE SEARĂ", 1935; 
.HORE", 1939. Acestora 
k M adaugă „1907". a- 
plHt in 1956; „CINTA- 
tt OMULUI", din 1956 
și volumul „FRUNZE" 
(tWl). Apreciabilă este 
ți activitatea sa de ro- 
maader, dramaturg, patn- 
fleUr, cronicar artistic, 
traducător. Nu putem 
trece cu vederea atenția 
pe care a acordat*» co- 
pmot, pentru Cate â a- 
Vbt răgazul necesar scrie* 
ta mal multor cărți. Lu- 
Crările literare în proză 
dai adunate in volume
le: „icoane de lemn" 
(1830); „POARTA NEA
GRĂ" (1930); „TABLETE 
DIN Tara De ki TY" 
(1933)1 „CIMITIRUL BU
NA VESTIRE" (1936)); 
„RĂZLEȚE’ (1965) ș. a.

Arghezi a început să 
scrie cu puțini ani după 
ce s-a stins din viață 
genialul Eminescu. Era 
greu să ajungi celebru 
rînd în poezia noastră 
strălucea constelația poe
tică eminesciană. Cu 
toate acestea, Arghezi a 
devenit mar®. Acest lu
cra se datOrește iâptu- 
M că și-a ales un drum

propriu, ieșind din 10 na 
epigonilor care-1 imitau 
exasperant pe autorul 
Luceafărului. Originalita
tea sa, atît din punct de 
vedere tematic, cit și din 
punCtul de vedere ai 
realizării artistice, a fost 
aceea care l-a impus pe 
Arghezi.

EmineScu și Arghezi 
sînt cei mai de seamă 
poeți ai României. Ii a- 
propie valoarea excepțio
nala a creației lor poe
tice, Se aseamănă prin 
rolul pe cate l-au avut 
in dezvoltarea literaturii 
române, prin influența 
asupra contemporanilor. 
Deosebirile dintre ei 
pornesc in primul rînd 
din momentul lor social 
și istoric diferit.

Vorbind despre opera 
Iul Tudor Arghezi, se 
poate spune că nota ca
racteristică este lirismul, 
Chiar și atunci cînd pă
răsim creația poetică. 
Autorul „CINTÂRU O- 
MULUI'* a fost tot tim
pul, și este, în Contact 
cu epoca sa. A protes
tat vehement Împotriva 
nedreptății din jur, a 
luptat și cu sine, a slă
vit munca omului socie
tății noi de pe plaiurile 
Mioriței.

Scriitor fecund, Tudor 
Arghezi n-a cunoscut 
declinul literat, întreru
perile mari sub influența 
vieții înaintate, reușind 
ca, la peste 70 de ani, 
să dăruiască literaturii 
române două poem® ex
celente : „1907" și „CIN- 
TARE OMULUI".

In gazete și reviste li
terate îi apar articole, 
VetsUri, care vorbesc de 
dragostea pe căre o are 
și acum penttu literatu
ră, de marea sa putere 
de creație.

Opera, apreciată de 
poporul său, se bucură 
de mare succes peste 
hotare, fiind Iradusă în 
numeroase limbi străine.

La împlinirea onorabi
lei virste de 86 de ani 
poporul român îi aduce 
omagiul său, dotitldU-i 
ani mulți și sănătate.

por (He
pămîntuiui"

Filmul românesc ),La porțile pă- 
mîntUltli", produCțfe a studioului 
„București", este o povestire cine
matografică din viață tinerilor inte
lectuali. Este, de fapt, o dezbatere 
etică pe tema căutărilor și a idea
lurilor legate de profesiune, de 
setea afirmării, de viața intimă a 
celor ce se află în pragul maturi
tății, de responsabilitatea lor mo
rală față de ei înșiși și față de eo 
lectivul în cate trăiesc, pe scurt, un 
crîmpel din viața cotidiană, bogată 
în frtimîntări omenești, în pasiune, 
trăiri, confruntări.

Eroii povestirii fac parte dîntr-o 
echipă de geologi plecați în Munții 
Apuseni pentru explorarea de noi 
zăcăminte miniere. Micul grup se 
compune din George — conducă 
torul echipei, un geolog Cu 6Xpe 
riență Câte ă publicat deja nu 
meroase lucrări științifice —- Romi, 
Emil și Dinela, tineri abia teșiți da 
pe băncile universității.

Viața 
treieră 
furtună, 
soarelui 
râului și adesea, eforturile lor ră- 
mîn fără izbîndă. tuni în șir sînt 
siliți să stea departe de viața co
tidiană, Să renunțe la comoditate» 
la familie, la Cercul de prieteni, 18 
distracții. Nu oricine se poate a- 
dapta sacrificiului acestei 
Acest lucru se relevă și 
eroilor din film.

Din distribuție fat parte 
George Constantin (George), Matgs 
Barbu (îrina), Ilinca Tomoroveanu 
(Dihela), Sebastian Papaiani (Romi), 
George Popovici-Poeiiaru (Emil), De«i 
Radulescu (ciobanul), Florina imcan 
(Silvia), Ion Stoian (Oliver), Mit- 
zura Arghezi (Ioneasca).

Filmul va rula la cinematograful 
„Republica".

geologilor este grea. Ei CU* 
munții și văile pe ger, pe 

sub arșița dogoritoare a 
de vară în căutarea mine-

tuniam, cariatiam, sete de clțtig și 
parvenire slujește cu iei regimul 
fastlat.

Acțiunea se petrece îhtr-un oră
șel de provincie din Italia, în anul 
1037, cînd Hiller încheie acordul de 
alianță cU Italia, iar în Spania are 
ioc slngeroaul război civil.

Eroul principal al 
Homer( bărbat încă 
funcționar, agent la 
asigurări din Roma, 
uțot influeUțabil 
Hotner Care crede Că fascismul a 
restabilit ordihea în Italia și a dus 
la creșterea prestigiului țăfii peste 
hotare, și cum spunea maică-sa „a 
pus ordine în mersul trenurilor", e 
pe cale de a deveni un admirator 
fervent al regimului.

Dar, trecîhd printr-o serie de si
tuații fără voia lui, fiind luat altul- 
Hosier capătă o experiență amară, 
1 se zdruncină pinii Ia urmă zelul 
cu care se prosternase în față jo
cului de artificii al fascismului.

Scenariul filmului aparține unui 
colectiv compus din Amidei — 
Sc&ia — Talarico —* Msecări *— 
Zampa iar regia lui Luigi Zampa

filmului este 
tinăr, modest 

e societate de
Mic burghez,

de propagandă

Copilul ara CtNEVAl
Pe plajă,
Povestea, tuniia
— „Am ÎOSl și eu in lagăr.
La Dachau am fost 1"
—* De la poeji ai învățat să minți, copile ?" 
fPzlslea o-avea dealt vreo 3o de chite l)
— „El, aste-i buna t De ce aș minți f
In lagărul acela am trăit, 
Ținut fit ecutăce de deținut !
Pe faseiștl personal f-em văzut 1“
— Minte frumos, ștrengarul l*
Spuse in treacăt o dOâtnnă vaporoasă,
Cure,
Tocmai atunci ieșise din spuma mării 
$i-i ceruse soțului să-i aducă un suc. 
Dar,
lin elefant (de gumă), 
bintr-un raft al chioșcului cu 
„Amintiri de ia mare".
Declamă solemn,
Seulindu-se în picioare:

„O, fcît aș vrea să fie numai minciună 1“ 
(De unde se vede,
Cit de nealenți cu femeile —*
Sint eîeîanjii — de gtttnâ —

Flori de colt
Lirism tăcut. Tăcutâ-niiorate,
In selenara împietrire din inait, 
Pe unde capra heagrd-u salturi, part. 
Ea însuși, Scris pe zare-n zvîcnet, sail.

Co-/Wr-un poem cu orizonturi pute, 
Amețitoare, se urcau către tării, 
Cu zvonul greu, 
Spre pUstCle d®

de iarbă și pădure, 
stele, bruiftete tîrtil.

itrctemeniți pe piatra, 
din soare veșnicia, 

Însingurați în liniștea înaltă, 
Serbează mariajul soarelui cu glia.

GIIEORGHE GRADlNARU------------------------------------------------1

Flatuti de piatră 
Sorbind iMIorați

Prof. Mircea MUNTE ANU
Vultan

munci, 
în căzui

actorii

„Ani clocotitori"
Studiourile italiene ne prezintă 

incopînd de azi, la cinematograful 
„7 Noiembrie") filmul „Ani cloco
titori". Filmul este o satiră coro- 
zivă la adresa fascismului, la adresa 
burgheziei italiene, care din opor-

Tinerele func
ționare de la poș
ta din Vulcan E- 
ieonora Marines
cu (stingă) și 
Pali ileana sini ci
titoare pasionate. 
Deseori ele po
posesc la biblio
teca clubului din 
localitate pentru 
a împrumuta căr
țile de care au 
nevoie. Pali ileana 
și-a format chiar 
o bibliotecă per
sonală care cu
prinde un număr 
apreciabil de Vo
lume.

lată-le pe cele 
două cititoare in 
sala bibliotecii 
clubului muncito
resc din Vulcan 
aleglndu-și cărțile 
preferate.

Marile valori ale drama
turgiei caipă-tă chip viu, ex
presiv, prin interpretarea sce
nică a colectivelor profesio
niste de teatru și nenumăra
telor echipe amatoare. $i, da
că teatrele de stat își împros
pătează forțele creatoare aii 
de an prin asimilarea noilor 
promoții ale Institutului de 
teatru I. L. Caragiale Butii* 
rești, formarea personalității 
artistice a interpretului și 
instructorului de teatru ama
tor revine secțiilor de mă
iestrie a actorului și regie 
din cadrul Scolii populat® dă 
artă. O astfel de secție func
ționează și în cadrul Școlii 
populare de artă din Petro
șani.

Programa analitică a aces
tei secții pornește de la ptin 
cipiui că actorul și regizorul 
amator au aceeași răspunde
re ca și colegii lor profesio
niști în transmiterea metalu
lui scenic. Actorul amator 
ca și cel profesionist respec
tă regulile științifice de crea
ție ale artei dramatice, după 
cum un automobilist sportiv 
respectă regulile circulației Și 
modul de funcționare a ma
șinii pe care o conduce CU 
aceeași rigoare oa un șofat 
de profesie.

Deci absolventul celor doi 
ani de studiu ai secției 
teatru are toate pretttizele 
a constitui tin 
bază în 
matoare 
El va fi 
dat" in 
pînd la

de 
de 
de 
a-

element 
formația artistică 
din care face parte, 
în același timp „tt>- 

cadrul școlii, pârtiei- 
realizarea unui larg

repertoriu de versuri, scene 
le, pi66e într-un act, piese ir 
două sau trei acte.

Numai în ultimii trei ăir. 
noi am pregătit și reprezen
tat — cu prilejuri diferite ■— 
poezii, schițe și piese într-uh 
act, piese în două acte de 
autori români sau străini. In 
curs de pregătire se află în 
prezent „Adolescentul" de 
Horia Lovinescu, „Ziua fe
meii'' de J. B. Priestley, „O 
istorie nocturnă" de S&an 
O'Casey, „Ursul" de CehOv, 
„Trei la o oglindă" de Radu 
Nichita, precum și tragedia 
optimistă „Inimă vitează" di- 
M. Davidoglu, ultima evoclnd 
pagini 
tate a 
Român.

Cu 
prezentate a reieșit că avem 
elevi taleutați și entuziaști 
care depun în același timp o 
fructuoasă activitate în mișca
rea de amatori.

din lupta în ilegali- 
Partidului Comunis'

ocazia spectacolelor

Dar să trecem la o altă fa- 
poate cea 

importantă: eficiența
numărul de

aportul pe ca* 
aduc în mișea- 
ăffiător din Va-

ță a problemei, 
mai
clasei noastre, 
absolvenți și 
re aceștia 9 
rea de teatru 
feâ Jiului.

Capacitatea de școlarizare 
a unei prbmoții este de 10-18 
persoane, in anul 1965 
absolvit 7 elevi, în acest 
vor absolvi 10. Aceasta 
monătrează că dintre cei 
striși, mulți dezarmează 
fața studiului și se

au 
an 

de* 
ib
is

retrag.

ȘCOALA

NOASTRĂ

DE

TEATRU

Retragerile pe parcurs, întit- 
Zierile și absențele stir.jehe.se 
serios munca DOastrâ, care nu 
se realizează decit în colec
tiv. Aceasta dovedește o se
rioasă lipsă de răspundere, o 
lacîinâ în educația cetățe
nească a unor elevi ca : Bă- 
gâi-an Ioan — miner Petrilă. 
Fișier Aurel — miner Ani- 
noasa, Purcatu Aurel — f.L.L. 
I.upeni, BurZa Steluța și Bu- 
târiu Doina — A.R.E. Vuloah

Care este pe de altă parte 
soarta unor absolvenți ai cla
sei de măiestrie a actorului, 
chiar dintre cei mai buni ? 
Szekely Clara — F.P.L. Pe
troșani, VaftivUleScu Petre — 
U.R.U.M.P., ToiitesCu Victoria
— librăria Livezeni-PetroȘabi. 
Mița Stefan — A.R.E. Vulcan
— fruntași ai promoțiilor 186" 
și 1965 — se pare că preferi 
acum să se odihnească: ni
meni nu le mai cere probabil 
concursul, dar nici 'ei nu au 
simțit îndemnul de a-și oferi 
talentul vreunei formații ar
tistice.

Cine are misiunea de a for
ma acești instructori ama 
tort? Clasa da regie a Scolii 
populare de artă. Această

artiatice
o

de 
în

clasă însă nu se poate li
chide, neavînd oandidați Că- 
re să îndeplinească condițiile 
regulamentului școlii t să fie 
instructori ai echipelor de a- 
maioni I

Consider Că Ungiira moda
litate de a Spart eficiența 
secției de teatru a sedii 
noastre, ca de altfel și a ce
lorlalte secții, est® st rănea co
laborare cu factorii de con
ducere ai mișcării
de amatori. Colaborarea 
văd concretizată astfel:

Cu prilejul examenelor 
admitere ia noul an de 
vățămîilt, directorii d® du
buri și cămine culturale să 
propună conducerii școlii 
prin consiliul local al sin
dicatelor, pe respectivii can
didați în limita unui număr 
de Jocuri stabilit de comun 
acord după necesități și ca
pacitatea noastră de școlari
zare. Această selecție să se 
facă în primul rînd ținîn)|«- 
se seama de stabilitatea în 
Valea Jiului și la locul ițe 
muncă, de ținuta morală, se
riozitatea și nivelul cultural- 
politic, intelectual al viitoru
lui candidat (în sarcina co
misiei de examinare a școlii 
revenind aprecierea calităților 
sale artistice).

Pe întreg parcursul școlari
zării, conducătorii instit țiilor 
culturale de masă și comi
tetele sindicatelor să țină e- 
vidența și să urmărească ac
tivitatea școlară a elevilor pe 
care i-au recomandat, creih- 
du-le condiții de frecventare, 
antrenîndu-i în activitatea 
artistică Curentă, sprijihindu-i 
atunci cînd e nevoie.

Să se țină consfătuiri pe
riodice între conducerea șco
lii populate de artă. Consi
liul local al sindicatelor, di
rectori de club, cămine cul
turale. responsabili culturali 
dih sindicate, în catv să Se 
analizeze activitatea curentă, 
să se iă in comun măsuri de 
îmbunătățire a muncii de pre
gătire a cadrelor de 
(Ori CUltUfal-artistiCi

Prin îmbunătățirea 
•ii noastre, a taior
oundetn de organizarea aces
tei munci, să ridicăm calita
tea ei la nivelul cerințelor 
actuale, al sarcinilor puse de 
partid.

Ihstruc- 
alhatoti. 
activita
te răS-

ALEXANDRU MICLESCU 
profesor 

ccoala populară te atti 
Ptuoșaid

stir.jehe.se


VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl
ÎN REGIUNEA IAȘI

DE STAT

(Urmare atn pag î a)

ceștiului. pentru care vizita condu
cătorilor de partid și de stat a con- 
gtituât o sărbătoare și totodată o

Întîlnirea cu activul da partid 
din regiunea lași

După-ătniaZă, conducătorii de 
partid șl de stat s-au întilnit tu 
activul de partid din regiune și au 
luat parte la o masă tovărășească. 
Au participat conducători ai orga
nelor locale de partid, de Stat și 
obștești, vechi membri de partid, 
academicieni și alți oameni de ști- 
•illță, artă și cultură, conducători ai 
«nor întreprinderi și unități agricole 
socialiste din regiune, ofițeri supe
riori.

Luînd cuvîntul, tovarășul Miu 
Dobrescu, prim-secretar al Comite
tului regional lași al P.C.R., mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., a 
scos în evidență bucuria deosebita 
cu care locuitorii regiunii au sa
lutat prezența în mijlocul lor a con
ducătorilor de partid și de Stat, En
tuziasmul, a spus Ol, CU care ați fost 
întîmpinați pretutindeni în orașul și 
regiunea noastră, dumneavoastră, 
tovarășe Ceâușescu, și dumneavoas
tră dragi oaspeți, este u puternică 
expresie a atașamentului profund și 
a dragostei oamenilor muncii față 
tie Partidul Comunist Român, față 
» conducerea sa.
‘țvofbitorul a amintit succesele de 
seamă obținute în dezvoltarea mul
tilaterală a regiunii Iași ea rezultat 
al politicii consecvente a partidului 
de ridicare economică șl culturală 
a tuturor regiunilor țării. Avem 
astăzi, a Spus el, fabrici și uzine do
tate cu tehnică modernă, cu Care ne 
fflîhdrlm. Pe ogoarele unite ale re
giunii lucrează mai multe tractoare 
și mașini agricole decît In întrea
ga Românie dinainte de război. 
S-au obțiihut succese de seamă 
în dezvoltarea culturii. Anii cinci
nalului vor aduce alte și alte în
noiri în Orașele și Satele ieșene, ri- 
dicîndu-le la o viață tot mai bună, 
corespunzătoare epocii pe Cere o 
trăim. Sigur, a adăugat vorbitorul, 
sînt CU totul îndreptățite Observați
ile făcute de tovarășul Ceâușescu 
la îhtîlnirea cu intelectualii ieșeni, 
cu privire la creația artistică din 
orașul nostru. Dispunem de forțe 
capabile să îmbogățească activitatea 
creatoare în acest important do
meniu al vieții spirituale, să asigure 
cț lașul să se dezvolte pe măsura 
reputației pe care a avut-o întot
deauna în cultura țării.

Aprecierile pe cure dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceâușescu, le-ați 
făcut la adresa organelor și orga
nizațiilor de partid din regiunea 
noastră, a activității creatoare a 
oamenilor muncii, îndrumările pre
țioase pe care ni le-ați dat con
stituie pentru noi toți un stimulent 
puternic și un îndemn de a ne în
zeci eforturile pentru îmbunătăți
rea munții în toate sectoarele. Vă 
asigurăm că organizația regi&naiă 
de partid, toți oamenii muncii din 
regiunea Iași, slrîns uniți în jurul 
conducerii încercate a partidului, 
vor aduce o contribuție tot mai 
activă la opera de desâvîrșire a 
construcției socialiste, pentru viitori)' 
luminos ăl scumpei noastre patrii

A luat apoi cuvîntul Ion Niculi. 
vechi militant al mișcării muncito
rești din țara noastră. Noi, comu
niștii mai în etate, a spus el, care 
am activat în rîndurile partidului în 
ahii grei ăi. Ilegalității și ai prigoa
nei burghezo-moșierești, încercăm 
un sentiment de profundă satisfac
ție, acum cînd Vedem că idealurile 
pentru care s-au jertfit cei mai buni 
fii ai poporului prind viață. Simțim 
Inima plină de bucurie cînd vedem 
puternicul partid comunist de as
tăzi Cu efectivul său de peste lin 
milion și jumătate de membri strîhs 
Uhiți îh jurul Comitetului Central, 
Urmat cu neclintită încredere de în
tregul popor. Vizita conducătorilor 
de partid și dă Stat în regiunea 
noastră, întâlnirile din aceste două 
zile cu oamenii muncii, însCriindw-s-* 
pe linia practicii conducerii parti
dului nostru de a lua contact direct 

entuziastă manifestare a dragostei 
față de partid.

La întoarcerea spre lași, in sate 
mii și mii de oameni salută din nou 
cu căldură trecerea oaspeților.

cu oamenii muncii, cu realitățile ță
rii, de ă se consulta cu ma
sele, poartă din plin pecetea trai
nicei legături dihtre partid și popor.

In cuvîntul său, Mihai ignat, ca
zangiu la Atelierele Nicotină, a 
spus : Vă asigur, tovarășe Ceâușescu 
și pe dumneavoastră. Ceilalți tova
răși din conducerea de partid și 
de stat, de profundul atașament al 
muncitorimii ieșene față de politi
ca înțeleaptă a Partidului Comunist 
Român pusă în slujba fericirii po
porului, a progresului și prosperi
tății României Socialiste. Afirmarea 
viguroasă de către partidul nostru 
a sentimentelor patriotice ale ma
selor, a independenței și suverani
tății patriei, mobilizează forțele oa
menilor muncii, le unește și mai 
strlns în lupta pentru valorificarea 
potențialului material și uman a! 
tării, constituind un factor de sea
mă al dezvoltării societății noastre 
al înfloririi națiunii socialiste.

Mindrta pe cate noi ieșenii o 
păstrăm pentru trecutul istoric glo
rios al orașului, al Moldovei, pen 
tru tradițiile noastre revoluționare, 
ne este imbold îft munca și lupta 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al ÎX-lea, a liniei politice 
generale a partidului comunist Ro
mân.

Prof. utxiv. Al. Dința, rtleinbru co
respondent al Academiei Republi
cii Socialiste România, a exprimat 
satisfacția intelectualității ieșene de 
a se fi întUnit cu conducătorii de 
partid și de stat In timpul celor 2 
Zile dd- Vizită' in regiune. Intelec
tualitatea ieșeană -— a Spus vorbi
torul — S-a încadrat cu întreaga 
sa capacitate creatoare în prezentul 
țării ndstre, trăind din plin năzu
ințele poporului, punîndu-și toate 
puterile in slujba îndeplinirii sar
cinilor ce i-au fost încredințate de 
către Congresul al IX-lea al parti 
dulul.

Este sarcina de onoare a intelec
tualității noastre, a spus vorbito
rul, să continue nobilele tradiții 
ale culturii progresiste din trecut 
In încheiere, vorbitorul a asigura 
conducerea de partid și de stat că 
intelectualitatea se va strădui să a 
ducă noi contribuții la dezvoltarea 
invățămîntului, științei și artei pen 
tru fericirea patriei noastre socia
liste.

A luat apoi cuvîntul Andofic 
Cumpătescu, priHl-secretar al Comi
tetului regional U.T.C. Iași. Cei a 
proape 120 000 de membri ai or 
ganizațlei noastre regionale, a spus 
el, încâdtîndu-se în frontul comun 
al constructorilor vieții noi parti
cipă Cu entuziasm la munca po
porului, care Înscrie pagini nemu
ritoare in letopisețul anilor 06-1 
trăim Am reținut și cu acest pri
lej sarcinile mari pe care partidul 
ie pune în continuare în fața orga
nizației noastre, desprinzînd din cu
vintele calde, părintești, adresate 
nouă, învățăminte de o mare în
semnătate pentru întreaga muncă 
ce o desfășurăm, pentru viața și 
activitatea fiecăruia dintre noi. In 
numele organizației revoluționa re 
U.T.C. ne angajăm în fața partidu
lui ca sub gloriosul său steag dc 
luptă, avînd in față exemplul vin 
âl comuniștilor, Să fim prezenți 
pretutindeni unde efortul, vigoarea 
pasiunea și priceperea tinereții 
noastre vot fi necesare.

lașul â trăit două zile de înăl
țătoare momente, de adevărată Săr
bătoare a bucuriei, căci vizita dum 
neavoastră a Încălzit inimile și a 
înălțat Sufletele noastre, a spus in 
cuvîntul său Elena Jeanerenaud. 
președinta Comitetului regional al 
femeilor, prorector al Universității 
„Al I. Cuza". In unison eu toată 
populația regiunii, inimile femeilor 
vibrează pline de recunoștința pen
tru politică partidului care ne-a 
creat condiții de participare activă 
la munca de dezvoltare a regiunii 

șl orașului nostru, la inflorlroa 
scumpei noastre patrii. îndrumările 
date de conducătorii de partid 
de stat cu ocazia vizitei vor fi un 
îndreptar și în activitatea noastră 
de viitor.

Ca unul care atn participat la 
Congresul de înființare a Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, a spus Petru 
Mihalache, președintele cooperativei 
agricole de producții- din comuna 
Tîrzii, raionul Huși, îmi sînt și a- 
cum vii in minte îndemnurile fă
cute eu multă căldură de dumnea
voastră, tovarășe Ceausescu, nouă 
țăranilor cooperatori de a munci 
eu slrguințâ pentru întărirea eco
nomică și organizatorică a coope
rativelor agricole de producție, 
pentru dezvoltarea producției agri
cole. întreaga noastră țărănime a 
primit cu deosebită bucurie și în
credere hotărîrile Plenarei C.C. ăl 
P.C.R. din noiembrie anul trecut, 
precum și ale Congresului coope 
rativelor agricole de producție pri
vind dezvoltarea bazei tehnieO-ma- 
teriale a agriculturii, îmbunătățirea 
conducerii și planificării ei, dez
voltarea democrației cooperatiste 
Bucurtndu-ne de rezultatele obți
nute pută în presant, slntom con- 
știenți că Ut cooperativa n&aitră 
agricolă mai avem încă multe de 
făcut pentru punerea în valoare a 
marilor rezerve pe care le avem

Am urmărit cu mult interes, prin 
presă și radio, vizata făcută de dum
neavoastră la cooperativa agricolă 
de producție Tanacu. îndrumării» 
date cooperatorilor de aici sînt 
pentru toți membrii cooperatori ai 
regiunii un ajutor prețios de care 
ne vom călăuzi în întreaga noas
tră activitate.

primit cu vii și puternice aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceâușescu.

Dragi tovarăși,
Am venit 'a Iași pentru a net 

sfătui cu activul de partid Și de 
stat, cu oamenii hiuncii munci - 
tori* țărani, intelectuali — asupra 
măsurilor în vederea înfăptuirii 
programului elaborat de cel de-a! 
!X-lea Congres ai partidului, intîl- 
nirile avute în aceste două iile s-au 
transformat în puternice manifestări 
de dragoste și atașament față de 
Partidul Comunist. Noi vedem în 
aceasta încrederea pe care poporul 
român O are în politica justă, mar 
xist-leninistă a partidului nostru, a 
conducerii sale, care în întreaga 
sa activitate, pun mai presus de toa 
te interesele poporului, ale cauzei 
socialismului și păcii. Ne aflăm in 
tr-o regiune, intr-un oraș cu vectr 
tradiții de luptă pentru progres, 
pentru democrație, care au adus 
în decursul veacurilor Contribuții 
de seamă în luptă pentru formarea 
națiunii române, a statului natio
nal, a limbii, a c llturii românești 
S-a vorbit și ieri și azi 
despre acest trecut minunat. 
Intf-adeVăr, dacă luăm nu
mai secolul al Xix-iea, perioadă 
care înCfepe cu înființarea Acădo 
miei Mihăilene, căpătăm o impre
sie bogată a forțelor intelectuale 
pe care le*a dat Moldova, a con
tribuției ei de seamă la înflorire# 
științei Și culturii românești. Aie! 
au militat pentru cauza progresu
lui șl civilizației țării mulți oameni 
de seamă s Petru Poni, Hurm.zescu- 
Titu Maierescu, Conta, Xenopol, 
Kogălniceanu, Iorga, Parhon, Căii» 
nescu și muițî alții. Ei au înscris 
pagini nepieritoare in istoria Româ
niei, ău făcut ta renumole patriei 
noastre să străbată departe peste 
hotare, ca știința și cultura româ
nească să-și ciștige un loc de 
frunte în patrimoniul culturii UHi* 
versale. Aici s-au dezvoltat <K- 
timpuriu, o dată cu nașterea clasei 
muncitoare, uuole din primele cer
curi socialiste și organizații mun
citorești : Zubt-n Petrovieî Codtea- 
nU, Russel, Istrati, Eugen Lupu, 
Mușoiu, Gherea, Constantin Milla, 
frații Nădejde, au activat în Mol
dova. Desigur, acum vorbim de 
ceea ce a dat Moldova, de ceea 
ce a dat lașul. România a dat în 
decursul ultimului secol, în toate 
regiunile — în Moldova, în Țară 
Românească, in Ardeal — nume
roase figuri de seamă, numeroși mi

litant! pentru progres,- șî datorită 
activității acestora a fost posibilă 
realizarea unității naționale, mersul 
înainte al țării, s-au creat condi
ții ca proletariatul să cucerească 
puterea, ca poporul șă poată păși 
la construirea societății socialiste.

In anii regimului socialist în re
giunea Iași, ca și în întreaga țară 
au fost obținute înfăptuiri de sea 
mă in dezvoltarea industriei. Am 
văzut astăzi cîteva din realizările 
care au transformat lașul. S-au dez
voltat, de asemenea, agricultura, in- 
vățămîntul, știința, întreaga activi
tate socială din Iași. Se poate spune 
că lașul a întinerit, el este de ne
recunoscut față de perioada dinain
te de război. Am avut și eu oca
zia să cunosc orașul dumneavoastră 
în 1939. Comparînd ce era atunci 
și ce este astăzi, apare evident cit 
de mari sînt transformările petre
cute în toate domeniile. Oimpuriie, 
dealurile pustii dimprejur, care pro
duceau o impresie tristă; acum, ca 
întreaga viață a regiunii, parcă și 
natura se schimbă. Tot ce s-a în
făptuit este în țara noastră rodul 
muncii poporului, al clasei munci
toare, al țărănimii, ai intelectuali
lor, al tuturor oamenilor muncii 
conduși de partid. Desigur tovarăși 
că noi ne mîndritn pe bună drep
tate cu ceea ce am înfăptuit. Tot
odată știm că mai avem multe de 
tăcut. Noi am pornit de la un nivel 
acăzut și trebuie sâ depunem eforturi 
mari pentru a asigura mersul înainte 
din ce în ce mai iute al patriei 
noastre pe calea dezvoltării econo
mice, âpre făurirea unei industrii 
puternice, a unei agriculturi inten
sive, a unei culturi înaintate. Fără 
aceasta nu se poete vorbi de so
cialism și comunism. Trebuie să asi
gurăm ca țara noastră să scurteze 
distanța Ce o separă de alte țâri, să 
ajungă în ce) mai scurt timp țările 
avansate. Numai atunci vom putea 
spune i lată, munca noastră este în
cununată de succes, putem să ne 
propunem să trecem mai departe 
spre societatea comunistă.

Știm cu toții, tovarăși, avem în
că de îndeplihit o muncă grea Po
porul nostru a dovedit însă in de
cursul secolelor, și în ultimii 20 de 
ani, că știe să îpfrunte greutățile. 
Stăpîh în tara să, el este ferm ho- 
tărît să-și făurească viitorul așa 
cum și-l dorește.

Facem parte din marea familie a 
țărilor socialiste și din marea fami
lie a popoarelor globului pămîn- 
tesc. Trebuie să muȘcim în așa fel 
ca națiunea noastră să fio în rîndul 
națiunilor socialiste, al tuturor na
țiunilor lumii, o națiune puternică, 
care să contribuie din plin la pro
gresul societății omenești. Succe
sele noastre în construcția socialis
mului, dezvoltarea patriei noastre 
Întăresc întregul sistem socialist. El 
arată oamenilor care mai gem sub 
exploatarea capitalistă calea pe care 
trebuie să mergă pentru a-și lua 
în propriile miint soarta, pentru 
a-șl clădi un viitor fericit. Iată de 
ce consideram că sarcina națională 
de â Construi socialismul este in a- 
celași timp și o sarcină internațio
nală, că ale, aceste două laturi, nu 
șe pot despărți. Indeplinîndu-ne 
datoria față de poporul nostru, ne 
îndeplinim în același timp îndato
rirea noastră internationalists.

in continuare, tovarășul Nicolae 
CeâușesCu a spus: Congresul , al 
IX-lea a trasat un program vast de 
dezvoltare a patriei. In cadrul a* 
cestui program, regiunii Iași îi re
vin sarcini mari. In acești cinci 
ani se vor investi în industria re
giunii dv. peste 8 miliarde lei.

Se Vor înălța noi întreprinderi, se 
vor dezvolta altele, Iii 1970 vor lu
cra în industrie regiunii încă 20G0Q 
de salaried. Pentru un cincinal nu 
este puțin. Ne dăm seama că ar 
trebui făcut mai mult, dar trebuie 
să facem attt cît avem posibilita
tea, Noi consacram 26 la Sută din 
venitul național pentru acumulări 
socialist», deci facem un efort mare 
pentru dezvoltarea OCOhOmiei, la
șului îi revine un procent însem
nat din totalul investițiilor. Sintetn 
siguri că dv. veți folosi sumele a- 
Jacate pentru a obține rezultate cît 
mai bune ht dezvoltarea industriei 

și agriculturii, contribuind astfel la 
dezvoltarea Întregii noastre țări 
(Aplauze). Sînt prevăzute fonduri 
pentru dezvoltarea științei și a lnv4- 
țămîhtuluî superior și mediu șt crin 
regiunea Iași. Se vor cheltui în acest 
scop cîteva sute de milioane de lai. 
$i aceste mijloace trebuie sâ fie fo
losite cu chibzuință pentru a dâ ma
ximum de rezultate. Noi știm câ Ie
șenii sînt buni gospodari, ei știu să 
chibzuiascâ fiecare leu, pentru a Ob
ține un randament cît mai înalt. VI- 
zitînd locuințele, întreprinderile, ia- 
stitutele, căminele studențești, Vă- 
zînd regiunea, ne-am convins că, 
exceptând unele lipsuri, mijloacele 
puse la dispoziție în perioada șese- 
nalului au fost folosite bine. Sîntem 
siguri că și în viitor fondurile acor
date de stat vor fi bine utilizate, 
iar la sfîrșitul cincinalului, alături 
de întreaga țară, și lașul va fî niai 
frumos, mal bogat.

Am fost în aceste două zile în 
Bîrlad, în Vaslui, am trecut prin 
zeci de comune, am vizitat orașul 
dumneavoastră, ne-am întîlnit cu lo
cuitorii săi. Am avut întîlniri cu 
muncitori, țărani, intelectuali șt cu 
sute de mii de oameni ai muncii din 
regiune — bărbați și femei, bfltrîni 
și tineri, copii. Ceea ce ne-a im
presionat este căldura manifestată 
de toți cu care ne-am întîlnit, fără 
deosebire. E greu a reda în cuvinte 
această căldură și impresiile pe tare 
ni le-au oferit întâlnirile cu popu
lația din regiunea lași, din orașul 
Iași.

Am vizitat satul și casa unde a 
trăit și a creat Vasile Aleesandrî. 
Am considerat de datoria noastră 
să aducem omagiu memoriei ace
luia care șî-a consacrat viața propă
șirii României. Am jucat acolo Horă 
Unirii. Am vorbit cu o învățătoare 
care timp de 40 de ani a educat 
copii, a sădit în inimile lor dragos
tea de patrie și de adevăr. Aceasta 
trebuie să fie îndatorirea tuturor 
intelectualilor, tuluror profesorilor 
și învățătorilor. Crescînd tineretul 
nostru, trebuie sâ-1 ajutăm să cu
noască trecutul și să-l iubească, să 
cunoască prezentul și Să»l iubească, 
să se pregătească pentru a făuri Vi
itorul. Numai muncind fără preget 
pentru creșterea continuă a nivelu
lui de cunoștințe al poporului vom 
reuși să ridicăm tot mâi SUS pa
tria, națiunea noastră, să facem ca 
ea să se bucure de respect și stimă, 
aducîndw-si contribuția la progre
sul general al omenirii,

Trebuie să spun tovarăși că din 
întâlnirile călduroase cU oafneilii 
muncii din regiunea Iași plecăm mai 
întărit) în munca noastră, hotărîți 
să facem totul pentru ca măsurile 
partidului și guvernului să corespun
dă cît mai bine intereselor poporu
lui. Numai astfel ne vom face d6- 
toria de fii ai poporului. ACeste 
întîlniri și discuții ne-au întărit 
credința că drumul pe care mergem 
este just, că el corespunde Intere» 
selor poporului nostru, Că poporul 
romăn este ferm hotărît să înfăp* 
tuiască pînă la capăt linia stabilită 
de Comitetul Central al partidului 
nostru.

In continuare, tovarășul Ceauses
cu a spus: Avem în Iași o orga» 
nizatie de partid puternică, cu tra* 
ditli revoluționare bogate și un 
ăctiv de partid valoros. Cei pești 
70 000 de membri de partid din 
regiunea IâȘl sînt o parte * între» 
gii populații, așa cum partidul nos» 
tru de un milion și juma» 
tete este o pacte a ce* 
lor peste 19 milioane de locui» 
lori ai României Socialiste. Intre co« 
tnuniști și nOcoffiufliștl eXiâtă o U* 
nitate idestfuctibilă, datorită eî noi 
reușim să înscriem victorii mări 
în întreaga noastră activitate.

Trebuie să avem permanent in 
fața ochilor, a spus vorbitorul* Sar
cina trasată de Congresul âi IX-leă 
al partidului, de a întări continuii 
legăturile CU nMuieie, unitAțM IA 
jurul partidului a tuturor oamenilor 
muncii indiferent de uațiOiMbUtAta. 
Fieoâre Comuni», Secare ActlVfAt dă 
partid îșî merită acest nun», 8M*

(Continuare m pag. 4*a)
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Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea lași

DE PESTE HOTARE -
(Urmare din pag. 3-a).

ti în măsura în 
activitate este 

■acu, servește 
Or mimcii, ale

în întreaga 
de oamenii

care
legat
interesele oame- 

poporului, ale

noi are datoria ca atîta 
va bate inima în piept 
veghe pentru fericirea 
pentru cauza socialiș

Cjtind versuri ale lui Vasile A- 
lssacdri închinate misiunii nobile 
a mafitanUIor patrioți, tovarășul 
Cenașescu a spus : consider că fie
care dintre 
&■*> cît îi 
a* stea de 
poporului,
anim și păcii.

Ridic paharul, a spus vorbitorul, 
peotiin poporul român, pentru ferici
rea și prosperitatea sa, pentru în- 
*mxee națiunii noastre, liberă și 
egală in drepturi între națiunile so- 
ciaSsie, între toate națiunile lumii. 
Satira partidul nostru comunist 
cn călăuzește poporul nostru spre 
xfcue luminoase ale socialismului și 
iMiaunismului, pentru toți locuitorii 
regiunii Iași și ai orașului Iași, pen- 
ira muncitori, țărani, intelectuali, 
pentru comuniști, pentru Comitetul 
regional de partid, pentru activul

nostru, activul sfaturilor populare, 
pentru sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor, tovarăși. Să țrăiți.

La ora 22,30 mii de cetățeni ai 
orașului s-au adunat pe străzi și în 
gară spre a-și lua rămas bun de la 
conducătorii partidului și statului. 
Răsună aclamații vibrante, urări în 
cinstea Partidului Comunist Român 
și a conducerii sale.

Trenul se desprinde de peron în 
aplauzele și ovațiile mulțimii. To
varășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători schimbă saluturi 
prietenești cu gazdele, cu miile de 
ieșeni aflati în gară.

In această atmosferă de mare 
însuflețire se încheie vizita condu
cătorilor de partid și de stat în 
regiunea Iași. Ea va rămine ca o 
amintire puternică pentru toți oa
menii muncii de pe meleagurile 
ieșene, însullețindu-i în lupta pe 
care o duc pentru a traduce în via
ță hotărîrile celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.

MIRCEA MOARCĂȘ 
PAUL DIACONESCU 
VICTOR BÎRLĂDEANU

Conflictul vietnamez și politica tăcerii la Washington
(Agerpres). — 
din Vietnamul 
conflictului ar

de la Was- 
au grijă să 
putea fi in- 
o expresie

Sosirea tovarășului Corneliu Mănescu
la Budapesta

BUDAPESTA 21. — Coresponden
ta Agerpres, A. Pop, transmite : 
La întoarcerea din R. S. Cehoslova
ci. Corneliu Mănescu, ministrul a- 
fMEtilor externe al Republicii So- 

România, împreună cu so- 
Ua, s-a oprit pentru două zile la 
Budapesta, la invitația lui Peter 
Janos, ministrul de externe al R. P 
Ungare.

La gara din Budapesta, Corneliu 
Mănescu a fost întîmpinat de Pe
ter Janos, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Ungare, Erdelyi Ka- 
roly, locțiitor al ministrului aface

rilor externe al R. P. Ungare, și de 
alți reprezentanți ai Ministerului 
de Externe. Au fost de față dr. 
Dună Florea, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Budapesta, 
precum și colaboratori ai ambasa
dei române.

In cursul zilei de sîmbătă, Cor
neliu Mănescu a avut convorbiri 
prietenești cu Peter Janos.

In aceeași zi, Corneliu Mănescu, 
insotit de Peter Janos, a vizitat 
Tîrgul international din Budapesta

încheierea lucrărilor Congresului
U. T. C. L. din U. R. S. S.

a avut loc ședința de în- 
a celui de-al XV-lea Con- 
U.T.C.L. din U.R.S.S. Timp 
zile, delegații la 
un cerc larg

congres au 
de proble- 
tineretului 
și agricul-

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
21 mai 
chidere 
gies al 
de cinci 
discutat
me privind participarea 
Ia dezvoltarea industriei 
turti, științei și culturii sovietice. 
Congresul a adcptat o rezoluție în 
caro se subliniază că sarcina pri
mordială a Comsomolului este de a 
mobiliza întregul tineret sovietic la 
îndeplinirea planului cincinal, la 
hipta pentru construirea comunis
mului. Participantii la congres au

NEW YORK. Profitu
rile obținute de mono
polurile americane ir, 
primul trimestru al anu
lui in curs au atins cel 
mai înalt nivel din is
toria S.U.A., scrie ziarul 
-.The Christian Science 
Monitor". Ele au crescut 
față de perioada cores
punzătoare a anului tre
cut cu 3.1 miliarde do
lari.

RIO DE JANEIRO. 
Președintele Braziliei, 
Umberto Castello Bran
co, a semnat vineri un 
decret prin care se sus
pendă drepturile politice 
unui număr de 59 de 
politicieni, pentru aparte
nența lor la Partidul Co
munist din Brazilia, scos 
în afara legii. In acest 
mod se urmărește îm
piedicarea participării di
recte a comuniștilor la a- 
legerile 
Stabilite 
iembrie.

pentru Congres, 
pentru luna no-

BATOR. UnulULAN
din factorii oare contri
buie la dezvoltarea in
dustriei Republicii Popu
lare Mongole este creș
terea bazei energetice a

WASHINGTON 21 
înrăutățirea situației 
de sud, ca urmare a 
mat dintre regimul saigonez și bu-
diști, provoacă o serioasă îngri
jorare la Washington, unde pre- 
ședintele Johnson tine un contact 
permanent cu principalii săi 
lieri —- relatează agențiile 
dentale de presă.

După cum relatează agenția 
guvernul Johnson se găsește 
curcătură din cauza conflictului 
vietnamez și ezită să ia vreo hotă- 
rîre, preferind să adopte „politica 
tăcerii". Budiștii sud-vietnamezi au 
cerut ca Statele Unite să denunțe 
pe generalul Ky, dar Administrația

consi- 
occi-

a refuzat. Oficialitățile 
hington, arată agenția, 
nu spună nimic care ar 
terpretat la Saigon ca
de neîncredere fată de Ky.

Arătînd că în cercurile oficiale 
de la Washington se lasă să se 
creadă că „Statele Unite ar fi ne
putincioase în rezolvarea crizei", 
agenția France Presse consideră că 
„opțiunile guvernului american par 
să fie limitate". La ora actuală, 
scrie agenția, pentru S.U.A. nu 
există decît două soluții: sau să 
aștepte o lămurire a crizei sau să 
se desolidarizeze public de guvernul 
generalului Ky. Deocamdată s-a ho- 
tărît să urmeze o politică de „aștep-

cererii de „ajutor"

tare" pentru a permite ambasado
rului american la Saigon, HenTy 
Cabot Lodge, cea mai mare liber
tate de manevră.

Fată de poziția exprimată de Casa 
Albă se manifestă însă semne de 
nerăbdare din partea Pentagonului 
care afirmă că actuala criză dintre 
budiști și regimul saigonez duce 
în permanență la o slăbire a pozi
țiilor ocupate de trupele americane 
pe fronturile sud-vietnameze. Po
trivit agenției Reuter, Pentagonul 
este extrem de îngrijorat de per
spectiva ca în urma „revoltei" fă
țișe a budiștilor față de guvernul 
lui Ky, trei provincii din Vietna
mul de sud să-și declare autonomia 
și să nu mai recunoască autoritatea 
regimului de la Saigon, ceea ce 
ar pune trupele americane de acolo 
în imposibilitatea de a acționa.

*

a guvernului Federației Arabiei de Sud

militare intere- 
exact, 

a guvernu- 
de Sud, a- 
livra arme 
înainte de

militare ale

că cererile 
Arabiei de

„stat unitar" sud-arabic, ca și ma
nevra recentă prin care guvernul 
federal anunța recunoașterea rezo
luțiilor O.N.U. cu privire la Arabia 
de Sud, n-au putut înșela popoarele 
sud-arabice. Aplicarea prevederilor 
rezoluțiilor O.N.U., referitoare la 
alegerile generale, ar urma, după 
părerea guvernului federal, să aibă 
loc după ce mai jntîi vor fi con
sultați șeicii, emirii, organizațiile și 
partidele politice pe lista cărora 
Frontul Național de Eliberare nu fi
gurează. După cum se știe, Frontul 
Național de Eliberare se pronunță 
pentru o aplicare a rezoluțiilor O.N.U., 
în spiritul lor și fără condiții prea
labile, pe baza respectării aspirați
ilor spre o independentă reală. Atît 
el, cît și o serie de alte organizații 
ce se pronunță pentru independentă, 
cer ca în vederea stabilirii viito
rului sudului arabic să fie consul
tată majoritatea populației, organi- 
zîndu-se alegeri sub supravegherea 
O.N.U., suspendînd starea excep
țională și încetînd represiunile îm
potriva elementelor progresiste. Ce
rerile de „ajutor" ale guvernului fe
deral, în vederea întăririi forțelor 
sale armate, demonstrează teama de 
a proceda la o consultcțre imediată, 
liberă și largă a populației înainte 
de a-și consolida pozițiile.

SALISBURY 21 (Agerpres). — 
George Brind, unul din foștii lideri 
ai partidului de guvernămînt, „Fron
tul rhodesian, a fost judec^* de 
Tribunalul din Salisbury pentru vi
na de a fi publicat într-un saatij- 
mînal financiar sud-african un <»<- 
col în care dezaproba proclamarea 
unilaterală a independenței Rhode- 
siei. In declarația făcută la proces, 
George Brind a calificat actul lui 
Smith drept o „hotărîre tragică" a 
elementelor extremiste ale Frontu
lui rhodesian.

„Cer curții, a declarat în înche
iere Brind, să tină seama că o 
persoană ca mine, cu o îndelungată 
activitate în partidul de guvernă- 
mînt, este capabilă să aprecieze ho- 
tărîrea celor ce dețin în prezent 
puterea politică în Rhodesia".

George Brind a demisionat din or
ganele de conducere și chiar din 
partidul de guvernămînt Frontul 
rhodesian în semn de protest fată 
de politica partidului și față de 
proclamarea unilaterală a indepen
dentei. Imediat el 
Iul pentru care a 
ției.

LONDRA 21 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe și de finanțe ai 
Federației Arabiei de Sud au sosit 
la Londra, unde la 23 mai urmea
ză să înceapă tratative cu guver
nul britanic. Alti cinci miniștri fe
derali sînt așteptați în capitala An 
gliei, în vederea acestor convor
biri, la care, potrivit surselor ofi
ciale brilanice, vor fi dezbătute, în
deosebi, probleme
sînd cele două părți. Mai 
este vorba de o Cerere 
lui Federației Arabiei 
dresată Angliei, de a-i 
și instructori militari,
proclamarea independentei, în vede
rea „întăririi forțelor 
federației".

De remarcat faptul 
guvernului Federației
Sud au intervenit după ce guvernul 
britanic a anunțat 
să-și retragă baza 
cadrul planului de 
pendenței acestor 
1968.

Mergînd în întîmpinarea interese
lor britanice de a-și menține in
fluența și pozițiile în această re
giune, cljiar dacă se proclamă inde
pendența, guvernul federal ia — 
după cum se vede din cererea de 
„ajutor" adresată Angliei — măsuri 
pentru a fi capabil să răspundă chiar 
cu forța armată cererilor popoare
lor sud-arabice de a li se acorda o a- 
devărată independență. Atît planul 
britanic privind acordarea indepen
dentei în anul 1968 unui așa-zis

că intenționează 
de la Aden, iu 
acordare a inde- 
teritorii în anul

tb
ca-

un
sovietic,

cheamă „să acționeze, 
cu întreaga omenire pro-

apel adresat 
prin

adoptat 
neretului 
re îl 
împreună
gresistă, în apărarea luptei drepte 

a 
a-i deter- 
din Viet-

a poporului vietnamez, pentru 
pune capăt agresiunii și 
mina pe agresori să plece 
nam".

In aceeași zi a avut
a C.C. al U.T.C.L. în

o plenarăloc
cadrul căreia 

au fost alese Biroul și Secretaria
tul C.C. al Comsomotolui. Serghei 
Pavlov a fost reales prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S.

Greva marinarilor britanici

a publicat artico- 
fost deferit justi-

continuă

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
țării. Volumul producției 
de energie electrică a 
crescut în ultimul cinci
nal de 2,4 ori, iar în 
1965 extracția de cărbu
ne a sporit cu 60 la sută 
in comparație cu anul 
1960. In prezent, în R.P 
Mongolă se extrag a- 
nual aproximativ 2 mili
oane tone cărbune.

SAN JUAN. Secretarul 
general al Partidului 
Mișcarea pentru inde
pendența Insulei Porto 
Rico (M.P.I.), Juan Mari 
Bras, a cerut ca toți 
șefii militari ai forțelor 
armate ale S.U.A. din 
Porto Rico, inclusiv, șe
ful Agenției Centrale de 
Investigații de aici, să 
compară în fata Comi
siei S.U.A. pentru drep
turile civile. El a spus 
că acești militari încalcă 
sistematic drepturile ci
vile ale portoricanilor

MOSCOVA. In crate
rul nnai vulcan stins

din Kazahstan, geologii 
sovietici au tăcut o des
coperire neașteptată. Ei 
au găsit aici mari canti
tăți de aur și argint con
ținute în minereuri de o 
puritate excepțională. 
Exploatarea acestor re
zerve de metale nobile 
va începe imediat.

WASHINGTON. Preșe
dintele Johnson a impus 
vineri noi măsuri de 
austeritate organismelor 
federale, ca urmare a 
cheltuielilor necesitate 
de războiul din Vietnam 
și tendințelor de inflație 
ce se fac tot mai simți
te in economia america
nă. Invocînd aceste două 
cauze, ei a cerut tuturor 
organismelor federale să 
reducă angajările de per
sonal și să limiteze de
plasările în străinătate a 
funcționarilor federali.

NEW YORK. Vineri, 
bursa de acțiuni din 
New York a marcat un

nou declin. Numai în 
prima jumătate de oră 
de la deschidere, indi
cele Down Jones a în
registrat o pierdere de 
6,24 la puncte a cursu
lui acțiunilor societăților 
de automobile, siderur
gice, petroliere, aero-spa- 
tiale, electronice și al
tele. La închidere, ten
dința de scădere a afec
tat 566 de acțiuni din 
cele 1 405 negociate.

LONDRA 21 (Agerpres). — Sîm
bătă, cînd greva marinarilor co
merciali din Marea Britanie in
trase în cea de-a șasea zi, numărul 
greviștilor se ridica la 12 000, imo- 
bilizînd 450 de nave. In ciuda în
cercărilor din ultimele 24 de ore de 
a' aplana conflictul, nu se întrevede 
încă nici o 
a acestuia, 
sindicatului 
Hogarth, a
marți sau miercuri patronatul nu va 
prezenta propuneri constructive, rea
lizarea unei soluții de compromis va

posibilitate de rezolvare
Secretarul general al 
marinarilor, William 

declarat că dacă „pînă

deveni mai dificilă". Pe de 
parte, președintele asociației arma
torilor britanici a declarat că re
vendicările marinarilor „sînt inac
ceptabile" și că armatorii n-au in
tenția de a renunța la propunerile 
lor inițiale.

Luni se va întruni la Londra co
misia financiară de orientare gene
rală a sindicatelor britanice pentru 
a discuta această situație. Greva 
marinarilor din Marea Britanie con
tinuă să afecteze din ce în ce mai 
mult unele sectoare economice.

BERLIN. In cadrul a- 
cordului dintre reprezen
tanții guvernului R. D. 
Germane și ai Senatului 
Berlinului occidental, ca
re expiră la 30 iunie, în
tre 23 mal și 5 iunie, lo
cuitorii vest-berlinezi au 
din nou posibilitatea 
să-și viziteze rudele din 
capitala R. D. Germană 
Incepînd din decembrie 
1963 acesta este cel de-al 
patrulea acord intervenit 
între cele două părți cu 
privire la eliberarea au
torizațiilor de trecere a 
cetățenilor vest-berlinezi 
care doresc să-și vizite
ze rudele din Berlin în 
timpul sărbătorilor sau 
in cazul ivirii unor pro
bleme familiare urgente.

Primul Congres al Partidului Socialist 
Unit din Germania

BERLINUL OCCIDENTAL 21 (A- 
gerpres). — Sîmbătă dimineață au 
început lucrările primului Congres 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania — Berlinul occidental. La 
Congres Darticipă 354 delegați cu 
drept de vot deliberativ și 151 cu 
dmpi de vot consultativ. Gerhard 
Danelius, prim-secretar al conducerii 
P.S.U.G. din Berlinul occidental, a 
prezentat un raport în care a rele
vat sarcinile partidului în lupta pen
tru dezvoltarea pașnică a Berlinu
lui occidental și pentru asigurarea 
drepturilor democratice ale oameni
lor muncii din acest oraș, pentru o 
contribuție la rezolvarea pașnică a

problemei 
unei păci 
popoarelor.

germane, la 
trainice și a

asigurarea 
securității
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Cu prilejul deschiderii
Congres al Partidului Socialist Unit 
din Germania —- Berlinul occiden
tal, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a adresat delegați- 
lor la Congres un călduros salut 
frățesc, urîndu-le succes în desfă
șurarea lucrărilor și în traducerea 
în viață a hotărîrilor ce vor fi a- 
doptate în interesul populației vest- 
berlineze, al cauzei păcii, democra
ției și progresului social

primului
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