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In primele patru luni ale 
anului, planul producției 
globale în industria mi
nieră a f)ost îndeplinit în 

proporție de 102,8 la sută ; au fost livrate peste
plan 114 200 tone de cărbune, 11 000 tone fier 
în minereu marfă și importante cantități de pro
duse neferoase și nemetalifere.

Și colectivele fabricilor 
și uzinelor din industria 
ușoară fci-au îndeplinit 
și depășit angajamen

tele. Pe patru luni, planul producției globale a
fost depășit cu 152 milioane lei.

ECONOMIA SIS
FORESTIERĂ
zilei de 8 Mai. Producția marfă realizată supli
mentar se ridică la 115 milioane lei.
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Fiecare ceas al zilei de 
i completează filele 

unui mare capitol de is
torie, care capătă o încu
nunare, în aceste zile și 
ore, prin creafia omului 
din fabrică, a țăranului, a 
cărturarului, a tot ce în
seamnă om al muncii pe 
bogatul cuprins al țării : 
în toate regiunile țării, 
angajamentele luate 
cinstea zilei de 8 
1966 au fost împlinite și 
depășite.

Industria grea a țării 
s-a dovedit și industria ei 
dinamică : zeci de mii de 
tone sînt surplusurile 
față de plan aduse în 
oțel, fontă și laminate de 
oamenii Reșiței și Hune
doarei. Harfa s-a 
gățit cu repeziciune 
mare, cuprinzînd 60 
sonde forate peste 
vederi. în regiunea 
iești, economiile supli 
tare la prețul de cost au 
depășit 35 milioane lei.

Ce se poate observa 
nou în aceste realizări ?

Sporul înregistrat, înăl
țimea mare nu e luată în 
comparație cu un 
modest : realizările 
tă o tradiție, sînt

INDUSTRIA 
MINIERĂ

în 
Mai

tulri ala unei economii 
mature : muncitorii și teh
nicienii da la Steagul 
Roșu montau ieri autoca
mionul numărul 100 000, 
ultimul tractor „cu cifră 
rotundă" ieșit pe porțile 
uzinei brașovene poartă 
numărul 164 000, cărbu
nele și minereul de fier 
scos în plus de mi
nerii regiunii Hunedoara 
marchează, pe cîntar, 
45 000 tone.

în al doilea rînd, este 
vorba de o 
fențioasă în 
joacă un rol 
cît oricînd ; 
tele au fost 
toți indicatorii, 
realizări întîlnim produse 
care cer un înalt nivel in
dustrial: gălățenii au lansat 
un cargou de 4 500 tone 
adaptat special pentru tro
pice, Slatina a intrat pe 
harta europeană a marilor 
producții de aluminiu (are 
în cinstea lui 8 Mai un 
plus de aproape 500 tone), 
constructorii de hidrocen
trale își înscriu azi reali
zările pe monumente de 
mărimea celor de la Por
țile de Fier și Argeș.

DESCHIDEREA MUZEULUI DE ISTORIE
>1 PARTIDULUI COMUNIST,

A MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE
Șl DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

I

n )WV *

INDUSTRIA 
UȘOARĂ

MARELE FABRICA de micromotoare electrice

ARHITECT
La Pitești a început construcția unui important 

obiectiv al industriei noastre constructoare de 
mașini — Fabrica de micromotoare electrice. Noua 
unitate va produce micromotoare electrice mono
fazate și universale destinate echipării motopom- 
pelor, mașinilor de spălat, mașinilor de găurit etc.

în cadrul multiplelor manifestări 
prin care întregul nostru popor 
întîmpină cu sărbătorească însu
flețire cea de-a 45-a aniversare a 
partidului, a avut loc, vineri la 
amiază, solemnitatea inaugurării 
noului Muzeu de istorie a Partidu
lui Comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România.

La deschiderea muzeului au luat 
parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, membri ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Iosif Banc, Maxim Berghianu, Pe
tre Blajovici, Dumitru Coliu, Flo
rian Dănălache, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Ilie Verdeț, Vasile 
Vîlcu, membri supleanți ai Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, Manea Mănescu, Va
sile Patilineț, Virgil Trofin, secre
tari ai C.C. al P.C.R., Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Gheorghe Gaston 
Marin și Roman Moldovan, vice
președinți ai Consiliului de Miniș
tri, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri, numeroși vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră — activiști de partid 
și de stat, oameni de artă și cui-/ 
tură, ziariști.

La festivitate au participat șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la București, precum și cores
pondenți ai presei străine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica inaugurală deschizînd 
oficial muzeul. Apoi, cei prezenți 
vizitează muzeul.

După încheierea vizitei condu
cătorii de partid și de stat sem
nează în „Cartea de Aur“ a mu
zeului. Tovarășul Nicolae Ceaușes-

cu felicită colectivul de organizare 
pentru munca depusă.

Muzeul reconstituie cu vigoare 
drumul lung și glorios de luptă 
al poporului român pentru elibe
rarea națională și socială, avîntul 
mișcărilor revoluționare șl demo-

cratlce, dezvoltarea mișcării no*e-  
a 

Partidului Comunist Român, care 
călăuzește poporul spre piscurile 
tot mal inalte ale socialismului. 

(Agerpres)

tre muncitorești, istoria eroică

Astăzi, în jurul orei 17, posturile 
noastre de radio și televiziune vor 
transmite de la sala Palatului 
Republicii 
adunarea festivă organizată cu prilejul
împlinirii a 45 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român.

Socialiste România

Vizita delegației de partid
și guvernamentale române în R.D. Vietnam

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR
OFICIALE
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Legenda meșterului 
Manole, atit de bogată 
în sensuri, a cunoscut, 
în cursul ridicării ne
pieritorului edificiu al 
orînduirii noastre so
cialiste pe frontonul 
căruia generațiile vii
toare vor săpa cu lite
re de aur numele cla
sei muncitoare și 
partidului său de 
vangardă, o nouă
definitivă întruchipa
re. Jertfele îngropate 
la temelia noului edi
ficiu : minerii de la 
Lupeni, ceferiștii de la 
Grivița, eroii de la 
Doffana, adică tot ceea 
ce a născut poporul 
român mai înălțător 
în materie de dîrzenie, 
spirit de luptă și de
abnegație, dragoste 
față de patrie și de
popor, stau chezășie a 
neclintirii de granit, a 
eternității și frumuseții 
neasemuite în severi
tatea și simplitatea ei, 
a edificiului nostru al 
tuturor.

Era în primăvara a- 
nului 1921, puțină 
vreme după sfîrșiful 
primului dezastru mon
dial, cînd reprezen
tanții cei mai autori
zați ai suferințelor și 
idealurilor milioanelor 
de oameni ai muncii 
au pus bazele a ceea

ce urma să devină fac
torul hotărîfor al dez
voltării României i 
derne, al realizării 
celui „miracol" 
nesc pe 
cele mai 
ziare ale 
faliste nu 
să-l conteste — Parti
dul Comunist Român.

Ceea ce a caracte
rizat și caracterizează 
activitatea partidului 
creat în focul marilor 
bătălii de clasă ale 
secolului al XX-lea 
este analiza lucidă, 
cutezătoare, energică a 
fenomenelor sociale, 
cunoașterea aprofun
dată a legilor care de
termină dezvoltarea 
societății omenești, 
legi aplicate — am 
putea spune cu măies
trie desăvîrșită și fără 
ezitări — la condițiile 
specifice ale patriei 
noastre. Tocmai aceas
tă luciditate, cutezan
ță și intransigență, toc
mai cunoașterea pro
fundă și multilaterală a 
realităților românești în 
întreaga lor complexi
tate, în înlănțuirea lor 
cauzală, precum și 
respectul fată de po
por, față de om au

mo- 
a- 

româ- 
care nici 
răuvoitoare 
lumii capi- 

mai cutează

(Continuare 
în pag. a V-a)

întreg poporul român prăs- 
nuiește cu o nespusă dra
goste aniversarea partidului. 
Acum 45 de ani, într-o fru
moasă zi de mai, a luat fiin
ță acea forță politică orga
nizată care, de-a lungul dece
niilor ce au urmat — în con
diții și situații diferite : în le
galitate, abia vreo trei ani, 
dar în fapt supus prigoanei 
din însăși clipa nașterii sale; 
în ilegalitate — două dece
nii ; la cîrma țării — alți 20 
de ani, n-avea să cunoască 
îndatorire mai înaltă decît 
slujirea plină de abnegație 
și devotament a intereselor 
poporului și patriei.

Cu toate încercările 
lor condamnate de 
care urmăreau să-l
ceașcă, el. Partidul, a conti
nuat să ființeze, să-și spo
rească forțele, devenind stin
dardul călăuzitor, învățăto
rul și diriguitorul nostru, al 
tuturora. Așa ne spune cro
nica timpului, așa înregis
trează faptele istoria vremu
rilor noastre, bazîndu-se pe 
evenimentele petrecute în 
văzul contemporanilor și pe 
datele supuse controlului 
obiectiv.

Și, totuși, pentru noi cel de 
astăzi, care îi simțim puterea 
și măreția de călăuzitor și 
părinte în toată plinătatea, 
datele stricte ale istoriei par
că nu grăiesc destul despre 
un adevăr care este sădit în 
adîncul conștiinței și al ini-

mll noastre. Pentru noi, Parti
dul Comunist Român ființează 
de totdeauna ; ca forță revo
luționară, ca luptător pentru 
libertate și progres, el își tra
ge seva din cele dintîi 
licăriri ale vieții poporului

un Horia, un Tudor, un Iancu, 
un Bălcescu, din tumultuoa
sele mișcări și năzuințe pen
tru lumină și cultură însufle
țite de străluciți cărturari și 
patrioți, s-a adăpat, ca de 
la un izvor veșnic viu, par-

Emanație
clase- 
istorie 
nimi-

istorica
a poporului

Acad. Constantin DAICOVICIU

nostru, emană din însăși fi
ința lui milenară.

Din cruntele bătălii purtate 
pentru apărarea gliei, sub 
voievozi ca Mircea cel Bă- 
trîn. Ștefan cel Mare sau Mi
hai Bravul, din crîncenele 
răscoale și revoluții pornite 
vijelios de masele împilate 
în fruntea cărora s-au înălțat

tidul comuniștilor. In el s-au 
întrupat cele mai nobile tra
diții ale luptei de eliberare 
națională și socială, tot ce a 
înflorit mai prețio3 în acest 
popor în cursul zbuciumatei 
sale istorii. Aspirațiile secu
lare ale poporului de liber
tate, independență, dreptate 
socială și-au găsit în parti-

f
i

dul comuniștilor nu numai un 
purtător fidel, dar și acea 
forță capabilă să le ridice 
la nivelul noilor cerințe ale 
progresului social.

Cine scrutează cu atenție 
istoria ultimelor decenii ale 
secolului trecut și a primelor 
din acest veac vede limpe
de că el. Partidul, s-a născut 
din realitățile fundamentale 
ale vieții i 
țării, din 
muncitoare, 
român, că 
sînt adînc împlîntate în is
toria noastră națională.

Vechile rînduieli sociale, 
care condamnau muncitori
mea, țărănimea, păturile cele 
mai largi ale poporului ro
mân, la o viață de sărăcie 
și mizerie, deveniseră de ne
suportat ; adîncile antago
nisme de clasă ce frămîntau 
orînduirea burghezo-moșie- 
rească, nemulțumirile ce 
mocneau în popor evoluau 
inevitabil spre o dezlănțuire 
revoluționară. Propria expe
riență a bătăliilor de clasă 
purtate în acei ani de ma
sele muncitoare pentru o via
ță mai bună — încununate 
cu ridicarea la luptă a a- 
proape întregului proletariat 
român, în octombrie 1920 — 
Ie-a convins că pentru a ob
ține marea, hotărîtoarea vic
torie trebuie să-și făurească 
un conducător clarvăzător,

social-politice a 
rîndurile clasei 

ale poporului 
rădăcinile sale

HANOI 6 (Agerpres). — La 
6 mai, au început convorbirile 
între delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România și delegația Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam și 
a guvernului R. D. Vietnam.

Din partea română participă to
varășii : Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv și al Pre
zidiului permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion Ioniță, 
membru al C.C. al P.C.R., adjunct 
al ministrului forțelor armate, Va- 
sile Vlad, membru supleant 
C.C. al P.C.R., șef de secție 
C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, 
junct al ministrului afacerilor 
terne, și Ion Moangă, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Hanoi.

Din partea vietnameză iau par
te tovarășii: Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Vietnam,

al 
la 

ad- 
ex-.

Nguyen Duy Trinh, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al aface
rilor externe al R. D. Vietnam, 
Le Thanh Nghi, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, Hoang 
Van Hoan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, Tranh Quy Hai, membru 
supleant al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, ad
junct al ministrului apărării na
ționale. Hoang Van Tien, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București.

In cursul convorbirilor, delega
țiile au făcut un schimb de 
reri asupra problemelor care 
teresează cele două partide și 
verne.

Convorbirile s-au desfășurat 
tr-o atmosferă prietenească, < 
dială.

Recepție oferită

(Continuare în pag. a V-a)

pă- 
in- 
gu-

; în- 
cor-

in cinstea oaspeților romani
Partidului 

Vietnam, 
Republicii 
oferit vi-

Comitetul Central al 
celor ce muncesc din 
Consiliul de Miniștri al 
Democrate Vietnam au 
neri seara o recepție în cinstea de
legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului

Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri al 
nla.

Din 
parte

Republicii Socialiste Româ-

partea vietnameză au luat 
tovarășii: Le Duan, prim

(Continuare în pag. a Vl-a)
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bolti prin caro Izvorul, tradiția mi
lenari a poporului să se unească cu 
visul înaripat de perfecflune întruchi
pat de Idealul comunist.

Fascinația
idealului

constructiv

DE 
TREPT

PE

Sînt două mii de ani de tind amfore și inscripții mărtu
risesc vechimea și încercările acestui popor de la Dunăre și Car- 
pați. La scara unei istorii de milenii, 45 de ani se aseamănă, pe 
ornicul vremii, cu strălucirea unei clipe. Și totuși, acești 45 de 
ani aveau să înscrie, prin forța și generoasa dăruire a comuniștilor, 
prin efortul și abnegația unui întreg popor, marele capitol al unui 
nou ev-

Cine sînt comuniștii ? Cum au declanșat ei aceste uriașe 
motoare ale istoriei, dezvăluind vigoarea și demnitatea unui popor 
de 19 milioane?

Zbuciumul mulțimilor asuprite, visurile lor generoase, setea 
lor de dreptate socială aveay să fie preluate de comuniști ca un 
tezaur de energii și sentimente, ca un îndemn și o făclie nestinsă 
peste veacuri- Moștenitori ai unei mari și neîntrerupte tradiții de 
luptă pentru binele și fericirea poporului, comuniștii și-au asumat 
sarcina istorică de a fi înfăptuitorii unor vechi și mereu noi idea
luri. Astăzi, fiecare al zecelea cetățean major al țării este membru 
al Partidului Comunist Român. Acest raport exprimă nu numai 
forța numerică, ci incandescența de crez a unui popor care a de
clanșat o adevărată renaștere a României.

In 45 de ani, partidul comuniștilor a intrat definitiv în isto
ria țării ca singurul partid care a valorificat marile bogății ale 
pămîntului și vastele energii creatoare ale poporului român-

SCARA ISTORIEI

Interlocutorul nostru e un tînăr, 
surprinzător de tînăr fată de ma
sivitatea biroului peste care ne în
tinde mîna. Prin ferestrele largi se 
profilează pe cer dantelăria în
drăzneață, devenită familiară în 
ultimii ani, a marilor combinate 
chimice.

— Există în viața dv. o zi, o îm
prejurare în care se poate spune 
că ați întîlnit partidul ?

PETRU BUNEA, director gene
ral al combinatului de cauciuc 
sintetic și produse petrochimice din 
Valea Trotușului. stă și chibzuiește 
ardelenește.

— Știți, probabil, că biochimia 
stabilește o relație strînsă între 
evoluția ființelor și compoziția chi
mică a atmosferei, a întregului 
mediu ambiant. Noi, generația 
noastră aflată în pragul adolescen
ței la Eliberare, am respirat o at
mosferă impregnată de ideile și 
faptele revoluției inspirate și con
duse de partid Asta a făcut ca 
totul să mi se pară firesc. Poate 
tocmai de aceea, tn 1956, ctnd am 
Iscălit cererea de Intrare în rtndurlle 
comuniștilor, nu am avut sentimentul 
unei cotituri In vlafă, d acela, poate 
mai profund, al Integrării, al contopi
rii definitive cu o concepție și un 
Ideal care-mi aparflneau de mult.

— Totuși, în sfera largă a idea
lului comunist ce anume v-a atras 
îndeosebi ?

— Romantismul construcției. In 
urmă cu șapte ani, cînd am venit 
pe șantierul combinatului, mă a- 
trăgeau, mă fascinau marile edifi
cii ale industriei și, trebuie să măr
turisesc, îi invidiam pe colegii mei 
constructori. Construcția se afla abia 
la fundații, montajul nu începuse. 
Totul era încă, sau așa mi se pă
rea mie, în germene. Îmi amintesc 
că la prima ședință a organizației 
de partid ne-am strins doar vreo 
14—15 oameni. Atîția erau comu
niștii viitorului combinat. Ei bine, 
astăzi organizația noastră numără 
aproximativ 850 de membri. Nu, nu 
văd în asta o simplă creștere nu
merică, ci rezultatul unei aspirații 
profunde. caracteristice generației 
mele, pentru care romantismul con
strucției se confundă cu abnegația șl 
eroismul cotidian al comuniștilor.

Realizarea

unui vis

comun

Istorică de mari schimbări în uni
versul social. Ați simțit înrîurirea 
acestui, să-i spunem, vector al miș
cării sociale ?

— Evident. In epoca modern» 
muncitorul științific. Indiferent că e un 
simplu șl modest cercetător sau un 
savant de renume. simte. vo- 
lens nolens, condiționarea societății — 
ne răspunde acad HORIA HULU
BEI. directorul Institutului de fi
zică atomică Au trecut de mult 
timpurile în care celebrul Newton 
medita la misterul gravitației uni
versale în liniștea unei, ferme din 
Lincolnshire. Știința contemporană 
presupune laboratoare și aparatu
ră specială, o bază materială imen
să și mereu înnoită în. pas cu ulti
mele cuceriri ale cercetării mon
diale, ca să nu mai vorbim, de in
teracțiunea tot mai strînsă dintre 
știință șl industrie, dintre dezvol
tarea științei și dezvoltarea socie
tății în genere. Asemenea condi
ționări le-am resimțit personal.

— în ce împrejurare ?
— încă din tinerețe. în. perioada 

debutului meu științific. Am avut 
toată înțelegerea din partea pro
fesorului meu Petre Bogdan. în al 
cărui laborator fusesem numit ca 
preparator după primul război 
mondial. însă dotarea laboratoru
lui său de chimie-fizică era foarte 
precară. Lipsa de mijloace, indife
rența regimurilor trecute față de 
știință și cultură erau de natură 
să dezamăgească și să înfrîngă 
orice elan. Neavînd de ales, am 
luat atunci drumul străinătății si 
am lucrat în laboratorul marelui 
savant francez Jean Perrin.

— Ce a determinat. în urmă cu 
cîțiva ani, solicitarea dv. de a fi 
primit în rîndurile Partidului Co
munist Român ?

— A fost urmarea unui proces 
îndelungat, început, poate, încă în 
perioada dintre cele două războaie, 
cînd. atît în România cît și în 
Franța, am cunoscut oameni ge
neroși, spirite luminate și progre
siste, la ideile cărora, am. aderat 
dintotdeauna. In ultimii ani Insă, 
ml-am dat seama că prin activitatea 
mea de dascăl șl muncitor științific 
mă tnscrlsesem definitiv pe linia aces
tui vector al mișcării sociale. 
încerc astăzi o mare bucurie c’nd 
văd cum se ridică sub ochii mei o 
tînără generație de cercetători în
curajați și sprijiniți nu de o per
sonalitate generoasă și singulară, 
nu de hazard sau de o împrejura
re favorabilă, dar efemeră, ci 
print.r-o vastă și profundă politică 
de stat.

— Ce părere aveți despre desti
nele științei românești ?

— Nu vreau să fac pronosticuri, 
dar am convingerea că următorii 
ani vor aduce importante succese 
pe tărîmul cercetării fundamentale 
și aplicative. Directivele Congre- > 
sulul al IX-lea și ultimele docu- 
mente ale partidului consacrate 
dezvoltării științei stau chezășie 
convingerii mele adinei și sincere. I

Am mers
pe 
singurul și 
adevăratul

mulți și puternici sîntem azi. Sub 
ochii mei s-a ridicat o nouă clasă 
muncitoare, care, prețuind tradi
țiile luptei noastre, a transformat 
cu vigoarea tinereții întreaga țară. 
Sînt mîndru că am fost martorul a- 
cestei istorii și că fac parte din 
rîndul comuniștilor.

1
<<

sarcina să 
făurim o 
industrie

drum
; — Tovarășul ION LASCAR T

— Eu sînt l
E un bătrîn încă zdravăn. Nimic 

nu i-ar trăda vîrsta de n-ar fi ri
durile. O rețea fină și deasă îl 
brăzdează fața ca o gravură de 
demult. în care s-au adunat sem
nele timpului. Vîrsta ? 76 de ani. 
Membru al Partidului Comunist 
Român din 1921. Trăiește la Piatra 
Neamț unde și-a desfășurat activi
tatea timp de peste patru decenii.

— Cînd am aflat de Congresul 
de constituire eram în închisoare. 
Aveam 31 de ani. Așa dar, visul 
meu și al altor mii de muncitori 
se împlinise. Aveam partidul nos
tru, partidul clasei muncitoare. Pe 
noi, pe tinerii luptători ne aștepta 
perspectiva unei vieți grele, dar 
ne însuflețea un mare ideal: co
munismul. Un ideal pîndit la tot 
pasul de primejdii, de represiuni, 
dd închisori.

— Șl, totuși, ați ales acest ideal I
— Nu l-am ales. Era singurul. 

Mă înscriseseră la P.S.D.R., încă 
din 1908. Peste cîțiva ani, la 
Iași, l-am cunoscut pe Ștefan 
Gheorghiu, iar întîlnirea cu el, cu
vintele lui m-au răscolit. îmi a- 
mintesc, parcă văd și azi, de 1 Mai 
1919, cînd am demonstrat cu ta
bloul lui Octav Băncilă reprezen- 
tînd muncitorul care rupe lanțul 
asupririi.

— Vă gîndeațl, pe atunci, la re
nașterea de azi ?

— Demonstram pentru dreptate 
socială, pentru condiții omenești de 
viață și de muncă și nu ne gîndeam 
atît de departe. Dar ceea ce ceream 
noi erau drepturi esențiale, visate de 
tot poporul. Drumul nostru se îndrep
ta către partidul comunist, singurul șl 
adevăratul partid al muncitorilor, trup 
șl suflet din trupul și sufletul munci
torilor.

Au urmat, apoi, pentru Ion Las- 
căr, numeroase arestări preven
tive și detențiuni; el a gustat din 
pîinea neagTă a închisorilor și lagă
relor, iar noaptea de 23 August 
1944 l-a aflat în lagărul de la Moi- 
nești.

— Aveați 54 de ani. Nu vă sim
țeați obosit ?

— Nu. Erau tocmai zilele pe care 
le așteptam. Gîndiți-vă cîți eram 
cînd am plecat la drum și cît de

nouă
— Cînd ați primit „botezul de 

muncitor"?
— în 1933 am intrat ucenic la 

Atelierele Grivița. Am învățat aici 
nu numai alfabetul meseriei, ci și 
alfabetul luptei... Pipăiam cu dege
tele pe ziduri urmele gloanțelor 
trase în muncitori; învățam alfa
betul luptei pe șoptite... Față de 
bătrînii mei meșteri eu am avut 
bucuria de a mă avînta în bătălia 
construcției. Am sosit la Craiova, 
în 1949, cu puțin înainte de a se 
pune piatra fundamentală a uzine
lor „Electroputere".

Cine este acest om ? Unul din 
cei 8 000 de muncitori, unul din cei 
aproape 2 000 de comuniști ai uzi
nei „Electroputere". E un om albit 
de vreme, cumpătat în gesturi, 
zgîrcit în vorbe, ferm și cald la 
inimă, tipul muncitorului grivi- 
țean. îl cheamă ION DARIE și 
este șeful secției construcții me
talice a locomotivei Diesel elec
trice.

— Partidul ne-a încredințat sar
cina să făurim o industrie nouă, 
atît de necesară țării, și, mai ales, 
să ridicăm produsele acestei industrii 
la un nivel competitiv cu produsele 
similare de pe piața mondială.

— O sarcină tehnică ?
— Nu, în primul rînd o sarcină 

politică ! Ca muncitor la Grivița, 
iar apoi la Turnu Severin, cuno
șteam secretele vechii locomotive 
și, împreună cu tovarășii mei, dă
deam produse bune. Ca să făurești 
însă locomotive Diesel electrice la ni
vel competitiv se cerea să al oameni 
a căror pricepere să fie la nivel com
petitiv cu priceperea din Industriile 
tradiționale ale altor țări. De unde 
să-i scoți 1 Sarcina tehnică era deci o 
sarcină politică și se adresa In primul 
rînd nouă, comuniștilor.

— Cum ați rezolvat-o ?
— Ar trebui să povestesc zile și 

nopți în șir. Este de fapt istoria

nașterii unei noi industrii în Ro
mânia. Ce să vă spun ?... Din cei 
aproape o mie de muncitori și teh
nicieni ai secției în care lucrez, 
acum cîțiva ani erau mulți oameni 
fără nici o calificare. Veneau din 
satele și cătunele Olteniei. Adău
gați la aceasta faptul că și noi, cei 
stăpîni pe o anume meserie, tre
buia să ne reprofilăm, să învățăm 
din nou, odată cu ei, să ne însu
șim secretele unor profesiuni ne
practicate niciodată în țara noas
tră. Pentru noi, examenul de cali
ficare nu reprezenta un simplu 
certificat, ci un produs tehnic pe 
care îl aștepta cu încredere eco
nomia noastră națională.

— Sîntețl mulțumit de rezultate ?
— Da, dar aș vrea să amintesc 

despre un alt rezultat, nu despre 
locomotive, generatoare, transfor
matoare sau motoare electrice, ci 
despre oamenii noștri care prin 
priceperea și talentul lor s-au ri
dicat la nivelul competitiv de care 
vorbeam. Sînt convins că el ar face 
cinste oricărei uzine moderne, adău
gind o calitate In plus... Este cu
noscută iscusința noastră, a româ
nilor, priceperea noastră de a ne 
însuși cu ușurință noutățile și de a 
le aplica rapid, în chip creator. A- 
ceastă calitate s-a valorificat însă 
în mod superior, prin hotărîrea, 
perseverența și spiritul de organi
zare pe care l-au adus comuniștii.

împlinirea

unei
pasiuni 
colective

Un colț Intim în biroul directo
rului Fabricii de antibiotice din 
Iași. O măsuță joasă, două fotolii 
adinei și o vază cu flori. Vaza sim
bolizează o pasăre sau un zbor.

— Vă plac florile ?
— Există femeie căreia să nu-i 

placă florile ?
Pentru moment, telefoanele, pa

tru la număr, au încetat să mai 
sune. Directoarea VIORICA AR- 
DELEANU (mică de statură, halat 
alb, biolog de profesie) așează în 
vitrina cu mostre cîteva fiole.

— Profesiunea dv. răspunde unei 
vocații ?

— Cînd aveam 15 sau 16 ani am 
văzut la microscop că organismele 
„invizibile" se mișcă, trăiesc. Trep
tat. curiozitatea mea a evoluat, a 
devenit pasiune. Dar înainte de a 
te avînta în larg trebuie să știi să 
înoți. Or, ca să înveți un lucru 
ai nevoia de conștiinciozitate.

Pasiunea șl conștiinciozitatea sînt •- 
tribule firești ale comuniștilor.

— Cînd v-ați întîlnit prima oară 
cu comuniștii ?

— în 1957. Vă miră ? Deși absol
visem o facultate, rămăsesem o ță
rancă, aveam nevoie de ceva 
concret ca să înțeleg exact cine 
anume mă ajutase tot timpul ca să 
mă afirm. Aici, în fabrică, l-am 
cunoscut pe Grigore Radu, pe a- 
tunci secretarul organizației de 
partid. Ne întîlneam deseori, discu
tam, ne sfătuiam. „Dumneata ești 
o cercetătoare tînără — mi-a spus 
el într-o zi. Ceea ce faci interesea
ză pe toată lumea. Principalul e 
să-ți dai seama că nu ești singură". 
Aveam revelația unei descoperiri 
necesare. Am făcut cerere de in
trare în partid.

Amintirile schimbă pe fața el 
lumini și umbre. O întrebare o 
readuce pe Viorica Ardeleanu din 
nou printre noi:

— Idealul dumneavoastră de co
munist coincide cu idealul profe
sional al biologului ?

— Ca biolog, am o răspundere 
profesională. Ca membru de par
tid, am în plus și o răspundere 
socială. O activitate sau alta poa
te și trebuie să acționeze 
numai în folosul oamenilor. 
Socialismul a învins la noi definitiv 
tocmai pentru că slu|ește In cel mal 
înalt grad civilizația, Idealurile majore 
ale umanității. Comuniștii sînt con
știent! de acest lucru șl acționează ca 
atare.

Astă iarnă, în urma unor ninsori 
abundente, fabrica de antibiotice 
a fost, cîteva zile, izolată de oraș. 
Majoritatea muncitorilor surprinși 
de viscol în fabrică nu s-au mai 
putut întoarce acasă. Viorica Ar
deleanu, care participa la o ședin
ță a sfatului popular/regional, a 
dat telefoane, s-a interesat de 
moralul oamenilor, apoi a cerut 
ajutor să meargă la fabrică. „Tre
buie să ajung neapărat acolo..." 
S-a telefonat unei unități militare 
din apropiere și i s-a pus la dis
poziție un tanc.

— Datoria de director v-a che
mat la fabrică ?

— Dacă mă credeți, în acele 
momente uitasem că am și o func
ție de conducere. De altfel, și alți 
membri de partid — maiștri sau 
simpli muncitori — au venit la fa
brică pe jos, riscînd să rămînă în
zăpeziți pe drum. A fost un mo
ment dificil și simțeam toți nevoia 
să fim împreună.

— înainte de a ajunge la fabri
că, la ce v-ați gîndit mai întîi: la 
oameni sau Ia producție?

— La oameni, la producție, la 
totul... La oameni, fiindcă sîntem 
un colectiv foarte unit. La fabri
că. fiindcă în 1953 noi am dat pri
ma șarjă de penicilină româneas
că. Vi se pare neclar ? Pasiunea 
mea s-a întîlnit cu pasiunea colec
tivă a oamenilor în mijlocul cărora 
lucrez.

❖»❖*❖
❖.❖.❖ Gravitatea

gindirii

creatoare
Pe paleta unui pictor se adună 

firesc culorile patriei, luminile și 
tonurile universului natal. Atelie
rul lui AL. CIUCURENCtl, artist 
al poporului, e inundat de incan
descențe, nu numai ale culorii, ci 
și ale unui temperament de mili
tant

— Culoarea nu e numai instru
mentul major al picturii, dar și o 
expresie a vieții. Cînd ați întîlnit 
figurat vorbind, culorile parti
dului ?

— în Tulcea anilor din preajma 
primului război mondial. Un oraș 
de hamali, de pescari, pitoresc colț 
de țară în care solara explozie 
diurnă dezvăluia din păcate un 
trist peisaj uman, o mizeră Vene
ție aruncată la Dunăre. Această 
Tulce a legănat în adolescența 
mea nu numai bărci și pescăruși, 
dar și primele idei generoase pe 
care le aduceau militanții socia
liști. Tatăl meu, meșteșugar, se 
număra printre ei; el m-a dus la 
prima adunare socialistă, într-o 
tavernă mohorîtă, care-mi aminteș
te și azi ritmurile poemului emi
nescian...

— Ce înseamnă idealul comunist 
pentru un artist ?

— E un răspuns pe care am în
cercat să-l dau și prin pictura 
mea. Cred că Idealul comunii! II 
obligă pe artist să descopere In el 
înseși vigoarea șl responsabilitatea 
da om al societății. Revenind la aria 
șevaletului, fereastra prin care noi 
privim lumea, ecranul pe care 
proiectăm gîndurile și sentimentele, 
trebuie să spun că Idealul comunist 
11 invită pe artist la ceea ce aș numi 
glndlre gravă. Numai antenele sen
sibilității nu-l pot ajuta pe artist 
să descifreze sensurile adinei ale 
lumii transfigurate pe pînză, chiar 
dacă stăpînește bine materia cro
matică de pe paletă.

— Vă referiți deci la un nou 
mod de a privi arta...

— Forța de pătrundere a reali
tății, ceea ce numim noi astăzi 
cunoașterea artistică, este o cate
gorie filozofică cu care partidul 
ne-a familiarizat. Nu numai pentru 
mine, dar pentru toți colegii de 
penel, acești ani au însemnat o Im
petuoasă îmbogățire tematică, o mal 
strînsă apropiere de psihologia omu
lui contemporan, de semnificația so
cială a fenomenelor care, transfor- 
mlnd Istoria, șl-au găsit un modest 
reflex șl In plnzele noastre. Arfa 
noastră trebuie si înalțe acel arc de

Ne adresăm scriitorului KOVÂCS 
GYORGY:

— Ce influență au exercitat asu
pra dv. ideile socialismului ?

— Am luat contact cu lupta cla
sei muncitoare încă din 1933, cînd 
eram student, iar ca scriitor abia 
începusem să-mi întind aripile. Pe 
atunci, mizeria socială, vălul negru 
al nesiguranței zilei de mîine îm
piedicau cu brutalitate aspirațiile 
generoase ale tinerilor de vîrsta 
mea. Criza economică generală, 
milioanele de șomeri care își cereau 
dreptul la muncă au fost semnale 
de alarmă puternice, vesteau o 
epocă de mari bătălii revoluționare. 
Mi-am pus atunci o întrebare esen
țială : încotro să mă îndrept ? Răs
punsul direct, tranșant, nu mai putea 
fi ocolit. Drumul meu nu putea fi 
altul decît drumul celor mulți. 
Crezul ideologic, apartenența mea ca 
scriitor s-au canalizat pe făgașul Ideii 
de dreptate socială. Luptele revo
luționare din 1933 și de mai tîrziu, 
culminînd cu istoricul act al Eli
berării, au demonstrat că forța so
cialismului este de neînvins.

— Care vi se pare a fi caracte
ristica fundamentală a noilor ra
porturi sociale ?

— Aș aminti mai întîi de rapor
turile oamenilor cu oamenii. în 
trecut, clasele dominante au între
ținut neîncetat vrajba între români 
și naționalitățile conlocuitoare — 
continuă scriitorul Kovâcs 
Gybrgy. Fluturînd cu fățărnicie 
așa-zisul steag al „purității etni
ce", ele încercau să mușamalizeze 
adevăratele cauze ale mizeriei so
ciale. Istoria a dezmințit însă de 
fiecare dată această falsă ură. în 
momentele grele de luptă, poporul 
nostru a făcut front comun împo
triva asupritorilor. Răscoala de la 
Bobîlna, răscoala lui Horia, Cloșca 
și Crișan sînt pagini de vitejie, dar 
și de înfrățire a românilor cu 
frații lor de altă naționalitate. So
cialismul a pus temeliile unei so
cietăți drepte și profund umane. 
Oamenii muncii, Indiferent de națio
nalitate, sînt animați de o dorință 
comună : consolidarea cuceririlor 
noastre revoluționare, ridicarea nive
lului de trai material și spiritual al 
poporului. Astăzi, partidul comu
niștilor a legiferat prin Constituție 
drepturile egale ale tuturor oame
nilor muncii de pe cuprinsul țării. 
Conllnulnd o prietenie seculară, zidim 
împreună o societate nouă, cea mal 
dreaptă societate din Istoria țării 
noastre.

Grădinari

ai propriei

noastre
vieți

Vectorul 
mișcării
sociale

— Ați întreprins cercetări în do
meniul elementelor transuranice, 
ați urmărit transmutațiile din mi
crocosmosul atomului într-o epocă

Un sat bogat de pe Ialomița, 500 
de case noi, intrăm într-o curte, 
de zidul grajdului e rezemată o 
roată de grădinărie. Cooperativa 
are azi o orezărie de 250 ha și o 
grădină irigată cu aspersoare. La 
ce a servit roata ? îl întrebăm pe 
gospodar, iar ILIE MITROFAN ne 
răspunde cu plăcere :

— O țtn de amintire. Roata asta 
îmi măsura necazul în fiecare 
vară. Primăvara Ialomița dădea 
peste maluri, d.ar in iunie pămintul 
crăpa ca talpa. Aveam un lot pri
mit în '45 aici în coasta rîului și 
mă chinuiam să fac din el grădină. 
Munceam și eu. și nevasta, și băiet’i 
cînd s-au făcut mai mari Nu știu 
cum se făcea, dar n-aveam chino. 
Cîțiva ani am încercat să pun 
chirpic peste chirpic, să ridic o 
casă nouă. Am făcut-o din cărămi
dă. după intrarea în cooperativă, 
într-o singură toamnă.

— Cînd s-a întîmplat asta ?
— Acum patru ani. Pentru țăran 

casa e un lucru de temei, e mîndria 
și fața lui Să nu vă mire, dar toți 
din comuna noastră se mândresc 
cu cele 500 de case noi Cum ne 
merge în cooperativă spun tocmai 
aceste case

— Cînd ați devenit membru de 
partid ?

— Noi țăranii eram învățați să 
ne vedem fiecare de nevoile noas
tre, să ne cîrpim singuri — cum 
spun bătrînii — găurile de la su
man. l-am cunoscut bine și pe 
vechii politicieni Ne adunau la 
alegeri să le dăm voturile, apoi o 
ștergeau și ne lăsau cu nevoile, 
uitînd șl unde vine satul nostru 
pe hartă. Partidul comunist este 
primul partid care nu ne-a înșelat. 
Nu numai satul nostru, dar toate 
satele de pe Ialomița și din țară 
s-au ridicat. Partidul, ne-a ajutat 
să scăpăm de boieri (noi aveam în 
comună vreo șapte), ne-a trimis 
copiii la învățătură, ne-a înzestrat 
cu mașini., tractoare, specialiști. El 
ne-a îndemnat nu numai să pornim 
pe drumul cooperativizării, dar 
ne-a și sprijinit să devenim o uni
tate puternică și bogată. Pentru 
toate acestea am cerut acum un an 
să fiu primit în partid.

— Ce înseamnă pentru dv. calita
tea de comunist ?

— Să nu gtndeșfl numai pentru 
fine, cl pentru toți. Pentru țăranul de ) 
altă dată asta era o revoluție, pentru 
noi înseamnă viața noastră șl munca 
noastră de fiecare zl.
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Meritele
mele

abnegației
Tînărul macaragiu VASILE A- 

LAMAN povestește despre fostul 
lui meșter, 
Ionete.

— L-am 
cîțiva ani. 
venisem de la țară, 
scop precis, 
bani...

— îți plăcea viața de șantier ?
— Pe atunci nu-mi puneam ase

menea întrebări. Lucram ca mun
citor necalificat, săpam la funda
ții. Maistrul Ionete era alături, cu 
macaraua lui. Intr-o zi îl aud : 
„Tu, ăla ’naltu’, ia vino încoa ! 
Urcă aici!“ M-am dus. Știți de 
ce ? Se spunea că la el se cîștigă 
bine. Era adevărat, dar se și mun
cea .' O dată am fost chemați să 
lucrăm și noaptea. Nu m-am dus. 
Credeam că n-o să se ducă nici 
meșterul. Cu cîteva ceasuri mai 
înainte, cînd ne despărțisem, pica 
de oboseală. Dimineață însă, l-am 
găsit .pe macara... Peste două zile, 
mi-am luat tălpășița. „Ăsta vrea 
să scoată untul din mine", mi-am 
zis. S-a interesat unde sînt și în 
prima duminică m-am trezit cu el 
acasă. Cică : „Hai la treabă, te-ai 
odihnit destul!“ Nu spusese nimă
nui că fugisem. M-am întors pe 
șantier. Lucram cot la cot, mîncam 
din același sufertaș, mîncare făcută 
de nevastă-sa. Eu și maistrul Io
nete, cunoscut și răscunoscut în tot 
combinatul. Omul care montase 
schelele oțelăriilor de la Hunedoa
ra și furnalele de la Reșița. După 
aceea, a cerut să vină la Galați, în 
orașul său natal, să lucreze la 
construcția marelui combinat side
rurgic. L-am urmat fără șovăire. 
Aici, am montat amîndoi macaraua 
de 50 de tone. Ce mă atrăgea la 
el ? Că nu era cicălitor, arare ori 
mă certa. Tăcea în așa fel incit să 
cred că totul depinde de mine. 
După un timp, a sosit pe șantier o 
altă macara, de 75 de tone. „Pe 
asta, de 50 de tone, o să rămîi sin
gur, băiatule. învață bine s-o mî- 
nuiești", mi-a spus atunci. S-a a- 
pucat să monteze macaraua mare. 
L-am ajutat și eu, cînd aveam ră
gaz. Maistrul Dumitru Ionete a 
murit anul trecut pe neașteptate. 
Șantierul, oamenii, nu l-au uitat. 
Prezența lui se simte peste tot. La 
o săptămînă de la această întîm- 
plare nefericită, eu am cerut să in
tru în partid.

— Gestul dumitale se lega da 
memoria meșterului ?

— El făcuse din mine un om a- 
devărat. De la maistrul Ionete am 
învățat eu ce înseamnă să fii co
munist. Am simțit nevoia să-l în
locuiesc nu numai pe macara, ci, 
dacă se poate, să fiu și schimbul 
lui ca om. El mi-a deschis ochii 
spre viață, m-a ajutat să văd alt
fel șantierul și oamenii din jur, 
să înțeleg că fac parte și eu din- 
tr-un colectiv larg și puternic, în 
care e necesar efortul tuturor și al 
fiecăruia. Prin el am simțit ome
nia, grija și dragostea cu care par
tidul se apropie de noi, cei tineri, 
de toți oamenii care au nevoie de 
un sprijin, de un sfat, de o mînă 
prietenească. Fără acest sprijin n-aș 
fi ajuns ceea ce sînt, n-aș avea 
marea mulțumire a meseriei mele.

comunistul Dumitru

cunoscut în urmă cu 
Eram un copilandru, 

n-aveam un 
Voiam să cîștig niște

zeistice. Asta nu înseamnă însă că 
vom renunța definitiv la particu
laritățile de stil ale bătrînului Iași. 
Haina arhitectonică a unui oraș tre
buie să poarte pecetea epocii sale, să 
reflecte personalitatea acesteia în toa
tă complexitatea : economică ți spiri
tuală.

— Se spune că e mai ușor să 
confecționezi un costum nou de- 
cît să modifici unul vechi...

— Depinde și de croitor !
— lașul se pretează la modifi

cări radicale ?
— Da! Anumite monumente 

(Turnul Goliei, biserica Trei Ie
rarhi, Palatul culturii, Universita
tea, clădirea Teatrului național 
etc) sînt revalorificate nu în sim
ple scopuri turistice, Ci pentru a 
evidenția un trecut cultural glo
rios, o moștenire scumpă poporu
lui nostru. Pe de altă parte, lașul 
a devenit în ultimii ani și un im
portant centru industrial. Uzina 
metalurgică, fabricile de ulei, mo
bilă, mase plastice au creat în va
lea Bahluiului un al doilea oraș. 
Aci, silueta arhitectonică poartă 
pecetea noului: suplețe, înălțime, 
simetrie. Fără să-și piardă patina 
trecutului, lașul va deveni în 1980 
un oraș în care masivitatea și so
brietatea vechilor edificii își vor da 
mîna cu fantezia și acuratețea con
strucțiilor moderne. Este o mîn- 
drie să te numeri printre autorii 
unui oraș care trăiește o nouă ti
nerețe, iar această mîndrie mi-a 
dăruit-o partidul.

putările unor orânduiri ttrîmbe. 
Comuniștii nu aureolează trecutul, 
ci reînvie sub semnul prezentului 
și al viitorului tradiții și trăsături 
fundamentale pentru structura in
timă a spiritului românesc. A pre
lua, a resuscita pe scara spiralată 
a istoriei caracterele specifice ale 
strămoșilor, gravate în ființa și me
moria poporului, constituie un act 
de profund patriotism.

— Considerați că prin aceasta 
datele istoriei ies din paginile ma
nualului, înscriindu-se pe orbita 
dinamică a prezentului ?

— Desigur. Nu o dată am avut 
senzația în acești ani că arheolo
gul și istoricul, considerați odini
oară niște intelectuali închiși în
tre cioburi și rafturi de bibliotecă, 
pot și trebuie să contribuie, prin 
influențarea conștiinței, la opera 
de edificare a societății socialiste. 
Practic, noi toți, indiferent de pro
fesie, modelăm printr-o interacțiu
ne de acte creatoare, nu numai e- 
dificiul material al societății, ci, în 
același timp, alcătuim un 
spiritual, un generos cadru 
nifestare și împlinire a 
epocii comuniste.

dv. pentru realizarea agriculturii 
științifice in România de ieri ?

— Străduințele mele pentru o a- 
gricultură științifică și pentru o 
țărănime prosperă s-au izbit de o 
dificultate insurmontabilă : pulve
rizarea extremă a loturilor de pă- 
mînt țărănești. Pe parcelele minu
scule și risipite în mai multe 
părți, țăranii nu puteau obține, a- 
deseori, nici hrana propriei lor fa
milii, necum un prisos pentru țară. 
Pe astfel de parcele minuscule nu 
se putea aplica o tehnică științi
fică.

— Vă dădeați seama că această 
concluzie sociologică apropia punc
tul dv. de vedere științific de po
ziția partidului în problema a- 
grară ?

prof. AL. CODARCEA șl, în chip 
firesc, discuția trece de la rezer
vele subsolului la marile noastre 
rezerve umane :

— Referindu-mă la domeniul 
meu, geologia, trebuie să spun că 
în trecut, tocmai datorită egois
mului capitalist, lucrările de pros
pectare și exploatare rămăseseră 
cu mult în urmă, ducînd la anchi
lozarea unei științe atît de strict 
legată de viitorul economic al ță
rii. Nu se cunoștea bine potenția
lul subsolului, potențialul nostru 
minier, așa cum nu se bănuia po
tențialul rezervelor umane.

— Pentru dv. revoluția înseam
nă deci o valorificare a capacită
ților patriei sub un dublu aspect ?

nu-mi
aparțin 
numai mie

— Ce roluri preferați?
— Oameni simpli, modești, cu

rajoși. Sînt eroii epocii noastre.
Interlocutorul nostru este artis

tul poporului ȘTEFAN CIUBOTĂ- 
RAȘU. L-am invitat la o discuție, 
folosind pauza dintre două repe
tiții. încercînd o destindere plăcu
tă la o ceașcă de cafea, proaspătul 
interpret al „Sfîntului Mitică Bla- 
jinu" continuă :

— M-am format ca actor la

edificiu 
de ma- 
omului

Avem o țară frumoasă și bogată, un popor
harnic și cutezător, care timp de peste două milenii,

Mîndria

„mira

în ani grei de restriște, înfrățit cu codrii, rîurile

gher, lucrează pe un șantier de 
construcție chiar aici, în cartierul 
nostru. De obicei, îi duc la prînz 
mîncare caldă în sufertaș la locul 
de muncă. E o tradiție a construc
torilor și eu o respect cu sfințenie. 
Am avut astfel prilejul să-i cu
nosc brigada (16 inși, 9 membri de 
partid, între care și soțul meu), să 
aflu părerile oamenilor, gîndurile 
lor.

— Vorbiți-ne de cartierul în 
care locuiți.

— Țiglina e un cartier nou al 
Galaților, de aceeași vîrstă cu fa
leza de pe malul Dunării, cu blocu- 
rile-turn din centrul orașului. So
țul meu a lucrat aproape peste tot. 
Dar, firește, cu Țiglina sînt mai fa
miliarizată. Cînd ne-am mutat 
aici, erau ridicate numai cîteva 
blocuri. Restul, un imens șantier. 
Dincolo, cîmpul. Lipseau căile de 
acces, mijloacele de transport, ma
gazinele. Dar peisajul se schimba 
în fiecare zi. Azi se asfalta o stra
dă, mîine se deschidea o alimen
tară, poimîine se instala o cabină 
telefonică. Noi, locatarii cartieru
lui, am trăit cu emoție fiecare nou
tate : inaugurarea liniei autobuzu
lui 11, a școlii unde învață fiica 
mea (Ana, 12 ani, elevă în clasa a 
șasea); am fost primii cumpărători 
care au deschis ușa complexului cu 
autoservire, primii spectatori ai 
noului cinematograf. Istoria cartie
rului Țiglina s-a scris deci sub 
ochii mei. Rememorînd toate aces
te realizări, nu se poate să nu mă 
gîndesc la inițiatorul lor, la parti
dul comuniștilor.

și văile și-a apărat glia, iar acum, sub conducerea
partidului, iși zidește o viață nouă

Legiuitor
al

wo Rădăcinile
clasice 4

ale omului

Tînărul acesta a răsfoit și filele 
lui Herodot și pe cele ale lui Iorga 
și Pîrvan, dar a întors și filele 
grele de timp ale gliei natale unde

colului
românesc"

— Ați urmărit dezvoltarea so
cietății românești vreme de cîteva 
decenii, participînd efectiv, ca sa
vant, la rezolvarea unor Impor
tante probleme ale agriculturii 
noastre. Cum v-ați întîlnit în cer
cetarea dv. științifică cu ideile so
ciale ale partidului ?

Ne-a răspuns acad. prof. G. IO- 
NESCU-SISEȘTI :

— Am iubit din adolescență agri
cultura și viața la țară și am îm-

— Partidul comunist a dat o re
zolvare radicală și rațională pro
blemei agrare. O confirmă realiză
rile agriculturii din anii 
mului. Astăzi gospodăriile de stat 
și cooperativele agricole de pro
ducție își îndeplinesc chemarea și 
se dezvoltă pe o linie mereu ascen
dentă. O dată cu dezvoltarea ți con
solidarea cooperativelor agricole, 
pentru care anul acesta s-au luat 
măsurile necesare, crește într-un ra
port direct mulțumirea ți buna stare a 
țăranilor cooperatori. Satisfacția mea 
de om de știință nu consemnează 
numai succesele noastre pe acest

socialis-

DIN RAPORTUL LA CEL DE-AL IX-LEA CONGRES AL PAR. 
TIDULUI COMUNIST ROMAN PREZENTAT DE TOVARĂ
ȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

— Exact. Dar această dublă și 
reciprocă valorificare trebuia să 
debuteze printr-un act de mare 
dreptate istorică. Poporul trebuia 
repus în drepturile sale de stăpîn 
peste bogățiile țării. Acest acf l-au 
înfăptuit comunițfll țl prin aceasta el 
au întrunit dragostea țl admirația 
mea, ca om de știință țl cetățean.

— în aceste noi condiții, ați pu
tut porni cu un sporit*  elan la 
munca de cercetare și prospectare...

— Este adevărat, răspundea Și

propriului

de
fantezie

Și

Investiția

școala progresistă a Teatrului na
țional din Iași. Prima mea apari
ție pe scenă s-a petrecut acum 33 
de ani... In primăvara anului 1944, 
lașul devenise o scenă a opera
țiunilor militare și Teatrul națio
nal și-a încetat vremelnic activi
tatea. Victor Ion Popa înființase 
la București o companie și-mi ofe
rea un rol într-o piesă antirăzboi
nică. Din păcate, autoritățile anto- 
nesciene au interzis-o și premiera 
n-a mai avut loc.

După Eliberare, Ștefan Ciubotă- 
rașu a jucat cîțiva ani la teatrul 
din Arad. Fapt semnificativ, de
oarece este vorba de prima insti
tuție teatrală creată de regimul 
nostru democrat popular.

— Anii petrecuți acolo au mar
cat începutul maturizării mele ar
tistice. In afara reprezentațiilor la 
sediu, dădeam cu regularitate 
spectacole în întreprinderile ară- 
dene și în satele din jurul orașu
lui. Contactul nemijlocit cu comu
niștii din fabrici, cu oamenii mun
cii de la sate, m-a făcut să în
țeleg multe lucruri. Fără expe
riența aceasta n-aș fi putut, cred, 
să realizez roluri ca Petre Arjo- 
ca, Vlaicu (din „Vlaicu și feciorii 
lui"), Varga (din filmul „Lupeni 
’29"). Anii de după Eliberare au 
fost o perioadă de împlinire a 
drumului meu în artă. Adevărata 
mea creație este legată nemijlocit 
de realizările înfăptuite în patria 
noastră și, o spun fără modestie, 
fac parte din aceste realizări. Me
ritele mele sînt, de fapt, rezulta
tul sprijinului primit din partea 
partidului și statului nostru. Iar 
distincțiile primite, între care 
titlul de „Artist al poporului", cred 
că nu-mi aparțin numai mie. Vreau 
să spun că de aceea îndrăgesc eroi 
contemporani, entuziaști, cu cali
tăți sufletești deosebite, caracter» 
profunde.

Artistul își definea, de fapt, pro
pria personalitate artistică, com
plexă și mereu înnoitoare.

său destin

I

noului

cartier

— Aspirațiile mele T Aspirația 
generației care construiește. Aș 
vrea, parafrazînd un vechi adagiu, 
ca nimic din ce aparține arhitec
turii să nu-mi fie străin.

Arhitectul NICOLAE VERICEA- 
NU are numai 32 de ani. Recent^ 
prima sa lucrare de amploare, Piața 
gării Nicolina din Iași, a fost pre
miată pentru Interesante soluții ar
hitectonice.

— Este încă o investiție de în
credere pe care mi-a dat-o parti
dul, ne spune tînărul arhitect. De 
obicei, creația în această profesie 
începea după vîrsta de 40 de ani. 
Ne-am maturizat mai devreme ? 
Partidul ne-a dăruit infinite posi
bilități de afirmare, solicitîndu-ne 
și maturitatea, dar și îndrăzneala.

— însăși profesia dv. vă obligă 
să lucrați în contul viitorului.

— Da, dar pentru aceasta tre
buie să ai asigurat viitorul. La ce 
ar folosi niște proiecte care nu pot 
deveni orașe și monumente ? Ar
hitectul duce o muncă de pers
pectivă. Ideile lui transpuse pe 
planșe (mă refer la construcțiile 
mari) se concretizează în timp. Un 
exemplu : prima etapă a actualului 
proiect de sistematizare a lașului 
se va finaliza în 1980. Adică peste 
14 ani I Dar noi îl anticipăm încă 
de azi și îl vom construi.

— Cum va arăta lașul în 1980 ?
— In orice caz, nu ca în 1900 ! 

Stampele rămîn simple piese mu-

părtășit împreună cu consătenii 
mei, clăcași, suferințele lor. Ecoul 
răscoalei țăranilor din 1907 a ajuns 
pînă la școala unde studiam și m-a 
întărit în credința datoriei de a 
munci pentru ridicarea țărănimii. 
Teza mea de doctorat la Universi
tatea din Jena tratează despre a- 
gricultura țărănească din Româ
nia.

Cu decenii în urmă, omul de 
știință G. Ionescu-Sisești, ocupîn- 
du-se de situația agriculturii țără
nești, de experiența obștiilor în
jghebate după 1918—1919, scria : 
„...Judecata obiectivă, științifică ne 
duce la concluzia că, o dată cu îm
proprietărirea, obștiile vor trebui 
nu desființate ci transformate In coo
perative agricole... A lăsa pe țărani 
într-un individualism amorf și 
dezorganizat ar însemna să nu în
țelegem cele mai poruncitoare ne
cesități ale vremii de față".

stau scrise, nu întotdeauna desci
frate, tiparele civilizațiilor pe care 
le moștenim. Readus din trecut la 
un dialog despre omul contempo
ran, profesorul de istorie IULIAN 
ANTONESCU, director al Muzeu
lui regional-Bacău, nu e surprins :

— Ce părere aveți despre comu
niști ?

— Făurind societatea prezentă, 
comuniștii îi luminează și temelii
le istorice. Comuniștii au deschis 
în istoria României o eră care 
poate fi comparată cu epoca de 
înaltă spiritualitate a Renașterii. 
Renașterea exalta operele antichi
tății nu în sine, descoperea în ele 
nu numai sublimul formelor și 
echilibrul clasic al arhitecturii, ci 
cultiva în primul rînd armonia 
sufletească, grandoarea morală a 
universului lui Fidias și Virgiliu.

Ce doresc comuniștii ? Un om 
dezvoltat armonios, multilateral și 
complex, înaripat de un ideal mă
reț și altruist, un Prometeu dez
lănțuit, eliberat de limitele și am- _ — Ce greutăți întîmplna visul

plan. Aceasta e numai o laturi a 
realizărilor epocale ale regimului 
socialist. în toate domeniile de 
creație materială și spirituală țara 
noastră progresează cu pași uimi
tori de repezi, astfel că străinii pot 
intr-adevăr vorbi de „miracolul 
românesc".

Pentru dezvoltarea cer- 
geologice s-au alocat 
noștri multe miliar- 
S-au pus în lumină im

Partidul

prospector
de energii

în 
prin 
află 
șoapta adîncurilor, învățînd să le 
•mulgă taina. E un geolog, acad.

fața unei hărți, desemnînd 
simboluri bogățiile patriei, se 
un om care știe să asculta

unul vis mai vechi. Ni s-au asigu
rat, pentru aceasta, nebănuite po
sibilități.
cetărilor 
în anii 
de de lei.
portante rezerve, subsolul nostru, 
ca o cămară în care pătrunde un 
fascicol de raze, a scos la iveală 
strălucirea unor noi bogății. Ade
văratul prospector al energiilor și 
capacităților țării este însă parti
dul. El a pus în lumină și a valo
rificat în chip magistral nu numai 
capacitatea economică a țării, dar 
și energia unui întreg popor, care 
și-a dat astfel, în opera de con
strucție a 
talentului 
tem acum 
lumea, ne
motiv pentru care îi admir pe co
muniști și pentru care în anul 1962 
am făcut cerere să fiu primit în 
rîndurile lor.

noii civilizații, măsura 
și geniului. Ne cunoaș- 
mai bine, ne cunoaște 
va admira. Este încă un

s-a scris
sub ochii

mei
— Nu lint membră de partid, 

dar ti cunosc foarte bine pe comu
niști — ne declară gospodina AU
RELIA MARIN. Soțul meu e dul-

Ancheta noastră se apropie da 
sfîrșit. Ar fi putut participa la ea 
mii și mii de oameni, adăugind la 
destinul ultimelor decenii de isto
rie faptele și sentimentele propriei 
lor vieți. Dar toate aceste vieți se 
întîlnesc într-una singură. L-am 
rugat pe. prof. univ. TRAIAN IO- 
NAȘCU, specialist în știința drep
tului, să desprindă cîteva semnifi
cații esențiale.

-7- Partidul Comunist Român a 
condus lupta pentru victoria revo
luției, iar prin aceasta a transfor
mat poporul român în legiuitor al 
propriului său destin.

— Vă referiți la îndreptățirea 
Istorică a actelor revoluționare în
făptuite de poporul nostru sub 
conducerea comuniștilor ?

— Desigur. Multe din ele erau 
formulate, ca un deziderat, încă din 
veacurile precedente. Tudor Vladi- 
mirescu spunea : „Patria e norodul 
iară nu tagma jefuitorilor". înlă
turarea definitivă a jefuitorilor 
norodului s-a hotărît însă nu prin 
revoluția lui Tudor, ci prin revo
luția noastră populară. Dezideratul 
străvechi a devenit o lege, și ea a 
fost formulată în legea noastră 
fundamentală, Constituția Republi
cii Socialiste România : „întreaga 
putere în Republica Socialistă Roma
nia aparține poporului, liber țl stă- 
pîn pe soarta sa”.

— înseamnă aceasta că partidul 
nostru a preluat un mandat isto
ric ?

— Actele fundamentale ale revo
luției noastre au decurs dintr-o ne
cesitate Istorică, ele exprimă deci o 
legitate fundamentală ți de aceea 
ți-au găsit reflectarea Intr-o preface
re calitativă atît a tipului de stal, ctf 
țl a tipului de drept. Puterea poli
tică și economică trecînd în chip 
revoluționar de la o clasă minori
tară și exploatatoare la imensa 
majoritate a poporului —. clasa 
muncitoare și aliații ei — a fost 
normal ca tocmai clasa muncitoa
re, prin partidul ei conducător, 
să-și făurească statul și dreptul 
său, un instrument pentru făurirea 
unei societăți noi, echitabile și ge
neroase, societatea socialistă. Co
muniștii au făurit o societate 
dreaptă, cea mai dreaptă dintre 
toate cîte au existat pe pămîntul 
nostru în decursul milenarei istorii 
a poporului român: „Cetățenii Re
publicii Socialiste Romania — se 
spune în Constituție — fără deo
sebire de naționalitate, rasă, sex sau 
religie, sînt egali în drepturi în toate 
domeniile vieții economice, politice. 
Juridice, sociale ți culturale’ ...„Nici 
o îngrădire a acestor drepturi țl nici 
o deosebire în exercitarea lor pe 
temeiul naționalității, rasei, sexului 
sau religiei nu sînt îngăduite’.

— Vedeți deci, în tipul nostru 
de societate realizarea unui ideal 
al poporului nostru ?

—• Societatea noastră este în 
continuă prefacere, într-o neînce
tată perfecționare. La clădirea 
noastră obștească participă între
gul popor. Partidul este garantul 
tuturor victoriilor noastre, făurito
rul prezentului și al viitorului 
fericit al României socialiste.

★ ★

45 de ani, 45 de trepte.
Fiecare treaptă zidită în timp reprezintă un moment 

al unei bătălii istorice. 1921, 1929' 
rile de foc ale luptelor de clasă, cărora le urmează, în
tr-un elan la fel de eroic, momentele cardinale ale con
strucției.

Privind de pe cea de-a 45-a treaptă a istoriei parti
dului, viitorul luminos al poporului nostru se străvede 
într-un urcuș neîntrerupt, aureolat de soarele comunis
mului.

■33, 1944 sînt vîrfu-

Ancheiă realizată da Paul ANGHEL, 
Paul DIACONESCU, Manole AUNEANU
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propriu afacerea Pia- 
tra-Olt, cum scria cu 
litere mari, albastre, 
pe dosar.O doză mare 
de dezinteres simțea 

la Mizdrache, dar tocmai asta îl 
încuraja. Ca orice subaltern care 
visează să ia locul șefului său 
cît se poate de curînd, își făcuse 
socoteala că acum era momentul 
cel mai potrivit. Citea și el zia
rele și își dădea seama că situa
ția frontului nu era foarte strălu
cită, dar asta nu-1 descurajă. 
Războiul merge cîteodată mai 
prost, cîteodată mai bine și cu 
un mărunt slujbaș la împărăție 
cine avea să aibă cîndva ceva? își 
făcuse datoria și atît. Arestase, 
bătuse. îl interesa să se știe că 
e un om al datoriei, că el nu în
chide ochii cînd e vorba de sluj
bă, chit că această slujbă nu era 
cea mai curată de pe lume. Așa 
Incit pusese copoii pe urma cîn- 
tăreței aceleia și-a impresarului 
ei. Socoteala nu era prea în
curcată. Odată intrată în supra
vegherea lui nu se putea să nu 
apară și omul cu care trăise, 
vrînd nevrînd, mai exista și o în- 
tîmplare pe lumea asta și el ți
nea foarte mult la credința că 
mai mult ți-aduce norocul decit 
mintea. Cu cîteva fotografii co
piate de pe afișele ce fuseseră 
lipite pe zidurile tîrgului ăla îm
puțit, multiplicate și mărite, trea
ba merse mai repede decît se aș
teptase. O găsiră într-un turneu 
pe la Piatra Neamț, cu impresa
rul ei cu tot. Ciripoi avusese la în
ceput un impuls : la să pună mîna 
pe ea și să mi-o strîhgă nițel cu 
ușa, să-i mărturisească unde se 
află omul căutat 1 Dar parcă tot 
mai învățase ceva de la Mizdra
che. Mai bine să aibă răbdare, 
că răbdarea nu costă bani. Știin- 
du-se supravegheată, femeia ar 
face poate o imprudență și totul 
s-ar da peste cap. Puse deci a- 
genții pe urmele ei și timp de o 
lună citi rapoartele lor plicticoa
se ca articolele de fond din „Uni
versul". Nu se întimpla nimic, 
omul căutat nu apărea. Atunci 
făcu un lucru și mai inteligent. 
Socotind că individul căutat, cum 
era și normal, nu se putea as
cunde decît într-un loc foarte a- 
glomerat, care loc foarte aglome
rat era Bucureștiul, vru să-și aju
te norocul și într-o dimineață in
tră într-un local păduchios de 
lîngă hotelul Tranzit, aflat în 
gura Gării de Nord, numit nu se 
știe de ce CALEDONIA, coborî 
cele trei trepte de ciment ros de 
atîta umblătură șl străbătu un 
perete gros de fum, izbindu-se de 
hamali beți, marinari în concediu 
și soldați în drum spre front. Pa
tronul acestei bombe sordide 
care aducea bani frumușei, din 
care și el își avea partea sub 
formă de cadouri scumpe, trimi
se discret și la timp, unul Cerna- 
vodeanu, fost traficant, intrat de 
mulți ani în slujba poliției, îl în- 
tîmpinase cu un surîs unsuros pe 
chip și cît te-ai șterge la ochi a- 
dusese un păhărel bombat cu 
mastică grecească, moartea lui 
Ciripoi.

— Să trăițl, ou ce să vă fiu 
agreabil ?

Vorbea respectuos, aplecat de 
șale, gata să intre parcă în du
șumelele murdare, mereu spălat» 
cu gazolină.

Ciripoi bău lichidul alb șl un
suros dintr-o înghițitură și se pre
făcu că nu mai dorește un altul.

— Băiatule, am o daraveră cu 
tine, m-asculți ?

— Se poate ? Ochi și urechi.
— Mă, tu n-ai putea angaja 

aici în spelunca asta a ta una 
de cîntă pă gură, una Marta 
Dușescu, ai auzit de ea ?

— Ce-i drept, nu I
— N-are a face I De arătoasă 

e arătoasă. O s-o vezi tu. Ce-ți 
cer eu ție e să-mi trimiți un om 
de-al nostru care să facă pe im
presarul șl s-o vrăjească să vină 
încoace la București, să ciripeas
că la dezertorii ăștia de-i jecmă
nești tu...

— Se poate, domn șef să spu
neți vorbele astea urlte despre 
un om onorabil ? îl certă cu sim
patie patronul localului, turnînd 
încăodată din sticla de mastică,
golită pe jumătate.

— Atunci ne-am înțeles ?
— înțeles, numai că să-ml spu

neți unde s-o găsesc ?
— Umblă pantaraura prin țară. 

Acuși o fi pe la Dorohoi, noi am 
dibuit-o la Piatra Neamț. Are și 
unul după ea, Romeo Iorgulescu, 
de bea șl untdelemnul din can
delă. Cu el trebuie potrivită ches
tia, să nu simtă muierea că am 
pus geana pe ea, pricepi î

— Se poa’, dom' șef 1
— Atunci trimite pe cineva, fă-i 

un contract, bagă-1 în mînă niș
te biștari și ad-o la București, că 
am eu o treabă importantă cu 
ea...

— Nu cumva vă plac», că am 
marfă, slavă Domnului 1

— Prost ești, Cernavoden», la 
tine caut eu, mă marfă dacă-ml 
trebuie ? E vîrîtă într-o afacere, 
mă, și nu mai întreba că dracu 
te ia, ori nu mai mă știi de frică? 
Salut...

este o săptămînă, Ci
ripoi se înființă iar în 
local, spre seară și 
o văzu pe Marta. 
Nu trecuse de 30 de 
ani, era obosită pu

țin, vocea și-o cam pierduse, ce-1 
drept, dar avea pe vino-ncoa șl 
trebui să recunoască că lucrăto
rul ăla, Matei, Mareș, cum dracu 
îl chema, nu era prost. Ascultase 
de la o masă de mai în fund cîn- 
tecel» femeii și-l chemase pe 
patron, alături.

— Ei?
— Domne nu-1 rea, domne 1 

Cîntă binișor. Vine lumea, gîrlă.
— Nu mai spune 1 Al dat lo

vitura... ,
_  Să fiu al dracului dacă 

mlnț 1
— Bine, să lăsăm prostiile, spu

ne-mi cum stă cu morala, cu toa
te socotelile...

_  Pâi de încurcat cu hodoro- 
gul ăsta de impresar nu cred să 
mai fie încurcată. Ce-o fi fost în
tre ei, îi privește ; acușica, Ro
meo Iorgulescu al nostru, să mă 
scuzi, am impresia că e cam po-

ponel, uită la femei ca la 
glastra de flori, așa că Maica 
Domnului 1 Fata și-a închiriat o 
casă de la unii care s-au evacuat 
și stă cuminte în banca ei...

— Sper că nu te-ai atins de ea, 
că te belesc 1

— Se poate dom' șef î Am șl 
eu o conștiință, nu trăiesc, dom
ne cu salariatele... Dacă vreți să 
pun o vorbuliță...

Ciripoi clipi vag din ochi.
— Deocamdată, nu. Mă descurc 

eu cînd o trebui, dar așa, nu i-ai 
umblat și tu prin rufe, n-al aflat 
ce-a făcut, cu cine s-a ținut, ce 
e în pipota ei, că te plătește po
liția degeaba...

— Domne, chestia e cam com
plicată. A avut un tată de-a mu
rit, e femeie de familie, vorbește 
cu nemții din local, cum vorbesc 
eu cu dumneata...

— Ce spui ?
— Da, are pensionul la Sibiu. 

A fugit de-acasă. I-a plăcut viața, 
cam vagaboandă ea, dar, ce-i 
drept, de condiție 1

— El, și ? N-a scos șl ea vreun 
cuvințel despre vreo dragoste 
așa, vreun amor, că asta mă in
teresează, dacă nu se ține cu 
unul din Calea ferată, care a lu
crat pe la Piatra Olt, la Depou, 
da' te faci că plouă, nu-i vinzi 
chestia, o lași pe ea să spună, 
pricepi ?

— Pricep. Vreasăzică asta e 1 
Vrei să dai de plevușcă. Politic î

— Gura 1 Știi de ce mă ocup, 
că doar nu verific condicuțe, si
gur că e politic, da nu așa, unu 
de-i grangur...

— Bine, domne Ciripoi, te ser
vesc 1

— Vezi ia-1 șl pe decavatul ăla 
de Impresar, poate cu el e prie
ten, poate îi mai spune cîte ceva. 
Am nevoie de client, da repede...

— S-a făcut...

recuseră iar vreo 
două-trei săptămînl 
dar Cernavodeanu nu 
aflase mare lucru. 
Femeia trăia retrasă, 
vorbea rău despre 

bărbați, pe impresar îl scotea pe 
brînci din casa ei cînd se obrăz
nicea. Clientul lui Ciripoi nu bo 
arăta. începuse chiar să-și facă 
socoteala că o bătaie ar fi mult 
mai bună decît politica asta în 

stil mare care aduce a maniera 
Iul Mizdrache. Șl pe cînd se tot 
gîndea cum să dea mal repede 
peste omul de la Piatra Olt, un 
noroc neașteptat îl puse pe o 
altă pistă. Intr-o dimineață, prin 
Iunie era, veni la el unul din fi
la) care lucra în Gara de Nord 
și-i spuse că are să-i „facă con
fidențe".

— Zl-1, mă, băiatule, dezleagă- 
te la limbă ca la sfînta împărtă
șanie.

— In Gară, pe peron, e unu 
Glcă-hau-hau 1

— Ala de-i umblă mintea eu 
•orcova ? •

— Ala. Ce credeți oă fac» ?
— Vinde ziare, ce dracu să 

facă ?
— Vinde Signal, domn' șef.
— Și ce-i cu asta î Revistă 

nemțească, în regulă, cu ștam
pilă de la cenzură, ce-al căpiat?

— El, nu-i chiar așa, domn șef. 
O să vedeți dumneavoastră. Ia 
veniți cu mine acușica în gară...

Se dusese, se așezase cu omul 
Iul lîngă un stîlp și așteptase. 
In jurul unul tren care trebuia să 
plece era o îmbulzeală neobiș
nuită. La ferestre stăteau soldați 
înghesuiți unul într-altul, căutînd 
să-și mai vadă pînă la pornire 
încăodată femeile care-i însoțise
ră pînă aici. Prin geamurile spar
te erau aruncate ranițe și puști, 
copiii strigau de ți se sfîșia ini
ma căutîndu-șl părinții care ple
cau spre Iași, era o harababură 
de nu mai înțelegeai nimic. O 
alarmă mal trebuia și un bom
bardament ca la 4 aprilie și se 
duceau dracului cu toții. Pînă să 
dea șeful stației semnalul, apăru 
dinspre peroane, Glcă-hau-hau, 
strigînd cît îl țineau puterile :

— Ia cu comunicatul ia cu co
municatul 1 Luptele de pe front șl 
de la Baia Centrală, ia cu comu
nicatul 1

Vînzătorul de ziare se strecura 
prin mulțime și se vîra spre fe
restrele soldaților

— Na, camarade, revista Țlg
nal, striga repede și Iscusit, cu 
ilustrații, cu artiste din filme, cu 
fUrerul 1 De pomană v-o dau, că 
s număr vechi și nu se vinde, de 
bună ce e 1 Caută-nuntru, cama
rade și citește 1 Ia cu comunica
tul, ia cu catastrofa, ia cu moar
tea americanilor 1

— Ei ? întrebă omul din servi
ciul de filaj, ce spuneți î

— Ți-a dat și țle vreo revistă î
— Mi-a dat.
— Și ce vrea el să citească scrt- 

dațil ăștia înăuntru î
— Poftiți 1
11 întinse un bilețel alb pe care 

era scris cu litere mari de tipar : 
TRAIASCA ROMÂNIA LIBERA 1 
ROMÂNI, LUPTAȚI ÎMPOTRIVA 
COTROPITORILOR NEMȚI 1

— Vă place ?

— Zl-1 d-ăștia îmi este domnu 
Gică î Bravo, mă băiatule 1

— Să-I umflu ?
— Ce-ai căpiat ? Lasă-1 ușor, 

puișorule, ia-1 din urmă, vezi de 
unde-și procură marfa asta, al 
răbdare, cînd e totul gata, chea- 
mă-mă și pe mine, că de-aicl 
vine binele nostru, avansarea, 
pîinică albă pentru copilași, ori 
n-ai copilași ?

— Am domn'șef I
— Să-ți trăiască 1
— Și dumneavoastră...

este o săptămînă Ci
ripoi începuse să 
vorbească cu Miz
drache cam de sus, 
ca orice om care are 
impresia că stă pe o 

ladă cu aur. Inspectorul îl simți
se și-l chemase la el :

— Ciripoi, mă înșel eu, ori tu 
ai mirosit ceva, că ai început să 
te umfli ca un curcan. Ia agră-
ește i

— Vi se pare, domnule inspec
tor, nu s-a întîmplat nimic, să fiu 
al dracului...

O înghițise Mizdraohe și Ciripoi 
își văzuse de treabă. Trecuseră 
cîteva zile de la întîmplarea a- 
ceea și vînzătorul de ziare tot 
mal striga pe peroanele Gării de 
Nord sub nasul copoilor :

— Ia cu comunicatul 1 Ia cu al 
doilea priten al lui Mussolini, la 
revista Țlgnal, camarade, cea 
mai bine informată din lume, știe 
tot, vede tot, chiar și ce nu el 
Ce te holbezi așa, camarade ? Na 
revista c-o dau ieftin, nu ți-o pla
ce, n-o citești, da-nuntru să te 
uiți bine 1

Nenorocitul nu știa că fără să 
vrea îi adusese pe oamenii, lui 
Ciripoi la tipografia Coresl a lui 
nenea Dobre-nunți-botezuri care 
își vedea liniștit de lucru, crezlnd 
că nimănui nu-1 trecea prin cap 
că în sufertașul unui copil, în loc 
de ciorbă se găseau manifestele 
pe care împăratul Grlvlțel le dă
dea soldaților ce mergeau spre 
front, ascunse în revista SignaL

Filarea dură mai mult de o lu
nă. Fu instalat un post fix într-o 
cas^ de vis-ă-vis de atelier și un 
laborant scotea poze după poze, 
fotografiind chipurile celor care 
intrau în atelierul bătrînului. Cînd 
Ciripoi avu o .colecție întreagă.

EUGEN BARBU

făcu trierea. Foarte mulți dintre 
cel care Intrau în tipografia Co
resl erau cliențli obișnuițl ai tipo
grafului : negustori de pe Grivlța, 
ori comis-voiajori ce-și comandau 
cărți de vizită. Rămaseră pe masă 
cinci suspecți, între care, spre 
stupefacția lui Ciripoi și unul 
care aducea cu cel căutat de 
către Mizdrache, omul de la Pia- 
tra-Olt, dacă ar fl fost să se la 
după portretul vorbit, făcut de 
cei lnterogați la Depou. Gluma 
începea să se îngroașe și multă 
vreme nu mai putea să-i ascundă 
Inspectorului toate acestea. Nici 
nu avea vreo rațiune, dar ardea 
de nerăbdare să-l pună în față 
întreaga rețea 1 Cam în aceeași 
vreme, la cel de-al doilea post 
fix, un alt fotograf îi prezentă 
chipul aceluiași individ, ieșind 
din casa cîntăreței. Mai mult de
cît atîta nici nu viBase. Astfel că 
într-o dimineață pe la unsprezece 
trimise pe un sergent la tipogra
fia Coresl, invitîndu-1 pe tipograf 
la prefectura poliției în legătură 
cu o încurcătură la un Buletin de 
populație. Dobre-nunți-botezuri nu 
mal Ieși de acolo și în aceiași 
seară fu transportat cu o mașină 
la Siguranța Statului, In clădirea 
din apropiere. Pe Glcă-hau-hau 
îl umflată doi agențl, chiar de pe 
peron pe cînd nebunul striga 
încă :

— Ia ou comunicatul, la Țlgnal, 
la revista ilustrată cu cinci lei, 
ia cu lupta de la Sevastopol, că-i 
de anul trecut, la cu Tigrul, la cu 
tancul 1 Ia cu arma secretă a 
fflrerulul nu l-ar mal muri mulți 
înainte 1 

upă două zile de bă
tăi sănătoase Ciripoi 
făcu confruntarea în
tre cel doi. De la ti
pograf nu reușise să 
scoată nimic, era tă

cut ca mormîntul șl răbda ca un 
oatîr.

— Cu ăsta o să fie greu 1 îl 
spuse ajutorului său, Teică, unul 
chelbos și umil care fusese bo
xer în tinerețe șl știa să lovească 
numai în ficați.

— Greu, domne Ciripoi, a mai 
trecut el prin mașina noastră, 
rabdă și tace.

— Și ălălalt ?
— Nebunul cînd plînge, cînd 

cîntă. Zice că nu știe nimic.
— la aduceți-1 pe rînd, că vine 

șl domnul inspector mai tîrziu, să 
vedem ce putem să scoatem de 
la ei...

Ii prezentase lui Mizdrache un 
raport amănunțit și-l lăsase cu 
gura căscată. încă acesta se mi
rase cît era el de-al dracului: 
„Mă, Ciripoi, tu te-ai emancipat, 
mă, ai devenit discret, n-ai scos 
o vorbuliță. Și zici că așa Btau 
lucrurile ?'

împăratul Grlvlțel, numai vînă- 
tăi, fusese coborît cu ascensorul 
în biroul comisarului, care venise 
îmbrăcat într-un costum alb, a- 
tuncl scos de la croitor, ca șl 
cînd ar fi picat la o kermeză, nu 
la o confruntare. Și cum se aflau 
în continuarea unor convorbiri nu 
tocmai amicale, Ciripoi îl luă pe 
arestat subțire :

— Vreasăzică tu nu știi nimic? 
Nu ? Nici usturoi n-ai mîncat, nici 
gura nu-ți miroase 1

— Domn șef, să trăiți, habar 
n-am 1 Mie Țignal îmi dă să vînd. 
Țlgnal vînd 1

Comisarul luase dintr-un dosar 
un manifest și-l fluturase pe dea
supra biroului :

— Da vreun manifest d-ăsta 
n-al văzut tu, niciodată î

— Să moară mama aia din 
groapă, care-a dat ortu popii în 
34, dacă știu ceva...

— Mă, pe cine vrei tu, mă să 
minți ?

— Domn șef, se căina vînzăto- 
rul de ziare, ce nevoie am eu să 
m-amestec în politică ? Ce, îmi 
dă mie cineva să mănînc ?

— Asta-i, mă, Gică, nu-ți dă ni
meni, mă 1 Da vreo carte de vi
zită nu ți-ai făcut niciodată ? Așa, 
vreo comandă, că te văd băiat 
luxos...

— Vă bateți joc de mine, domn 
șef și e păcat. Mănînc și eu o 
pîine amărîtă și vreți să ml-o 
luați și p-aia 1 Șpagă la comisari 
dau, este domnu' Teică ?

Agentul se făcu galben. Pe ușă 
tocmai intrase inspectorul.

— Cum, tu iei bacșiș de la un 
păduchios ca ăsta ? se miră ou o 
indignare care însemna moartea 
pentru fostul boxer. Ia să mi-1 
treci la Asigurările Sociale, Ci
ripoi. Aici sîntem la Siguranța 
Statului, cretinule 1

Teică Izbucni disperat de lîngă 
comisar.

— Nu se poate, domnule Ins
pector, nu mă nenorociți 1 închi
deți și dv. o pleoapă, acolo, că 
am cinci copii, casă grea, unul 
acuș Intră la facultate 1

— Ia uită-te la el cum vorbeș
te, să închid o pleoapă, expri- 
mă-te frumos că ne-aude lumea 
streină și crede că a nimerit în 
altă parte, nu la o Instituție seri
oasă. Continuați 1 se adresă Iul 
Ciripoi, fără să-l mal privească 

pe celălalt care suspina pe la 
ușă de-acum...

Subalternul Iul Mizdrache lua
se o curea din cui și se apropia
se de Gică :

— El, vorbești ? Că n-avem 
timp de pierdut 1 Ia spun» de 
unde luai tu manifestele astea de 
le-am găsit noi In revista Signal?

— Că manifeste, domn șef, să 
fiu al aracului dacă știu ceva 1

— Gurrrra 1 Nu mai faoe pe 
prostul că nu stal de vorbă cu 
cioflingarii tăi 1

11 șl clrpise peste față au cu
reaua și acum se apropiase de 
el amenințător.

— Ce-aveți cu mine, domn ao- 
mlsar, că pe dinainte nu v-am 
trecut 1 De ce vă bateți joc de 
mine î E un dumnezeu în cer 
care le vede pe toate 1

— Gică, dacă mal faci pe ne- 
bunu se supără domnul inspec
tor șl cînd s-o supăra el, dracu 
ne la pe-amîndol 1 Mai bine spu
ne ce strigi tu despre FChrer în 
Gara de Nord cînd vinzi revista?

— Epigrame, domn șef, epi
grame 1

11 lovi Iar cu cureaua cît pu
tea de tare.

— Cum, ticălosul», tu nu știi 
că sîntem allațl cu Marele Reich 
German ?

— Știu, domn șef, să mor că 
știu 1 Da dacă nu dau din clanță 
nu-mi cumpără nimeni zlarllii, că 
romănu-1 al dracului, trebuie să-l 
faci să rîdă și cînd îți dă 3 lei 
pe-o foaie spurcată...

Ciripoi vru să-l arate Iul Miz
drache ce politică înaltă știe el 
să facă cu infractorii, așa că 
o luă mai dulce :

— Mă, Gică, uite, eu îți dau 
ție drumul, mă, că-mi place de 
tine, al doxă, nu ești nici prost, 
nici nebun, dar să-mi spui tu, sin
cer, așa, ca de la om la om. Cu
noști, mă vreun comunist ?

— Eu ? Domn șef ? Un comu
nist ? Păi ăla dacă vin mă pun 
la muncă și mie nu-mi place să 
muncesc, domn șef, că sînt între
prindere particulară, capital 
canei, cîștig ce pică, trăiesc din 
dividenie...

Eforturile acestea Îndelungate 
de bunăvoință îl sleiseră pe Ciri
poi. Făcu un semn cuiva care aș
tepta la ușă :

— Adu-11
In ușă se ivi Dobre-nunți-bote

zuri cu fața sfîșiată de lovituri.
— Da pe dumnealui îl cunoști?
Pe chipul vînzătorului de zia

re nu tresări nici un mușchi. Se 
apropie de tipograf ca și cînd 
nu vedea bine.

— Ce să zic, l-ați cam camu- 
flatără cu vînătăile astea 1 De...

„Mare actor 1' își spuse în gînd 
cu sinceră admirație Mizdrache. 
„Asta face toți banii, ia te uită 
la el, parcă-1 prezbit".

— Nu t»-am ounosout eu pe 
dumneata la nunta Iul Zdrenghe, 
în Banu-Manta ? se miră împăra
tul Grlvlțel cu gura pînă la 
urechi.

Cureaua lui Ciripoi ifîșl» aerul 
șl-1 lovi peste ochi.

— Destul 1 Nu mai face pe Idi
otul că nu-țl merge cu mine 1 Nu 
mergi tu la tipografia Coreii de 
două ori pe săptămînă și lei de 
la el manifeste comuniste î dobi
tocul», crezi că noi dormim î 
Ia-11 

— Șl la

gentul îl șl înșfăcase 
de umeri în timp ce 
vînzătorul de ziar» 
tot mai striga cu o 
indignare parcă ne
prefăcută:
urma urmelor, cine •

dumnealui ? Nu-1 cunosc, domn
șef 1 Să moară mama, ala care 
a dat ortu popii în 34, dacă știu 
cine e 1 Punețl-mă la bătaie, 
schingiulțl-mă, dațl-mi apa sfîn- 
tului Antonie s-o-nghit pe nemes
tecate, nu-1 cunosc 1

— Duceți-11 se auzi de alături 
vocea poruncitoare a lui Miz
drache. Destul cu comedia 1 Ins
pectorul se apropiase de tipo
graf și-1 măsura cu o curiozitate 
plină de milă.

— Ai putea să-mi fii tată, șl 
uite cum și-au bătut joc de dum
neata, te-au maltratat, mama lor 
de huldume 1 Să nu mai văd ase
menea procedee, că mă supăr, 
Ciripoi, s-aude ? Ce-i brutalitatea 
asta ? Domnule Dobre, ești om 
serios, ai o tipografie, plătești 
dări la Stat, trebuie s-ajuțl Sta
tul să-i descopere pe Infractorii 
care atentează la siguranța lui, 
cred că o să ne Înțelegem...

Luă de pe masa lui Ciripoi do
sarul cu fotografiile făcute de 
oamenii comisarului. Scoase cu 
un gest rapid una și l-o înfățișă :

— P-ăsta îl cunoști ?
— Da, e un negustor de pe 

Grivlța.
— Foarte bine. Dar pe ăsta ?
— E domnul Herghelegiu de 

ține un magazin prin Buzeștl, pe 
aproape...

— Bine, e foarte bine, dar pe 
ăsta ? ,

Era fotografia Iul Mareș.
— Nu știu cine e 1
— Ia gîndește-te olecuță, ca 

să nu te-ajutăm noi pe urmă...
— Nu-1 cunosc 1
— E ultimul dumltale cuvînt ?
— Dacă nu-1 cunosc, nu-1 cu

nosc, asta e 1
— Te văd om bătrîn, domnu

le Dobre, cum dracu oi putea să 
minți, așa 1 Uite aici o fotografie 
care-1 înfățișează ieșind din ate
lierul dumitale

Dobre-nunți-botezuri privi fața
da tipografiei si văzu instanta
neul luat de laborantul Siguran
ței. „Joacă tare ăștia 1' își zise.

— La mine Intră și lese lume 
multă, de unde să-i Iau pe toți ? 
O fl vreun cornii voiajor, vreunul 
care face afaceri. Așa, după 
chip, parcă l-am mal văzut, dar 
cum îl cheamă, nu știu 1

— Precis ?
— Precis 1
— N-a lucrat el în Calea fera

tă șl-a făcut șl nițică pușcărie ?
— O fl făcut 1 Parcă cine n-a 

făcut puțină pușcărie în zilele 
noastre ? Se poartă 1

— Iml place, ești descuiat 1 Șl 
nu a fost el angajat la Platra- 
Olt, la Depou, cu niște acte false 
pe care dumneata 1 le-al tipărit ?

— Nu-ml amintesc 1
Mizdrache începuse să ie în

furie.
— Negi deci totul ?
— Neg, ce iă fac 1
Se glndl fulgerător dacă as

cunsese bine șpalturile de bule
tine și clișeele adeverințelor de 
scutire de front șl toate angara
lele. Numai draou putea să dea 
de ele, cît îl privea pe el, n-or 
să scoată un cuvințel, chit că-1 
pun la cazne 1

— Blllne 1 încheie celălalt cu 
o silă dezamăgită. Ducețl-1 jos șl 
aveți grifă de el 1

Tipograful știa ce însemnau 
cuvintele astea, dar plecă ou 
capul sus. O mai pățise și altă 
dată 1 Să nu-i dea dumnezeu o- 
mului cîte poate să îndure.

el doi rămaseră sin
guri în biroul luminat 
de soarele zilei de 
vară.
— Ce dracu au ăștia, 
domnule, de nu poți 

să scoți nimic de la el? se miră 
în gura mare Ciripoi.

— Cine știe 1 Poate o convin
gere adîncă... spuse cu un Imens 

regret Inspectorul. El ored în 
ceva, Ciripoi, în ceva ee noi nu 
putem înțeleg».

— In o» să cr»il, domnul» Ins
pector? In Dumnezeu nu, în Rege, 
de 1 In ouvîntul Mareșalului, as- 
ta-1 obligator 1 Șl mal departe ?

— Vorbim degeaba, Ciripoi. 
Nu-1 mal bate, n-o să scoți nimic 
de la ei. Uite vagabondul ăla, 
Gică 1 De ce crezi că-i ajută ? 
Că-1 dau ceva ? Pe nalba-1 daul 
Numai promisiunea unei lumi 
viitoare 1 Noi îl învățăm la școa
lă pe copiii noștri că Dumnezeu 
veghează de sus la dreptatea lu
mii, dar fiecare își face de cap, 
sperlnd că pe lumea ailaltă o să 
fie iertat. Ei le spun amărlților, 
aici e traiul, fraților, pe pămînt, 
pun»-țl mîna pe ce apucați, asta-1 
tot, restul vorbe goale 1 Spune-ml 
mai bine ce facem cu cîntăreața 
ala șl cu Făt-Frumosul el ? Cînd 
îl arestăm ?

— Clnd ziceți dv.
— Parcă ar mal trebui puțină 

răbdare, poate se Ivește crăp- 
ceanul de ml 1-al promis...

— Șl eu spun la fel, domn șef.u
— Bine, mă băiatule, păi eu 

mă duc, că e cald și-aș face o 
bale și-aș bea ceva, că ml s-a 
făcut sete...

Ieși cu mersul lui leneș de om 
gras și-l lăsă singur pe celălalt. 
Ciripoi privi ușa ce se închisese 
și monologă ca prostul : „Ia te 
uită, domnule, vreasăzică ăstora 
nici leafă nu le dă 1 Cu o vorbu
liță, acolo, i-a convins 1 Șl dacă, 
la urma urmelor, tocmai ei or să 
reușească ? Ce mă fac, că am 
viața înainte și-or să mă întrebe 
cam ce-am făcut ? E o întrebare, 
domnule. E o întrebare..."
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ADUNĂRI FESTIVE 
IN CINSTEA
ANIVERSĂRII
în întreaga țară au continuat să 

«e desfășoare însuflețite manifes
tări consacrate celei de-a 45-a a- 
niversări a partidului.

La adunarea festivă care a avut 
loc vineri după-amiază în sala Tea
trului național din Craiova, a vor
bit despre lupta glorioasă a parti
dului pentru făurirea noii orînduiri, 
pentru construirea socialismului în 
patria noastră Ion Stănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Oltenia al 
P.C.R. în sala Casei de cultură a 
sindicatelor din Bacău a vorbit 
Gheorghe Roșu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Bacău al P.C.R. Cei a- 
proape 1 000 de petroliști, metalur- 
giști, constructori de mașini și alți 
oameni ai muncii din Ploiești au 
ascultat expunerea făcută de Du
mitru Balalia, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
regional Ploiești al P.C.R. La Tea
trul Național din Cluj a avut loc 
adunarea activului de partid din 
oraș și regiune. Cu acest prilej 
a luat cuvîntul Aurel Duca, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional de partid 
Cluj. La adunarea cu activul de 
partid, care a avut loc îri sala „Ci- 
prian Porumbescu" din Suceava, a

Manifestări cu prilejul
Zilei Independenței și a Zilei Victoriei

Apropierea sărbătoririi Zilei In
dependenței și a Zilei Victoriei 
prilejuiește variate manifestări în 
regiunea Crișana. Vineri, la uzi
nele „înfrățirea" și la clubul 
„Constructorul" din Oradea au 
avut loc simpozioane la care au 
luat cuvîntul ofițeri superiori, 
profesori, activiști de partid și de 
stat. Au fost prezentate expuneri 
despre importanța acestor eveni
mente în istoria poporului nostru. 
Tot vineri, ofițeri superiori ai For
țelor noastre armate au vorbit ti
nerilor muncitori și elevi, în ca
drul unor întîlniri, despre paginile 
glorioase înscrise de ostașii ro
mâni în lupta împotriva Germaniei

@Steaaul roșu
ț mm» » w»r»» ■ num» «hm b > mee* * ,

• PROCESUL ALB — cinemascop :
Republica — 10,15: 15> 18,30, 21,
Stadionul Dinamo — 20.
• HAIDUCII — cinemascop : Patria
8, 10, 12,15, 14,30, 16,45; 19, 21,15, 
Grivița — 9,45, 12, 14,15; 16,30,
18,45, 21 (la ambele completare 
Cabinetul de stampe), București —
9,15, 11,30; 13,45, 16,30, 18,45; 21, 
Grădina „Progresul' (Str. Ion Vidu 
nr. 20) — orele 20 (la ambele com
pletare Vtrste), Arenele Libertății — 
orele 20, Modern (completare Poli
teța) -> »i 11,15; ÎS,30, 16, 18,30 , 21,

la 20 de ani de la apariție
Ziarul „Steagul roșu", organul 

Comitetului regional Bacău al 
P.C.R. și al sfatului popular re
gional, împlinește 20 de ani de la 
apariție.

în aceste două decenii, „Stea
gul roșu" a contribuit aotiv, efi
cient la întreaga operă de dez
voltare și înflorire a regiunii, a 
fost mereu prezent în viața co
lectivelor de oameni ai muncii, a- 
ducîndu-le cuvîntul partidului 
oglindind activitatea lor crea

PARTIDULUI
făcut o expunere Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid Suceava. în sala sporturilor 
din Constanța, în fața a peste 2 000 
de activiști, a vorbit Constantin 
Mîndreanu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Dobrogea al 
P.C.R. La termocentrala Luduș- 
Iernut, sute de constructori, mon- 
tori și instalatori au luat parte la 
o adunare festivă la care a vorbit 
Nicolae Vereș, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Mu- 
reș-Autonomă Maghiară. La adu
narea din sala Ministerului Eco
nomiei Forestiere din Capitală cu 
activul de partid a vorbit despre 
semnificația marii sărbători Ion 
Iosefide, secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.C.R. La 
Teatrul de Stat din Brașov a avut 
loc o adunare a cadrelor didactice. 
A luat cuvîntul loan Voina, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Brașov al P.C.R.

O adunare asemănătoare a avut 
loc la Institutul pedagogic din 
Oradea, unde a vorbit Dumitru 
Păulescu, secretar al Comitetului 
regional Crișana al P.C.R.

(Agerpres)

hitleriste, pentru eliberarea pa
triei.

★
Fotografii și alte documente în- 

fățișînd aspecte din trecutul de 
luptă al ostașilor români, portrete 
de militari căzuți pe cîmpul de 
luptă, drapelele de luptă ale unor 
unități și altele sînt expuse în 
secția, recent înființată la Con
stanța, de Muzeul militar central, 
în aceste zile, care preced sărbă
torirea de către poporul nostru a 
Zilei Independenței și a Zilei Vic
toriei, numeroși oameni ai muncii 
vizitează cu interes exponatele 
prezentate aici.

(Agerpres)

toare. Cu entuziasm și pasiune 
gazetărească, ziarul slujește cau
za construcției socialismului, mi
litează pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de Congresul al IX- 
lea al P.C.R.

Cu prilejul aniversării urăm 
colegilor noștri, redactorilor, co
respondenților voluntari, perso
nalului tehnic al ziarului „Stea
gul roșu" spor și noi succese în 
munca lor de activiști ai presei 
comuniste.

LUCRĂRI APĂRUTE IN EDITURA POLITICĂ
„DOCUMENTE DIN ISTORIA 

MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI DIN 
ROMANIA. 1916—1921”. Docu
mentele cuprinse în acest volum 
ilustrează principalele acțiuni ale 
clasei noastre muncitoare, ale or
ganizațiilor sale din perioada pre
mergătoare creării P.C.R., pregă
tirea și desfășurarea Congresului 
din mai 1921, care a hotărît 
transformarea partidului socialist 
în partid comunist — partid re
voluționar al clasei muncitoare, 
întemeiat pe învățătura marxist- 
leninistă.

ÎN CINSTEA ANIVERSĂRII PARTIDULUI

Expoziția retrospectivă
de artă plastică

în cadrul manifestărilor cu care 
poporul nostru cinstește aniversa
rea a 45 de ani de; la înființarea 
Partidului Comunist Român, vi
neri la amiază s-a deschis la Mu
zeul de artă al Republicii Socia
liste România o expoziție retro
spectivă de artă plastică.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii artiștilor plas
tici.

Participanții — artiști plastici, 
scriitori, alți oameni de artă, aca
demicieni, un numeros public — 
au vizitat apoi expoziția care cu
prinde peste 200 de lucrări reali
zate între anii 1921—1966. Pot fi 
văzute în expoziție picturi, sculp
turi și lucrări de grafică semnate 
de Luchian, Băncilă, Tonitza, Ște
fan Dimitrescu, Șirato, Iser, Ressu, 
Jiquidi, Marius Bunescu, Lucian 
Grigorescu, Hepry Catarg!, Cor- 
neliu Baba, Alexandru Ciucu- 
rencu, M. H. Maxy, Boris Cara- 
gea, Ion Irimescu, Ion Vlasiu, Flo-

LOTO
La tragerea LOTO din 6 mai 1966 au 

fost extrase din urnă următoarele nu
mere :

44 85 2 78 81 ÎS M 89 11 90

Premii suplimentare : 34 39 24.
Fond de premii : 878 093 lei.

„PRESA MUNCITOREASCA ȘI 
SOCIALISTA DIN ROMANIA, VOL 
II 1900—1921”, PARTEA I. 1900— 
1907. Lucrarea înmănunchează 
materiale din 31 de ziare apăru
te pe teritoriul țării între anii 1900 
șl 1907. Ele oglindesc evoluția miș
cării muncitorești și socialiste din 
această perioadă, precum șl pro
blemele fundamentale social-eco- 
d ornice și politice din țara 
noastră.

rica Cordescu, J. Perahim, V. Do- 
brian, Ion Pacea, Ion Gheorghiu, 
Brăduț Covaliu și de alți nume
roși artiști afirmați cu vigoare în 
anii construirii socialismului.

BRĂDUȚ COVALIU

Programul Muzeului de istorie 
a Partidului Comunist, 
a mișcării revoluționare

1 1

si democratice din Rumania•

Muzeul de Istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România este 
deschis pentru public după urmă
torul program :

Duminică — 8—20 : Marți — 
10—14; 16—20; Miercuri — 16—20; 
Joi — 10—14; 16—20; Vineri — 
16—20; SImbătă — 10—14.

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 
România în Liban

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Iacob Ionașcu a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Liban.

Cocteil

la Ambasada R. D. G.
Vineri după-amiază, ambasado

rul R. D. Germane la București, 
Ewald Moldt, a oferit un cocteil 
în cinstea delegației Academiei 
germane de științe, condusă de 
prof. dr. Gunther Runăcker, secre-
tar general al Academiei, care face 
o vizită în țara noastră. Au parti
cipat acad. Șerban Țițeica și Re
mus Răduleț, vicepreședinți ai A- 
cademiei, Dumitru Dumitrescu, se
cretar general al Academiei, oa
meni de- știință.

(Agerpres).
(Agerpres) L_______________________________

Săpători la Bica*

Cu prilejul aniversării 

eliberării Cehoslovaciei
în sala Palatului de cultură din 

orașul Pitești a avut loc, vineri 
după-amiază, o adunare festivă 
consacrată celei de-a 21-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei. Cu 
acest prilej, Gheorghe Stăncules- 
cu, redactor-șef al ziarului „Secera 
și ciocanul", a evocat marile pre
faceri înfăptuite de poporul frate 
cehoslovac în opera de construire 
a socialismului.

A luat apoi cuvîntul dr. Karel 
Komarek, consilier al ambasadei 
Republicii Socialiste Cehoslovace 
la București.

în anii puterii populare, pro
ducția industrială a R. S. Ceho
slovace a crescut de aproape 5 
ori. în special s-au dezvoltat ra
muri de bază ca siderurgia, me
talurgia, construcția de mașini, 
producția de energie electrică. 
S-au construit uzine noi și s-au 
modernizat cele existente. Numai 
în ultimul an, producția indus

CUM E VREMEA
Ieri tn țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin în sudul țării. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
Intre 20 de grade la Constanta, Juri- 
lovca și Sf. Gheorghe Deltă și 30 de 
grade la Rîmnicu Sărat. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă și căl
duroasă, cu cerul mai mult senin. 
Vfntul a suflat slab pini la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 30 de 
grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 8, 9 și 10 mai. în țară : Vreme

în încheiere, formații ale artiști
lor amatori din orașul Pitești au 
prezentat un frumos program ar
tistic.

★

O adunare asemănătoare a avut 
loc și la clubul muncitorilor uzi
nei de utilaj greu „Progresul" din 
Brăila. Au luat cuvîntul ing. Gh. 
Munteanu, directorul tehnic al 
uzinei, și Jindrich Janiă, consilier 
al ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București.

(Agerpres)

triei grele a crescut cu 11,1 la 
sută față do 7,9 la sută alt a re
prezentat sporul producției indus
triale globale. în uzinele side
rurgice din țară s-au tumat 8,6 
milioane tone oțel. în fotografie: 
O vedere parțială a Uzinelor me
talurgice Jan Sverma din Pod- 
brezova.

schimbătoare, cu cerul temporar no- 
ros. Innorări mai accentuate se vor 
produce in jumătatea de nord a țării, 
unde vor cădea ploi locale. In rest, 
ploi izolate. Vînt potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară Ia începutul 
intervalului, apoi în creștere. Mini
mele vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade, iar maximele între 15 șl 25 de 
grade. In București : Vreme schimbă
toare, cu cer temporar noros. Vint 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară la începutul interva
lului.

MARELE ARHITECT
(Urmare din pag. I)

determinai una din trăsăturile carac
teristice ale partidului nostru : recu
noașterea, fără șovăială și fără ocoli
șuri a adevărului, eludarea subiecti
vismului în aprecierea tuturor eveni
mentelor.

Tocmai acest adevăr complex, în
fățișat poporului de-a lungul a 45 de 
ani de existență — în cursul luptei 
neînduplecate pentru cucerirea pu
terii, precum și în anii marilor eforturi 
ale construcției pașnice — a sădit în 
sufletul tuturor cetățenilor patriei sen
timentul încrederii nezdruncinate în 
eficacitatea înțelepciunii colective a 
partidului — apărător al intereselor 
vitale ale oamenilor muncii, al in
dependenței și suveranității reale a 
statului socialist, constructor încercat 
al orînduiril, în care omul nu mai 
este disprețuit, în care societatea nu 
se mai dezvoltă la voia întîmplării, 
în mod haotic, ci conform unei orga
nizări stricte care fine seama de le
gile esențiale, istorice, ale dezvol
tării ei.

Cei 45 de ani care s-au scurs de 
la înființarea partidului sînt fot atîtea 
colonade ale edificiului măreț pe care 
cu toții îl ridicăm, ca pe un imn adus 
demnității și frumuseții umane.

Dar planurile acestui edificiu au fost 
și sînt gîndite, trasate, materializate 
în prezent și proiectate în viitor de 
către partidul comuniștilor. Planul 
marelui arhitect — partidul — a pre
văzut de la bun început demolarea a 
tot ce era putred, a tot ce putea a- 
duce prejudicii, a tot ce putea roade 
la temelia edificiului fericirii, pentru 
ca nici o frîntură din frumusețea ce 
urma să fie realizată să nu se desprin
dă ; de aceea, nimic din ceea ce s-a 
clădit ziua nu s-a surpat, ca în legen
da meșterului Manole, noaptea, ci 
zorii zilei următoare s-au oglindit me
reu în relieful unor noi frumuseți.

$i e firesc să fie așa I
E firesc să fie așa, pentru că s-au 

mobilizat forțele creatoare, dragostea 
față de frumos, inițiativa și talentele 
unui întreg popor. Nimic din ceea 
ce constituie măreția omului, plăs
muirile mîinilor și ale minții lui veș
nic cercetătoare și nemulțumită de 

sine nu au fost neglijate ; șl asta toc
mai pentru că nimic nu este mai străin 
spiritului partidului decît automulțu- 
mirea și stagnarea, inerția șl închista
rea în norme prestabilite ; din contră, 
setea de autodepășire, căutarea crea
toare, descoperirea și imprimarea li
niilor călăuzitoare esențiale în dezvol
tarea societății — și asta cu o dîrzenie 
nestrămutată și cu profund spirit știin
țific — sînt caracteristice activității 
partidului.

E firesc să fie așa, deoarece pen
tru întîia oară, destinul — pînă nu 
de mult tragic al acestui popor harnic 
și talentat — a fost și este modelat 
conform dorințelor lui infime, con
form spiritului și tradițiilor sale de 
libertate, propășire și fericire.

E firesc să fie așa, pentru că pentru 
întîia dată în istoria sa, poporul român 
cunoaște în amănunt cum va arăta 
chipul țării pesta un an, peste doi, 
peste douăzeci de ani, pentru că fie
care cetățean al patriei are de pe a- 
cum certitudinea dimensiunilor feri
cirii și îndestulării materiale și spiri
tuale de care se vor bucura nepoții 
și strănepoții lui ; pentru că încă de 
pe acum se știe cu precizie matema
tică numărul uzinelor, al kilowaților- 
oră și al tractoarelor, al apartamen
telor moderne și școlilor, al elevilor 
și studenților, al inginerilor și munci
torilor care vor fi mîndria de mîine a 
patriei.

E firesc să fie așa, pentru că edifi
ciul deplinei noastre realizări prezen
te este destul de vast în concepția 
lui generală pentru a lăsa cîmp liber 
de activitate celor care-l vor dezvolta 
și înălța pe noi culmi, atunci cînd 
noi, cu deplină încredere și mîndrie, 
vom încredința uneltele noastre, dra
gostea și încrederea noastră, urma
șilor noștri pătrunși de setea de auto- 
perfecționare, pe care noi le-am in
suflat-o, așa cum nouă, celor de as
tăzi, exemplul trudei înaintașilor noș
tri în vremuri de grea cumpănă ne-a 
fost și ne este far călăuzitor în viața 
și activitatea noastră de toate zilele.

E firesc să fie așa, pentru că haosul 
s-a oprit la porțile edificiului pe care 
efortul tuturor a scris, nu de mult, 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA I

Nu de mult, într-un ziar american, 

se putea eltl că statisticile dezvoltării 
economice a României seamănă mal 
mult cu o tablă a înmulțirii decît cu 
niște statistici propriu-zise — atît de 
impetuoasă a fost dezvoltarea țării 
noastre în anii ce s-au scurs de la cu
cerirea puterii de către clasa munci
toare, în frunte cu partidul ei marxist- 
leninisf ; datorită conducerii înțelepte 
de către partid, nimeni nu ne mai 
poate măsura cu măsurile obișnuite, 
cu măsurile care apreciază dez
voltarea spontană, evoluția fluctuan
tă și nesigură, bîntuită de crize 
distrugătoare de bunuri materiale și 
devoratoare de vieți și destine ome
nești care caracterizează economia 
țărilor capitaliste.

Sintetizînd în substanța sa trăsă
turile cele mai bărbătești și mai vi
guroase a fot ceea ce a creat mal 
bun, mai viabil, mai frumos, mai 
demn, mai înălțător și mai uman 
poporul român, marele arhitect — 
partidul comuniștilor — adunînd în 
rîndurile sale pe cei mai de seamă 
meșteri, gîndifori și creatori de fru
mos — la cea de-a 45-a aniversare a 
sa, se prezintă în fața poporului, a 
contemporaneității și a istoriei cu un

EMANAȚIE ISTORICĂ A POPORULUI
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capabil să vadă dincolo de 
ziua de azi, și chiar mai departe 
de cea de mîine a țării, să aibă 
în trupul său viguros tăria de a 
însuileți și de a uni în luptă toate 
forțele poporului.

înălțarea către tării a tulpinei 
unui asemenea partid era cerută 
imperios de cele mai profunde 
interese naționale ale poporului 
român, de înseși legile mișcării 
claselor, noroadelor, de legile is
toriei. Spre el, spre Partid, au în
ceput a fi îndreptate nădejdile 
de mai bine, ațintite toate privi
rile care așteptau, toate conștiin
țele care doreau schimbarea tre
burilor obștești, înlăturarea ne
dreptăților, emanciparea de sub 
orice împilare și asuprire. In el 
se puneau toate speranțele, în el 
se presimțea salvarea și viitorul 
patriei.

Și partidul comunist nu a dez

bilanț tnsuflațltor al realizărilor șl cu 
un plan atotcuprinzător, științific alcă
tuit, adînc șl îndelung gîndit, pătruns 
de acea luciditate și clarviziune, de 
acea cunoaștere multilaterală a posi
bilităților reale și a contururilor pe 
care edificiul națiunii române tre
buie să le aibă și le va avea în vii
tor — de care numai un partid în
cercat, călit, discipol credincios, dar 
în spirit creator al marxism-leninis- 
mului poate să dea dovadă.

Acum, ajuns fa vîrsta maturității 
depline, dar păsfrîndu-și viu elanul 
veșnic înnoitor al tinereții, sfăpînind 
o vastă și de neprețuit experiență, 
marele arhitect desfășoară în fața 
poporului vaste planuri de construc
ție, modelează, finisează și înfrumuse
țează, întîmpinînd cu calm și cura) 
inerentele greutăți, fiecare piatră ce 
se adaugă, sub privegherea lui pli
nă de grijă, la mărețul edificiu al so- 
cietăfii socialiste și comuniste, afră- 
gînd, prin exemplul lui, puternicul 
șuvoi al hărniciei, talentului și iscu
sinței, întregul tezaur de frumusețe 
sufletească al poporului, elanul lui 
nestăvilit, în această vastă și fără pre
cedent operă constructivă.

mințit încrederea clasei munci
toare, a obștii românești. Politica 
sa înțeleaptă a răspuns nădejdi
lor puse în el de acest popor : 
țelurile partidului comuniștilor s-au 
dovedit a fi totdeauna, de-a 
lungul celor patru decenii și ju
mătate de ființare, înseși țelurile 
largilor mase populare ; intere
sele partidului — propriile inte
rese ale celor ce muncesc. în toa
te cîte s-au înfăptuit în acești ani 
prin străduințele poporului, în 
tot ceea ce constituie mîndria Ro
mâniei socialiste vedem gîndul 
înțelept și cutezător, fapta vredni
că a partidului comunist. Această 
supremă contopire de aspirații a 
făcut din partidul comunist cel 
mai popular și cel mai îndrăgit 
partid din cîte au existat pe aces
te meleaguri.

în jurul lui este unit mai strîns 
ca cricînd, în el își pune nădej
dile lui de az; și de mîine între
gul popor român.
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• Filarmonica de stat „G. Enescu*  
(la Ateneu — orele 20) : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : MIRCEA CRIS- 
TESCU. Solistă : MARIA CHERO- 
GEORGE (Grecia).
• Teatrul de Operă și Balet : BAL 
MASCAT — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PLU
TAȘUL DE PE BISTRIȚA — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale*  
(sala Comedia) : OAMENI CARE 
TAC — 20, (sala Studio) : PATIMA 
ROȘIE — 19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : FII CUMINTE, CRISTOFOR 1 — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : SFlNTUL MITICĂ BLAJINU — 
15, DRAGĂ MINCINOSULE — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : SCAUNELE — 16, OMUL 
CARE ȘI-A PIERDUT OMENIA — 
20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
VIFORUL — premieră — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — 20.
• Teatrul „Ion Creangă' : NOTA 
ZERO LA PURTARE — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚE
LEPȚII DIN HELEM — 20.
• Teatrul „Țăndărică' (sala din Ca
lea Victoriei) : KATIA ȘI CROCO
DILUL — 16,30, MINA CU CINCI 
DEGETE — 20,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
— 20, (sala Victoria) : CU MUZICA 
E DE GLUMIT — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCU
LUI — 19,30.

CINEMA

• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI : Central — 9, 11,45, 14,30>
17,15; 20,15.
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE: Luceafărul — 8,30, 11, 13,30, 
16, 18,30, 21, Grădina Doina (Str. 
Doamnei nr. 9) — orele 20, Expoziția 
(Piața Scînteii) — orele 19,45 (com
pletare Vtrste).
• ROMEO ȘI JULIETA : Cinemateca
— 10, 12,45.
• INSPECTORUL : Capitol (comple
tare Scoarțe populare) — 10, 12, 14,
16,15, 18,30, 20,45; la grădină — 20, 
Feroviar (completare Totul pentru 
viață) — 9,30, 11,45; 14, 16,15, 18,30,
20,45.
• ATENTATUL — cinemascop: Festi
val (completare Cabinetul de stampe)
— 8,45; 11,15; 13,30, 16; 18,30, 21, 
la grădină (Pasajul Eforie) — 20.
• NU PLlNGE, PETER I — cinema
scop : Victoria (completare Doi) — 
10, 12,30, 15,15, 18, 20,30, Volga
(completare Orașul care iubește) — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 FATA LUI BUBE : Lumina — 9,15, 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
• CEA MAI FRUMOASĂ : Union 
(completare Amintiri contemporane)
— 15,30; 18; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII: Doina
— 10.
0 WINNETOU — cinemascop (seria 
a Il-a) : Doina (completare Știință și 
tehnică nr. 7) — 11,30; 13,45, 16,
18,30; 21, Popular (completare Zilela 
Slghlșoarei) — 10,30; 16; 18,30; 20,45. 
0 ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 2 — 
ȘTIAȚI CĂI... — DOUĂZECI DE ANI 
DE PICTURA ROMANEASCA — A- 
COLO UNDE CARPAȚII INTILNESC 
DUNĂREA — ROMANIA PE ME
RIDIANELE LUMII — CONSTRUIM — 
C-AȘA-I JOCUL IN FĂGĂRAȘ : 
Timpuri Noi — 10—21 în continuare. 
0 PARCAREA INTERZISĂ : Giulești 
(completare Cartiere noi In București)
— 16; 18,15; 20,30.
0 O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Excel
sior (completare Vtrste) — 10; 12,15; 
16, 18,15; 20,30.
0 DEPĂȘIREA : Buzești (completare 
Șl acum... puțină gimnastică) — 13, 
15,30; 18,15; la grădină — 20,30.
0 DUPĂ MINE CANALII I — cine
mascop : Bucegi (completare Cu acul 
și ața) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, 
la grădină 19,45, Lira — 15,30; 18;
20,30.
0 LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — ci
nemascop : Gloria (completare Ttrgurl 
și iarmaroace) — 10; 12,30; 15,30;
18; 20,30, Rahova — 18,15; la grădină
— 19,45.
0 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : Uni
rea (completare Lucrările primei 
consfătuiri pe țară a lucrătorilor din 
construcții) — 16; 18,15, la grădină
— 20,30.
0 VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA : Tomis — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, Melodia — 9,30,
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.

0 ÎN COMPANIA LUI MAX LIN
DER : Vitan (completare Lucrările 
primei consfătuiri pe țară a lucrăto
rilor din construcții) — 16; 18,15;
20.30.
•0 A FOST ClNDVA HOȚ — cinema
scop : Miorița — 9,30; 11,45; 14;
16,15, 18,45; 21.
0 PĂDUREA SPlNZURAȚILOR — 
ambele serii : Grădina Lira (Calea 13 
Septembrie) — 19,45.
0 NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — ci
nemascop (ambele serii) : Grădina Vi
tan (Calea Dudești) — 19,45.
0 DESENE SECRETE : Munca (com
pletare După zece ani) — 14; 16,15| 
18,30; 20,45.
0 HAI, FRANȚA I : Aurora (comple
tare Secretul trecutului) — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină - 20, 
Flamura (completare Vtrste) — 9,15;
11.30. 13,45; 16; 18,15: 20,30.
0 CORĂBIILE LUNGI — cinemascop: 
Arta — 9,15, 12; 14,45; 17,45; 20,45, 
Floreasca — 9,45; 12,30; 15,15; 18,
20,45, Clubul Uzinelor Republica — 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 A TRECUT O FEMEIE — cinema
scop : Moșilor (completare Elevul de 
serviciu) — 15,30; 18; 20,30.
0 RĂSCOALA — cinemascop : Crîn- 
gași 15,45; 18; 20,15
0 GUSTUL MIERII : Viitorul (com
pletare La cel mal înalt nivel) —- 
15,30; 18; 20.30.
0 TOM JONES : Colentina (comple
tare Temelii de oțel) — 15; 17,45; 
20,30; Ia grădină 19,45.
0 VISCOLUL — cinemascop : Ra
hova (completare Orizont științific nr.
1) — 16; 20,30.
0 CINE EȘTI DUMNEATA DOMNULE 
SORGE ? — cinemascop : Ferentari 
— 15; 17,45; 20.30.
0 BEATA : Cotroceni (completare 
Pfrvu Mutu-Zugravul) — 15,30, 18;
20.30.

0 în Jurul orei 17,00 — Transmisie 
din Sala Palatului Republicii Socia
liste România : Adunarea festivă or
ganizată cu prilejul împlinirii a 45 
de ani de la crearea Partidului Comu
nist Român 0 în Jurul orei 21,00 — 
Reportaj filmat „URCÎND PRIN 
TIMP' 0 21,20 — Teatru In studio : 
„MĂRI SUB PUSTIURI" de Dumitru 
Radu Popescu, Scenariu pentru tele
viziune și regia : Ion Barna. 22,05 — 
Melodii celebre interpretate la vioară 
de Nicușor Predescu 0 22,20 — Mic 
concert de muzică ușoară româ
nească la care își dă concursul o 
formație orchestrală condusă de Sile 
Dinicu 0 23,05 — Telejurnalul de 
noapte 0 23,15 — Buletin meteo-o'o- 
gic.
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PARIS

„Cabinetul

fantomă"
Constituirea, anunțată joi, a unui 

așa-zis „cabinet fantomă" (al unei 
părți a opoziției de stingă) intro
duce un elerhent inedit în viața po
litică a Franței. Franțois Mitterand, 
președintele Federației stîngii de
mocrate și socialiste (alianță care 
cuprinde pe socialiști, radicali și 
alte grupuri politice mai mici) a a- 
nunțat componența acestui „confra- 
guvern’ de opoziție, format de el.

Printre cei șase „miniștri" incluși 
în cabinet se află Guy Moliet (se
cretar general al S.F.I.O.), fost 
premier, și Gaston Defferre, pri
marul socialist al Marsiliei. Ceilalți 
sînt doi conducători ai partidului 
radical, un expert financiar, strîns 
legat de S.F.I.O., și un fost preșe
dinte ai „Euratom"-ului, avocat de
clarat al integrării europene. In zi
lele următoare, „contraguvernul" va 
fi completai, iar la 12 mai își va ține

prima ședință pentru a-și preciza 
structura, metodele și obiectivele.

„Faptul că lui Moliet i-a fost a- 
fecfat sectorul capital, diplomația și 
apărarea, scrie ziarul „Les Echos*,  
dă echipei lui Mifterand o incontes
tabilă coloratură europeană și atlan
tică ce nu va place, fără îndoială, 
tuturor aderenților Federației stîn- 
gii’. La rîndul său, ziarul „La Na
tion' (oficiosul U.N.R.) se întreabă : 
„Ce anume va contesta acest „ca
binet fantomă' dacă nu politica ce
lei de-a V-a republici, adică inde
pendența Franței, și ce anume va 
propune el, dacă nu întoarcerea la 
vechile greșeli, la politica celei de-a 
IV-a republici, la acceptarea sis
tematică a pretențiilor atlantice?"

Și comuniștii aduc critici acestei 
.echipe ministeriale". După ce re

format în afară 
orice acord cu 

„L’Humanite" 
e numai zadar-

amintește că ea s-a 
de orice discuție și 
partidul comunist, 
scrie : „Inițiativa nu 
nică, dar și negativă, și e de natu
ră să decepționeze milioanele de 
oameni ai muncii și de republicani 
care au considerat alegerile prezi
dențiale ca o etapă a vastei regru
pări indispensabile victoriei comu
ne. Ea are, vrînd-nevrînd, aliura u- 
nei diversiuni menită să eludeze sau 
să abată atenția de la adevărata 
problemă". Această problemă constă, 
după cum arată articolul, înfr-o a- 
propiere mai largă a forțelor de 
sfînga, pentru ca ele să cadă de 
acord, fără excepție, asupra unui 
program comun de guvernare, în 
vederea realizării unei majorități 
de stînga pe plan electoral și par
lamentar.

Al. GHEORGHIU

PIAȚA COMUNĂ

■ffl
ECUADOR

Limitele
succesiunii

La o lună după înlăturarea de 
la putere a ultimei junte militare, 
Ecuadorul trăiește într-o atmosferă 
de incertitudini. In genere, comen
tatorii constată că, pe plan politic, 
după realizarea în primele zile a 
unor pași timizi pe linia reparării 
„exceselor" foștilor guvernanfi, noul 
președinte, Clemente Yerovi Inda
buru, s-a oprit descumpănit de tea
mă ca măsurile sale să nu treacă 
de anumite limite, peste care ar 
provoca nemulțumirea unor forțe cu 
greutate tradițională în politica E- 
cuadorului. Astfel, s-a decretat am
nistia deținuților politici ; statutul 
discriminatoriu față de grupările de 
siînga rămîne însă în vigoare. S-a 
revenit asupra măsurii de lichidare 
a autonomiei universitare, dar a- 
ceasta înseamnă de-abia recunoaș
terea a ceea ce era cîștigat.

In primul său mesaj public, Inda
buru a promis să readucă țara la 
normalitate constituțională într-o

perioadă cît mai scurtă. Dar deo
camdată nu se știe încă ce intenții 
ascund mundirele generalilor în- 
locuiți la cîrma țării de noul pre
ședinte civil.

Trei ani de dictatură militară au 
adus (ara în pragul falimentului 
economic, provocînd o generali
zare a nemulțumirilor. în afară de 
păturile muncitoare, s-a intensificat 
împotrivirea unei părți a burghe
ziei, afectate de restricțiile impuse 
de junta industriei și comerțului.

Înțelegînd încotro se îndreaptă 
lucrurile, clasele stăpînitoare au fă
cut totul să folosească situația în 
propriul beneficiu. De aici s-a năs
cut înțelegerea 
care să ofere 
lor. Un ziar din Quito scria 
buru se silește ca. formal, 
satisfacție tuturor, dar că 
parea lui este de a 
coaliția forțelor conservatoare.

Cu toate 
pare să se 
mă diferită 
săi militari, 
nomisf de formație, lumea nu se re
zumă la teritoriu! 
aceea el înclină 
unor noi piețe 
Ecuadorului.

Este vorba de 
plin de elemente contradictorii pe 
toate planurile și care poate genera 
noi conflicte în orice moment. De 
altfel, chiar a doua zi după insta
larea noului președinte, studenții 
au invadat din nou străzile pentru 
a protesta împotriva faptului că „o 
oligarhie o înlocuiește pe alfa".

Vasile OROS

asupra unui nume 
garanție intereselor 

că Inda- 
să ofere 
preocu- 
favoriza

acestea, noul președinte 
orienteze după o sche- 
de cea a predecesorilor 
Pentru Indaburu, ca eco-

Americii. De 
spre deschiderea 

pentru produsele

un cadru complex,

NICI UN ACORD
ÎN PROBLEMELE CHEIE
PARIS 6. — Corespondentul

Agerpres, Georges Dascal, transmi
te : După două zile de dezbateri, 
miniștrii afacerilor externe ai „ce
lor șase" au amînat pentru 9 și 10 
mai continuarea negocierilor asu
pra finanțării politicii agrare co
mune și asupra fixării datei la 
care va începe circulația liberă a 
mărfurilor în statele Comunității 
europene. Asupra acestor două 
puncte „cheie" nu s-a putut ajunge 
la nici un acord. în ceea ce pri
vește data liberei circulații a pro
duselor industriale, sînt față în 
față două propuneri: R. F. Germa
nă cere data de 1 ianuarie 1968, 
iar Franța — 1 ianuarie 1969. „Cei 
șase" miniștri n-au realizat pro
grese nici în ceea ce privește com
ponența viitoarei Comisii unice (ca 
urmare a fuzionării executivelor 
celor trei organisme economice 
vest-europene: Piața comună,

Euratom și Comunitatea cărbune
lui și oțelului).

Ziarul „Combat" trage următoa
rea concluzie din aceste dezbateri: 
„Sesiunea de la Bruxelles a scos în 
relief, fără îndoială, rigiditatea 
vest-germană față de pozițiile 
franceze, rigiditate care își are 
rădăcinile în exasperarea provo
cată de criza N.A.T.O. și în anumi
te presiuni americane".

PROBLEMA CIPRIOTĂ

PAȘI PE CALEA
DIALOGULUI GRECO TURC

MADRID

3 000 DE STUDENȚI

SOLIDARI CU COLEGII

Vizita delegației de partid
și guvernamentale române in R.D. Vietnam

Recepție oferită

ATENA 6 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : în cadrul convorbirilor preli
minare pentru reluarea dialogului 
greco-turc în problema cipriotă, 
care au loc la Atena și Ankara, 
s-au realizat progrese. Presa gu
vernamentală din cele două capi-

GUATEMALA

AU PREDAI PUTEREA

CIUDAD DE GUATEMALA 6 
(Agerpres). — în cadrul unei ce
remonii care a avut loc joi la 
Ciudad de Guatemala, regimul mi
litar condus de colonelul Enrique 
Peralta Azurdia a predat puterile 
noului Congres guatemalez desem
nat ca urmare a alegerilor din 
urmă cu două luni. Concomitent 
a intrat în vigoare noua constitu
ție a țării. Deputății urmează să 
se întrunească luni pentru a alege 
pe noul președinte al Guatemalei.

tale relevă că în acest stadiu 
preliminariilor s-a ajuns deja 
un acord de păreri în ce privește 
reluarea în principiu a dialogului. 
Ambasadorii grec la Ankara și cel 
turc la Atena au avut convorbiri 
cu premierii Stephanopoulos și 
respectiv Demirel. Ziarele turcești 
exprimă optimism în legătură cu 
posibilitatea ajungerii la un acord. 
Totodată se anunță o întîlnire în 
cursul verii între miniștrii de ex
terne ai celor două țări. Se relevă 
chiar posibilitatea unei întîlniri la 
nivel înalt între șefii guvernelor 
celor două țări pentru a semna a- 
cordul ce va rezulta din convor
biri.

în același timp, potrivit decla
rațiilor ministrului de externe ci
priot Kyprianu, care a avut timp 
de două zile convorbiri cu guver
nul grec, Nicosia are o poziție mai 
mult decît rezervată față de nece
sitatea reluării acestui dialog în 
absența reprezentanților insulei. 
Presa cipriotă relevă că în nici un 
caz guvernul cipriot nu se va con
sidera angajat față de hotărîrile 
ce vor rezulta din acest dialog. Gu
vernul Ciprului consideră că orice 
discuție care afectează esența pro
blemei cipriote, deci soarta po
porului insulei, nu trebuie inițiată 
fără participarea reprezentanților 
poporului cipriot.

DEZVOLTARE INDUSTRIALA
Cuvîntarea reprezentantului român

NEW YORK 6 (Agerpres). — La 
New York continuă lucrările ce
lei de-a Vl-a sesiuni a Comitetu
lui O.N.U. pentru dezvoltare in
dustrială. în cadrul dezbaterilor 
referitoare la problema formării de

MOSCOVA

AMBASADORUL
ROMÂN
In audiență
DE PREZENTARE

MOSCOVA 6. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: 
La 6 mai. Teodor Marinescu, am
basadorul Republicii Socialista 
România în Uniunea Sovietică, a 
fost primit la Kremlin în audiență 
de prezentare de către Ivan Spiri
donov, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. în timpul vizitei a avut 
loc o convorbire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească. în cursul convorbirii s-a 
subliniat, printre altele, că Expo
ziția economică a Republicii Socia
liste România, deschisă recent la 
Moscova, precum și vizita pe care 
o delegație parlamentară română 
urmează s-o facă anul acesta în 
U.R.S.S., vor contribui la întărirea 
continuă a prieteniei frățești din
tre popoarele României și Uniunii 
Sovietice, la lărgirea colaborării

al 
la ARESTAU

J

MADRID 6 (Agerpres). — Peste 
3 000 de studenți au organizat joi 
în capitala Spaniei o demonstra
ție de protest cerînd eliberarea 
colegilor arestați din Madrid, 
Barcelona, San Sebastian și Pam
plona. Orașul universitar a fost 
înțesat de polițiști. Lingă clădirea 
rectoratului, între manifestanți și 
poliție au avut loc ciocniri. Zeci 
de demonstranți au fost arestați.

Declarația MAE

al R. D. Vietnam
HANOI 6 (Agerpres). — Misiu

nea de legătură a înaltului Coman
dament al Armatei Populare Viet
nameze a remis Comisiei interna
ționale de supraveghere și control 
în Vietnam declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam în legătură cu intensificarea 
acțiunilor agresive ale Statelor 
Unite împotriva Vietnamului de 
nord, ca document oficial al misiu
nii. Misiunea de legătură arată că 
în ultimele zile agresorii ameri
cani și-au intensificat atacurile 
aeriene împotriva teritoriului R.D. 
Vietnam folosind pentru mitralie
rea și bombardarea centrelor 
populate și obiectivelor economice 
din provinciile Quang Binh, Ninh 
Binh, a orașelor Nam Dinh, De 
Vinh etc bombardiere de tipul 
B-52.

in cinstea oaspeților romani
(Urmare din pag. I)

secretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, Truong 
Chinh, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, președintele Co
mitetului permanent al Adunării 
Naționale a R.D. Vietnam, Fam 
Van Dong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D. 
Vietnam, Nguyen Duy Trinh, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al a- 
facerilor externe al R.D. Vietnam, 
Hoang Van Hoan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, vi
cepreședinte al Comitetului per
manent al Adunării Naționale a 
R.D. Vietnam, Ghan Ke Toai, vice
președinte al Consiliului de Mi-

niștri, Nguyen Thl Thap, membru 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, președinta Fede
rației femeilor din R.D. Vietnam, 
general maior Tran Quy Hai, 
membru supleant al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, adjunct al ministrului apără
rii naționale, Tran Duy Tung, pre
ședintele Comitetului administrativ 
al orașului Hanoi, Hoang Tu, am
basadorul R.D. Vietnam la Bucu
rești. Au fost de față membri ai 
Comitetului Central al partidului, 
miniștri, reprezentanți ai organiza
țiilor politice și ai organizațiilor de 
masă.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Hanoi, 
ziariști vietnamezi și străini.

în timpul recepției, tovarășii 
Nguyen Duy Trinh și Emil Bodna- 
raș au rostit cuvîntări.

A urmat apoi un program artis
tic.

Depunerea unei coroane la Monumentul 
eroilor din Mai Dich

HANOI 6 (Agerpres). — Trimisul 
special Al. Cîmpeanu transmite;

Vineri după-amiază, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș, a de
pus o coroană la Monumentul eroi
lor din Mai Dich, localitate situată 
la circa 10 km de Hanoi. Monu
mentul este ridicat în cinstea eroi
lor căzuți pentru libertatea și in
dependența patriei în timpul revo
luției din august 1945 și războiului 
de rezistență.

Delegația a fost însoțită de 
Nguyen Duy Trinh, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al afacerilor 
externe al R. D. Vietnam, Tran 
Duy Tung, președintele Comitetu
lui administrativ al orașului Hanoi,

și Hoang Tu, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București.

în continuare, delegația a vizitat 
Muzeul revoluției. Oaspeților dj. 
s-au înfățișat aspecte din lupt» 
grea și îndelungată pe care po
porul vietnamez a dus-o pentru 
cucerirea independenței naționale 
și unificarea patriei. Cîteva săli 
oglindesc momente din opera con
strucției socialiste în Vietnamul de 
nord. Sînt prezentate aspecte din 
lupta pentru eliberarea Vietnamu
lui de sud, pentru apărarea țării 
împotriva agresiunii americane.

Oaspeții au semnat în cartea de 
onoare.

La sfîrșitul vizitei, delegația a 
oferit muzeului în dar drapelul de 
stat al Republicii Socialiste Româ
nia și o machetă a Monumentului 
eroilor patriei.

Militarii nord-amerlcani, pe care 
ii vedeți in fotografie, nu vor 
mai menține „ordinea" la Santo 
Domingo. Președintele guvernu
lui provizoriu al Republicii Domi
nicane, Garcia Godoy, a anunțat 
recent câ poliția și trupele domi
nicane au preluat controlul tutu
ror cartierelor capitalei și cele
lalte sarcini de pază deținute 
pină acum de torțele interame- 

rlcane

cadre naționale pentru industrie 
luat cuvîntul reprezentantul 
mân Aurel Costescu. Vorbind des
pre importanta pe care problema 
formării de cadre naționale califi
cate o are pentru accelerarea pro
cesului de dezvoltare economică și 
socială a tuturor țărilor, și în spe
cial a țărilor în curs de dezvoltare, 
reprezentantul român a subliniat 
necesitatea creșterii eficienței ac
tivităților desfășurate în cadrul 
O.N.U. în domeniul formării de 
cadre pentru industrie și conduce
rea acesteia, precum și necesitatea 
ca programele O.N.U. în acest do
meniu să fie continuu îmbunătăți
te și adaptate nevoilor țărilor în 
curs de dezvoltare.

România a inițiat, împreună cu 
alte țări,\la ultima sesiune a Adu
nării Generale, o rezoluție adopta
tă în unanimitate, care prevede 
accelerarea eforturilor pe care 
O.N.U. și instituțiile specializate le 
depun în domeniul formării și uti
lizării resurselor umane în proce
sul dezvoltării economice și sociale.

alte țări,\la 
nării Gener

a 
ro-

MICĂ SI MARE
A

EU MOSCOVA. Delegația guverna- 
™ mentală română condusă de Mi
hai Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, care a par
ticipat la deschiderea expoziției eco
nomice a României, a făcut vineri o 
vizită la uzina constructoare de ma- 
șlni-unelte „Ordjonikidze' din Mos
cova.

HB SOFIA. Delegația Partidului Co- 
munist din India, în frunte cu 

Bhupesh Gupta, secretar al Consiliu
lui Național al P.C. din India, a avut 
Ia 5 mai o întrevedere cu un grup 
de conducători ai C.C. al P.C. Bul
gar, în frunte cu Mitko GrigOrov, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.B. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de păreri în pro
bleme de interes comun.

■R NAIROBI. Guvernul Kenyei a 
dat publicității joi planul pe 

cinci ani de dezvoltare a economiei 
naționale a țării, revizuit de autori
tățile de .resort. Planul prevede mă
suri, care, potrivit declarațiilor pre
ședintelui Kenyei, Jomo Kenyatta, 
vor duce la „schimbări importante 
în agricultură'.

PUBLICITATE
SEUL. Un anunț 

laconic apărut la 
mica publicitate în 
ziarul sud-coreean 
„Tegu Ilbo" face cu
noscut că Pak Sen 
Ren are de vînzare o 
pereche de ochi. Pro
prii săi ochi, pe care 
a hotărît să-i jert
fească pentru a pro
cura hrană familiei. 
Sen Ren e șomer și 
a pierdut orice spe
ranță de a mai găsi 
de lucru. Nu este sin
gurul pe care foamea 
l-a dus 
orificiu, 
precum 
Su din 
de asemenea, cumpă
rători pentru ochi...

Astfel de oferte 
zguduitoare apar din 
ce în ce mai frecvent 
în presa sud-coreea- 
nă. Cei care se lip
sesc de ochi pentru 
a-și asigura o ceașcă 
zilnică de orez fac 
parte dintr-o armată 
de 7 ■
șomeri, 
nele de 
măcinați 
mizerie.

Acesta 
pe care-l înfățișează 
astăzi Coreea de sud, 
după mai bine de 12 
ani de cînd Statele

Unite promiseseră să 
facă din această țară 
„o vitrină a democra
ției".

WASHINGTON. „E- 
conomia Coreei de 
sud renaște din rui
ne. Coreea de sud 
se apropie de o situa

la acest sa- 
Li Hie Sen 
și Kim Dai 
Tegu caută,

milioane de 
din milioa- 

•. sud-coreeni 
de boli și

este tabloul

NOTE
ție înfloritoare" — a- 
nunță „Wall Street 
Journal". Să fie oare 
vorba de o greșeală 
de tipar ? Sau poate 
că ziarul american a 
aflat rețeta miracu
loasă de vindecare 
rapidă a recesiunii e- 
conomice, inflației și 
șomajului ce bîntuie 
de ani de zile această 
țară ? Răspunsul , îl 
aflăm în coloanele a- 
celuiași ziar : „Oricît 
de ironic ar suna, a- 
cest lucru se produce 
în principal datorită 
războiului din Viet
nam. Comenzile ce 
se fac aici pentru

Vietnam, scrie ziarul, 
se vor ridica în a- 
cest an la aproape 25 
milioane de dolari". 
Bazîndu-se pe de
clarațiile optimiste 
ale președintelui A- 
sociației bussinesma- 
nilor sud-coreeni, 
„Wall Street Jour
nal" remarcă faptul 
că numai furnizorii 
de cizme de cauciuc 
au primit de la în
ceputul războiului din 
Vietnam comenzi ale 
armatei americane în 
valoare de 1,5 
oane dolari.

Prin prisma 
ziare americane 
speritatea" este
condiționată de 
gresiunea Statelor U- 
nite din Vietnam și 
în rol de cobenefi- 
ciari urmează să fie 
confrații lor întru a- 
faceri din Coreea de 
sud — industriașii, 
comercianții. Trebuie 
precizat că cifra de 
afaceri este strîns le
gată de situația ge
nerală a maselor sud- 
coreene, cărora le-a 
fost rezervat un rol 
precis — acela de a 
servi drept carne de 
tun.

După cum s-a anunțat, la Paris 
s-a deschis zilele trecute se
siunea Consiliului executiv al 
UNESCO. în fotografie : aspect 

din sala de ședințâ.

COLABORARE
ȘTIINȚIFICĂ
SOVIETO-FRANCEZA

mili-

unor 
„pro- 
strict 

a-

Gabriela BONDOC

MOSCOVA 6 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, Co
mitetul pentru folosirea energiei a- 
tomice din U.R.S.S. șl Comisaria
tul pentru energie atomică al Fran
ței au elaborat proiectul prevede
rilor principale ale colaborării în 
ceea ce privește cercetările în do
meniul fizicii particulelor cu ener
gii mari. Se prevede instalarea și 
folosirea în comun a unei camere 
de hidrogen lichid de producție 
franceză cu un volum de 6 000 litri 
la acceleratorul de protoni sovie
tic de 70 miliarde electronvolți. 
Se prevăd, de asemenea, cercetări 
științifice comune, schimburi de 
informații tehnico-științifice, pre
cum și un schimb lărgit de fizicieni 
și ingineri pentru specializarea în 
acest domeniu.
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■B SOFIA. După vizitarea unor între- 
*” prinderi din ramura industriei chi
mice, vineri delegația economică ro
mână condusă de Constantin Scar- 
lat, ministrul industriei chimice, a 
sosit Ia Sofia. In după-amiaza zilei, 
ministrul român a fost primit de Jivko 
Jivkov, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria. 
Discuțiile s-au purtat într-o atmosferă 
caldă, prietenească. Ambasadorul ro
mân la Sofia a oferit în saloanele am
basadei un cocteil, la care au partici
pat Gheorghi Pavlov, președintele Co
mitetului pentru chimie și metalurgie 
din R. P. Bulgaria, și alte persoane 
oficiale. Cocteilul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prietenească.

Kffl PEKIN. Vineri după-amiază a so- 
sit la Pekin delegația Uniunii 

Ziariștilor din Republica Socialistă 
România, condusă de Nestor Ignat, 
președintele uniunii, care la invitația 
Uniunii Ziariștilor din China face o 
vizită în tara prietenă. La aeroport 
delegația a fost întîmpinată de 
U Len-și, președintele Uniunii Zia
riștilor din China și redactor șef al 
ziarului „Jenminjibao", redactori șefi 
ai ziarelor centrale, reprezentanți ai 
radiodifuziunii și ai Ministerului de 
Externe.

801 ATENA. în cadrul săptămînii 
“** franceze, care s-a deschis la A- 
tena, a avut loc premiera de gală 
a filmului „Serbările galante", copro
ducție franco-română, la care au par
ticipat regele Constantin și regina, 
șefi și membri ai misiunilor diploma
tice, printre care ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Atena, 
Mircea Bălăne6cu.

M MOSCOVA. După cum transmite 
agenția TASS, la 6 mai în Uniu

nea Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cosmos-117".

|H BAGDAD. Postul de radio Bag- 
'lad a anunțai o serie de noi nu

miri în comandamentul armatei ira
kiene, ca urmare a alegerii genera
lului Abdel Rahman Aref în funcția 
de președinte al republicii. Generalul 
Hamud Al-Mahdi a preluat funcția 
de șef de stat major ad-interim a’ 
forțelor armate irakiene.
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