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Proletari din toate țările, uniți-vâ ! Cu prilejul aniversării Partidului Comunist Român

^Scintela 
tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Solemnitatea laminării unor malte 

ordine ale Republicii Socialiste România
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în cinstea celei de a 45-a

aniversări a partidului

IN COLOANA
MARII ÎNTRECERI

a

BIOGRAFII

OBIȘNUITE... I MACII

P este 1 700 de ti
neri pășesc în fie
care dimineață pe 
poarta Uzinei de 
utilaj greu Brăila. 
Tinerețe înseamnă 
aici — ca pretutin
deni tn țara noas
tră — nu numai

un atribut al vîrstei, ci al pu
terii de dăruire care se mă
soară prin împliniri zilnice în 
muncă, în viață.

Călin Dima, șeful unei e- 
chipe din secția construcții, 
face următoarea remarcă. 
„Vîrsta echipei pe care o con
duc este de o primăvăratecă 
frumusețe : 19 ani“.

Ne interesăm de poziția e- 
chipei în întrecere : „în pri
mele rînduri răspunde, fără 
nici o ezitare, șeful de echipă“.

Cunoscîndu-i pe tinerii din 
această echipă nu te mai mi
ră răspunsul lui Dima.

„Am făcut școala profesio
nală în uzină — povestește 
Mircea Ciuciu. Mi-am ales 
meseria de sudor pentru că în 
școală am învățat că nu exis
tă meserie frumoasă și mese
rie urîtă. Cine vrea să învețe, 
și își cere asta continuu, nu se 
poate să nu ajungă la maturi
tatea profesională".

Șeful de echipă Călin Dima 
mai adaugă :

— 11 cunosc de cînd era 
ucenic. Punea cele mai multe 
întrebări. Uneori pentru a răs
punde trebuia să răsfoiesc

multe pagini de carte. Nimic 
din viața echipei nu-i este 
străin, l-am dat in primire doi 
tineri sudori de 18 ani, Mir
cea Fronea și Petrică Cocea- 
nu. Amândoi sînt acum 
dențiați tn 
listă.

In cinstea 
aniversări a 
nist Român, 
de Călin Dima s-a angajat să 
realizeze o platformă peste 
plan pentru excavatorul de 
0,3 m.c. Platforma este gata și 
se află la vopsitorie.

— Noi am realizat și o im
portantă economie de elec
trozi, îmi spune sudorul Tu- 
dorel Buțurcă. Lucrăm acum 
cu electrozi din cota de săp
tămâna trecută deși platforma 
excavatorului de 0,3 m.c. a 
fost realizată tot din economii.

...în secția turnătorie de 
bronz te impresionează liniș
tea care precede turnarea. 
Simți tensiunea specifică a ti
parelor care peste cîteva clipe 
vor fi invadate de bronzul in
candescent. Parcă se toarnă 
statui. Mă apropii de utecistul 
Ivan Nicolae, șef de echipă la 
turnătoria de bronz.

— Aici mai mult decît 
oricare altă secție — ne spune 
el — ducem lupta împotriva 
rebuturilor. în cinstea ani
versării partidului ne-am an
gajat să dăm peste plan 5 

din

evi-
întrecerea socia-

celei de-a 45-a
Partidului Comu- 

echipa condusă

tone de piese turnate 
bronz. Am realizat 14.

în

Utecistul Ivan Nicolae vor
bește calm și rar. Parcă ar 
vrea să-ți dicteze ceea ce 
spune.

— Săptămîna trecută mi-a 
venit o idee (peste tot în uzi
nă se vorbește cu mare res
pect despre idei) care a per
mis o raționalizare a tipare
lor. Procentul de deformare a 
pieselor în timpul răcirii s-a 
redus considerabil...

Mircea Savu avea angaja
ment în cinstea celei de-a 45-a 
aniversări să realizeze econo
mii de 10 000 lei. Un calcul a- 
răta că, gospodărind cu mare 
grija sculelb și materialele, cu 
care lucrează, ar fi putut reali
za angajamentul. El nu s-a 
mulțumit însă numai cu atît. 
A conceput o inovație care con
stă în modificarea tehnologiei 
unor repere de la excavatorul 
de 0.3 m.c. O idee simplă, care 
a adus uzinei o economie de 
48 000 lei. Mircea lucrează 
acum la o nouă inovație care 
va aduce uzinei o economie 
antecalculată de 60 000 lei.

...Dima, Ciuciu, Ivan și Savu 
sînt numai cîțiva din cei 1 700 
de tineri care aduc în uzină, 
odată cu tinerețea lor, îndrăz
neala, priceperea și pasiunea 
pentru însușirea tehnicii. Fișa 
lor biografică are un numitor 
comun: toți învață. Unii la 
cursurile de ridicare a califi
cării, alții la. cursurile serale 
și fără frecvență, alții se pre
gătesc să dea examene la fa
cultăți. îmi dau seama că, 
vorbind despre ei am vorbit 
de fapt despre toți cei 1 700 
de tineri ai uzinei brăilene. 
Fiecare din ei se prezintă în 
întrecerea ce se desfășoară în 
cinstea aniversării partidului 
cu aceeași fișe biografică: în
vață să muncească mai bine, 
să aleagă din multele soluții 
tehnice pe cea mai bună, să 
ridice necontenit faima uzinei 
lor.

GRIȘA GHERGHEI

In întîmpinarea celei de 
a 45-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român, 
tineri de pe întreg cuprin
sul țării își sporesc efortu
rile pentru a obține cele 
mai bune rezultate în mun
că și învățătură. Cu viu in
teres și cu deosebită însu
flețire, tineretul patriei par
ticipă, totodată, în aceste 
zile la numeroase activități 
cultural-educative organi
zate în cinstea glorioasei 
aniversări.

De la COMITETUL 
REGIONAL GALAȚI 
AL U.T.C. ni se 

transmite :
Azi (5 mai) 1 300 de stu- 

denți din orașul Galați au 
ascgl.tat qu mulEă atenție 
expunerea tovarășului Con
stantin Dăscălescu, pri
mul secretar al comitetului 
regional de partid, despre 
lupta glorioasă a Partidului 
Comunist Român în cei 45 
de ani de la 
același timp, 
comitetului 
partid și alți 
roului comitetului regional, 
au ținut expuneri în fața a 
mii de elevi din licee și 
școli profesionale din ora
șele regiunii. Expunerile au 
fost urmate de programe 
artistice susținute de artiști 
profesioniști și amatori.

crearea sa. în 
toți secretarii 
regional de 
membri ai bi-

O comunicare telefo- 
ggg nică asemănătoare 

am primit din partea 
COMITETULUI REGIONAL 
PLOIEȘTI AL U.T.C. :

Din luna martie și pînă 
acum peste 25 000 de tineri 
din regiune au vizitat Mu
zeul Doftana și alte locuri 
legate de trecutul de luptă 
a clasei muncitoare con
dusă de partid. în întreprin
derile industriale, instituții 
și școli au fost organizate 
simpozioane, întîlniri cu 
vechi luptători ai mișcării 
muncitorești, programe ar
tistice. La schela Băicoi, de 
exemplu, a avut loc seara 
de poezie ,.Poeții slăvesc 
partidul". Manifestări ase
mănătoare s-au organizat 
la Uzinele „Victoria", sche
lele Moreni și Filipești etc.
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Cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a Partidului Co
munist Român, joi la amiază, 
la Palatul Consiliului de Stat, 
a avut loc solemnitatea înmî- 
nării unor înalte distincții ale 
Republicii Socialiste România.

A fost conferit Ordinul 
„Tudor Vladimirescu“, dis
tincție acordată participanți- 
lor la lupta revoluționară, 
care au adus o contribuție de 
seamă la cucerirea libertăților 
democratice, la instaurarea o- 
rînduirii socialiste, Ia con
strucția socialismului în
tria noastră, precum și alte 
înalte ordine ale Republicii 
Socialiste România.

In marea sală de marmură 
a Palatului Republicii se a- 
flau vechi membri ai partidu
lui, cu o îndelungată activita
te în mișcarea muncitorească, 
cu merite deosebite în întări
rea partidului și în înfăptui
rea politicii sale, militanți de
votați poporului care și-au în
chinat viața lu'^TCî' pentru 
construirea socialismului în 
patria noastră.

Erau prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, perso
nalități ale vieții științifice și 
culturale, generali ai forțelor 
noastre armate.

La sosirea în sală, conducă
torii partidului și statului no
stru au fost salutați cu deose
bită căldură.

S-a dat citire decretului 
Consiliului de Stat prin care 
se conferă Ordinul „Tudor 
Vladimirescu“ clasa I tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Petre 
Borilă, Constantin Drăgan, 
Alexandru Moghioroș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Dumitru Coliu, Mihai 
Gere, Petre Lupu, Vasile Vîl- 
cu, Mihaî Dalea, Manea Mă
nescu, Constantin Pîrvulescu, 
Petre Constantinescu-Iâși, A- 
thanase Joja, Ion PopeScu- 
Puțuri, Alexandru Sencovici, 
Gheorghe Stoica, Gheorghe 
Vasilichi ; Ordinul „Tudor 
Vladimirescu clasa a Il-a, to
varășilor Iosif Banc, Maxim 
Berghianu, Petre Blajovici, 
Florian Dănălache, Ianoș Fa- 
zekaș, Ilie Verdeț, Vasile Pa- 
tilineț, Virgil Trofin, Augus
tin Alexa, Dumitru Balalia, 
Nicolae Bădescu, Iosif Bayer- 
le, Anton Breitenhofer, Simion 
Bughici, Alexandru Buican, 
Mihai Burcă, Elena Ceaușescu, 
Constanța Crăciun, Constantin 
Daicoviciu, Constantin Don- 
cea, Mihail Florescu, 
ghe Gaston Marin, 
Lupu Goldberger, 
Guină, Marin Florea 
Dumitru Ivanovici, 
Levente, Pompiliu

Gheor- 
Nicolae 
Nicolae 

Ionescu, 
Mihail 

Macovei,

Constantin 
liu Mănescu, 
Grigore C. 
Moldovan,
Istvan Nagy, Gheorghe Necu- 
la, Miron Nicolescu, Ion Ni- 
culi, Cornel Onescu, Ion Pas, 
Dumitru Petrescu, Gheorghe 
Petrescu, Emil Popa, Valter 
Roman, Mihail Roșianu, Con
stantin Sandu, Dumitru Si- 
mulescu, Emeric Stoffel, Ia- 
cob Teclu, Vasile Vaida; Ghi- 
zela Vass, Ion Vințe, Ștefan 
Voicu, Barbu Zaharescu ; Or
dinul „Tudor Vladimirescu“ 
clasa a III-a, tovarășilor Ni
colae Alexe, Bujor Almășan, 
Emilian Anton, Ștefan Bălan, 
Alexandru Boabă, Ștefan Bo- 
boș, Emil Bobu, Paraschiva 
Brainer, Avram Bunaciu, Vir
gil Cazacu, Gheorghe Călin, 
Gheorghe Cioară, loan Cîrcei, 
Alexandru Codarcea, loan Co- 
man, Ion Co'toț, Ion Cozma, 
Mihail Cruceanu, Ludovic 
Csupor, Clara Mihailovici 
Cușnir, Vasile Daju, Constan
tin Dăscălescu, Nicolae Delea- 
nu, Miu Dobrescu, Emil Dră- 
gănescu, Martha Drăghici, 
Aurel Duca, Petre Duminică, 
Aurel Duma, Emanoil Flores- 
cu, Elvira Gaișinschi, Filip 
Geltz, Mihnea Gheorghiu, Su- 
zana Gîdea, Nicolae Giosan, 
Traian Gîrbă, Ion Gluvacov, 
Mihai Gomboș, Teodor Haș, 
Gheorghe Hosu, Ion Iliescu, 
Gheorghe Ion, Gheorghe Io
nescu, Petre Ionescu, Teodor 
Ionescu, Ion Ioniță, Martin

Mănescu, 
Vasile 

Moisil, 
Ilie Murgulescu,

Corne- 
Mîrza, 

Roman

Aron Kahane, GyörgyIsac,
Kovacs, Vasile Malinschi, Mi
hai Marinescu, Teodor Mari
nescu, Voinea Marinescu, Va
sile Mateescu, Ștefan Matei, 
Ion Mărcuș, Gheorghe Mihoc, 
Aldea Militaru, Constantin 
Mîndreanu, Anton Moisescu, 
Vanda Nicolschi, Constantin 
Nistor, Stelian Nițulescu, An
drei Păcuraru, Ion Pățan, Ni
colae Petre, Gheorghe Petres
cu, Gheorghe Pop, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Va
sile Potop, Ion Predescu, Eme-< 
rie (Imre) Pusztai, Gheorghe 
Roșu, Clement Rusu, Constan
tin Scarlat, Cristofor Simio- 
nescu, Gheorghe Stan, Ion 
Stänescu, Mihai Suder, Bucur 
Șchiopu, Constantin Tranda- 
firescu, Ion Turcu, Costache 
Țiulescu, Ene Țurcan, Iosif 
Uglar, Ladislau Vass, Nicolae 
Vereș, Geza Vida, Aurel Vi- 
joli, Ioan Voina, Marcu Witz- 
man, Tänase Zaharia.

în continuare s-a dat ci
tire decretelor Consiliului de 
Stat prin care sînt decorați 
cu Ordinele „Tudor Vladimi
rescu“, clasele a IV-a și a 
V-a, „Steaua Republicii So
cialiste România“, „23 August“ 
și „Apărarea Patriei“, membri 
ai C.C. al P.C.R., membri ai 
guvernului, numeroși vete
rani ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, activiști pe 
tărîmul muncii de partid și

(Continuare în pag. a Il-a)
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cititorilor

AMĂNUNTE

Sosirea delegației de partid și guvernamentale

HANOI 5. — Trimisul spe
cial Al. Cîmpeanu, transmite : 
Joi seara a sosit la Hanoi de
legația de partid și guverna
mentală a Republicii Socia
liste România condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, care, la in
vitația Comitetului Central 
al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam și a guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam, face o vizită în 
această țară. Delegația este 
compusă din tovarășii : Paul

Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., general- 
colonel Ion Ioniță, membru 
al C.C. al P.C.R., adjunct al 
ministrului forțelor armate, 
Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție

CURÎND.

MV NOU

CERTITUDINILE ÎNFLORIRII
AGRICULTURII ROMÂNEȘTI

Imagine obișnuită în peisa
jul industrial al regiunii 

Ploiești

Foto: AGERPRES

TRANSEORMOEA MUZEULUI DE ISTORIE 
A PARTIDULUI IN MUZEU DE ISTORIE 

A PARTIDULUI COMUNIST, A MIȘCĂRII 
REVOLUȚIONARE ȘI DEMOCRATICE 

DIN ROMÂNIA
Comitetul Executiv al Comi

tetului Central al Partidului 
Comunist Român a adoptat o 
hotărîre privind reorganizarea 
Muzeului de istorie a partidu
lui și lărgirea tematicii lui.

Muzeul va avea în principal 
următoarea tematică: lupta 
poporului român pentru elibe
rare națională și socială, miș
cările revoluționare din seco
lul al XlX-Iea, nașterea și 
dezvoltarea mișcării muncito
rești, socialiste, istoria Parti-

dului Comunist Român, a cu
rentelor democratice, progre
siste din România, în strînsă 
legătură cu istoria generală, 
politică și social-economică a 
țării.

Corespunzător cu această te
matică, Muzeul de istorie a 
partidului se transformă în 
„Muzeul de istorie a Partidu
lui Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România“.

(Agerpres)

Perspectiva istorică a celor 
45 de ani care au trecut de la 
înființarea Partidului Comu
nist Român ne oferă posibili
tatea unei ample aprecieri a 
uriașei importanțe pe care a 
avut-o acest eveniment în 
viața poporului nostru.

Stegar al celor mai profun
de năzuințe ale noastre de e- 
liberare națională și dreptate 
socială, sinteză a înțelepciunii 
și elanului creator al maselor, 
izvor de forță și entuziasm, 
organizator și conducător în
cercat în lupte, Partidul Co
munist Român a purtat din 
victorie în victorie întregul 
nostru popor pe calea lumi
noasă a noii societăți elibera
te de exploatare, a societății 
socialiste.

Perspectivele luminoase pe 
care cel de al IX-lea Con
gres le-a conturat cu atîta vi
goare și precizie, ne fac încă 
de pe acum să vedem cu cla
ritate și bucurie viitorul lu
minos al Republicii Socialiste 
România, factor de nădejde al 
progresului, păcii și umanis
mului socialist.

Cei 45 de ani de existență a 
partidului nostru, încrustați

Acad.
Eugen Rădulescu

rectorul Institutului agronomic
„N. Bălcescu“ București

adînc în istoria patriei noas
tre, ne îngăduie nouă, contem
poranilor acestor evenimente, 
să înțelegem ce înseamnă în- 
mănunchierea unei voințe 
dîrze cu înțelegerea profundă 
a istoriei, unirea între teoria 
și practica construirii unei noi 
societăți, devotamentul față de 
popor și strîngerea rîndurilor 
în jurul cauzelor drepte, iz
voare din care Partidul Co
munist Român și-a constituit 
programul și din care a luat 
forța de realizare a lui.

Mulțimea de idei și fapte 
din acești 45 de ani nu poate 
fi cuprinsă în cîteva rînduri, 
coloane sau pagini, ori cît ar 
fi de mare, puterea de sinteză 
a celui care le-ar scrie. Evo
carea momentelor caracteris
tice, sublinierea punctelor no
dale ale succeselor, sînt însă 
necesare pentru cei care se 
pregătesc să întîmpine viito
rul, inspirîndu-se dintr-un tre-

cut atît de bogat cum este a- 
cela al partidului nostru.

Politica agrară a Partidului 
Comunist Român a reprezen
tat, în toți acești 45 de ani, cea 
mai fericită îmbinare a teo
riei marxist-leniniste cu rea
litățile istorice, politice și e- 
conomice din țara noastră.

în perioada premergătoare 
cuceririi puterii politice, parti
dul nostru a reușit să împle
tească într-o alianță trainică 
interesele țărănimii cu cele ale 
clasei muncitoare. Reforma a- 
grară din 1945 a constituit un 
exemplu strălucit al forței a- 
lianței muncitorești-țărănești, 
pe care partidul și-a înscris-o 
printre obiectivele principale 
ale politicii sale.

După ce proletariatul a cuce
rit puterea politică în țara 
noastră, politica agrară a par
tidului a fost concentrată în 
opera de transformare socia
listă a agriculturii, transfor
mare derivînd din legile obiec
tive ale construirii noii socie
tăți socialiste. Crearea la sate 
a unor relații de producție noi 
care să permită dezvoltarea

(Continuare în pag. a Il-a)

Depășind lunar sarcinile 
plan, tînăra bobinatoare Mar ia 
Păcuraru, de la Uzinele „Elec- 
troprecizia“ Săcele, se menți
ne de la începutul anului In 
riadul evidențiaților în între

cerea socialistă
Foto : O. PLECAM
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Devotamentul tineretului
Al. Mihâlleanu

membru al P.C.R. de la înființare

I »MM«’*»

Solemnitatea înmînăriimînîe.

1966

orele 6 di- 
de partid și

Pe-
descoperiți

evenimente 
cu a- 

jumătate 
în urmă.

Comu- 
o ne-

mplinirea a 45 de 
ani de la crearea 
Partidului Comu
nist Român, îmi 
readuce în memo
rie
petrecute 
proape 
de veac

Făurirea Partidului
nist a reprezentat 
cesitate istorică în lupta pro
letariatului și a întregului po
por român pentru o viață mai 
bună, necesitate izvorîtă din 
întregul curs al dezvoltării 
politice, economice și sociale 
a țării. Născut din rîndurile 
clasei noastre muncitoare, ale 
poporului român, cu vechi ră
dăcini în mișcarea muncito
rească din România, partidul 
comuniștilor a continuat și a 
ridicat pe o treaptă superioară 
cele mai valoroase tradiții îna
intate ale luptei poporului 
nostru pentru libertate și 
dreptate. Drumul străbătut 
de partid a fost greu, presă
rat cu multe dificultăți. Tn- 
fruntînd teroarea, partidul a 
apărat cu abnegație interese
le celor ce muncesc, împotri
va exploatării și asupririi.

Din amintirile mele de 
vechi comunist, vreau să des
prind acum, pentru tinerii ci
titori ai „Scînteii tineretului“ 
o idee : dragostea partidului 
pentru tineret.

Lupta revoluționară a tine
retului din țara noastră are 
vechi tradiții; în a doua ju
mătate a secolului al XlX-lea 
tineretul muncitoresc a parti
cipat activ, în rîndurile prole
tariatului, la acțiunile de 
luptă.

în luna februarie 1908, din 
inițiativa Uniunii Socialiste și 
a Sindicatelor s-au pus bazele 
„Cercului Ucenicilor" care a 
devenit mai tîrziu „Cercul Ti-

neretului Muncitor" apoi „U- 
niunea Tineretului Socialist“ 
iar în aprilie 1924 s-a trans
format în „Uniunea Tinere
tului Comunist“.

Toate aceste, transformări 
au fost în strînsă legătură cu 
lupta, refacerea, organizarea 
și clarificarea ideologică a 
mișcării muncitorești revolu
ționare din țara noastră.

După crearea P.C.R. în mai 
1921, tinerii comuniști urmea
ză hotărîți partidul în grele 
bătălii de clasă pe care acesta 
le-a purtat. Sarcinile încredin
țate de partid le duc la înde
plinire cu abnegație și spirit 
de sacrificiu.

îmi amintesc de cîteva ac
țiuni conduse de P.C.R.

în aprilie 1924, regimul 
burghezo-moșieresc scoate în 
afara legilor Partidul Comu
nist, îi închide sediile, inter
zice presa de partid și arun
că în temnițe cea mai mare 
parte din conducătorii P.C.R. 
și U.T.C.

Tovarășii rămași liberi în
cep organizarea ilegală a 
luptei.

Un grup de membri de par
tid și uteciști printre care 
Gh. Vasilescu-Vasia, primesc 
sarcina de a scoate un nou 
ziar : „Lupta comunistă".

O parte din grup este mo
bilizat la sediul întreprin
derii „Tipografiile Unite" din 
str. Sărindar, iar cealaltă 
te pregătește într-o 
difuzarea ziarului în 
și străinătate. Ziarul,
trebuia să apară, conține 
un manifest către organiza
țiile muncitorești și țărănești 
din lumea întreagă în care se 
protestează cu hotărîre împo
triva teroare! dezlănțuite de 
autoritățile burghezo-moșie-

par- 
casă 
țară 
care

rești și se cere organizarea 
unei lărgi acțiuni de solidari
tate pentru eliberarea celor 
întemnițați și restabilirea 
dreptului de organizare poli
tică și sindicală.

La ora 3 noaptea ziarul este 
gata tipărit. Echipele, membri 
de partid și. uteciști, îl împa
chetează în liniște și. cu în
credere.
Toate exemplarele sînt trans

portate la locul hotărît. 
ricolul de a fi 
trecuse...

Incepînd de la 
mineața, membri 
uteciști, transportă în toate 
colțurile țării ziarul „Lupta 
comunistă“, organul P.C.R.

După apariție și difuzare, 
guvernul liberal și Siguranța 
generală spumegă de 
Cartierele muncitorești, tipo
grafiile și organizațiile 
gresiste, sînt supravegheate 
zi și noapte. Dar partidul nu 
putea fi înfrînț. El a înfrun
tat prigoana burghezo-moșie- 
rească, făcînd să răsune cu 
putere glasul adevărului — 
glasul comunismului. în focul 
luptelor de clasă, sub conduce
rea partidului, s-a călit orga
nizația comunistă de tineret.

îmi revine în memorie un 
alt moment emoționant. Se 
apropia 1 mai 1924. prilej pen
tru o demonstrație de protest 
contra teroarei autorităților 
burghezo-moșierești.

Uteciștii primesc o sarcină 
grea și de răspundere: să 
editeze de data aceasta ziarul 
„Tineretul Socialist“. Situația 
era mai dificilă deoarece Si
guranța generală supraveghea 
fără încetare toate tipogra
fiile.

După abile tratative cu pa
tronul, se hotărăște editarea

ziarului la tipografia „Româ
nia“ din str. 11 Iunie. Ziarul 
publica un manifest-protest 
cu prilejul zilei de 1 Mai, 
semnat de P.C.R. și U.T.C. 
precum și procesul verbal pri
vind transformarea U. T. S. în 
U.T.C. Grupa de uteciști sose
ște la tipografie în cursul nop
ții. Munca ia alte forme. 
Nu se mai transportă cu

pro-

U.V U> o O Ittut LI U-IGO/JUI LU LV
mașina întreg tirajul. Zia- | 
rele trase la mașină sînt ex- “ 
pediate imediat. Pînă la ora 5 h 
dimineața, 4 800 de exemplare g 
urmează drumul dinainte sta
bilit și de acolo difuzarea în 
țară și străinătate.

Ultimele două sute de exem
plare n-au mai putut fi scoase 
din tipografie. Patronul ne 
denunțase Siguranței. Tova
rășii surprinși la tipografie au 
fost arestați și înaintați Tri
bunalului militar spre a fi ju
decați și condamnați pentru că 
violaseră ordonanța guvernu
lui prin care se interzicea 
funcționarea organizațiilor co
muniste și a presei revoluțio
nare.

Totuși și de data aceasta, 
cu mari sacrificii, mii de 
exemplare duceau în mijlocul 
maselor muncitoare de la o- 
rașe și sate cuvîntul înflăcă
rat, de luptă revoluționară al 
partidului.

înaltele trăsături morale ale 
uteciștilor — devotamentul 
pentru cauza celor ce mun
cesc, patriotismul fierbinte, 
capacitatea de a înfrînge greu
tățile, își aveau izvorul în no
bilele idealuri, în țelurile mă
rețe pe care le-a dat partidul 
comunist, în lupta împotriva 
exploatării și asupririi, pentru 
libertatea și fericirea poporu
lui.

Generații întregi își vor a- 
minti cu recunoștință, dragos
tea și înțelepciunea cu care în | 
focul luptei pentru înlătura- | 
rea exploatării, partidul nos- . 
tru a crescut și călăuzit un ti
neret devotat poporului și pa- I 
triei. i

I Intr-unui din parcurile bucu- unor înalte ordine

Pagini de patriotism

I
Gheorghe Micie

membru de partid din anul 1931

ca avangardă a

n aceste zile din 
preajma glorioa
sei aniversări a 
P.C.R. gîndul no
stru, al celor mai 
vîrstnici, îmbrăți
șează într-o pri
vire . retrospectivă 
istoria eroică a

partidului. De-a lungul celor 
45 de ani de viață și luptă, 
partidul comuniștilor s-a dove
dit a fi stegarul neînfricat al 
independenței naționale și li
bertății sociale. Fiecare mo
ment, fiecare pagină a istoriei 
partidului nostru se înscrie sub 
semnul devotamentului neclin
tit pentru interesele patriei, ale 
poporului român.

In anii ascensiunii fasciste, 
însuflețit de un fierbinte pa
triotism', partidul a pus în cen
trul întregii sale activități de
mascarea fascismului, a pri
mejdiei pe care acesta o repre
zenta pentru însăși existența 
României. Infruntînd eroic pri
goana dezlănțuită împotriva 
sa, îmbinînd metodele ilegale 
de luptă cu cele legale și semi- 
legale Partidul Comunist Ro-

„BUCURIILE

PLÜIITI“
în cinstea aniversării creării 

Partidului Comunist Român, 
Teatrul de Stat din Sibiu pre
gătește un spectacol cu piesa 
„Bucuriile sînt plătite", semna
tă de Simion Macovei.

Comunistul Pavel Bunea (in
terpretează actorul Nicu Nicu- 
lescu) părăsește după 6 ani în
chisoarea. în locul Iui, în celu
lă, intră un alt tinăr căruia i se 
dau in primire... doi metri de 
cer, o gamelă, un pat și pereții 
strîmți, zgîriafi cu linii din ce 
în ce mai vizibile. Si fiecare li
nie reprezenta ceva — moartea 
so(iei, a fiului, 6 ani din viața 
lui. Eliberat, Pavel Bunea con
tinuă lupta in ilegalitate trans- 
mițînd cuvîntul partidului. Lup
ta continuă și regizorul Jean 
Stopler a avut in vedere subli
nierea acestei continuități a 
luptei.

Figurile luminoase ale uteciș- 
tilor Sanda (Sanda Maria Dan- 
du) și Șteian Bunea (Ion Ghișe) 
dragostea caldă ce se înfiripă 
între ei, intilnirile conspirative, 
ajutorul pe care-l dau aceștia 
comuniștilor, reușesc să convin
gă spectatorul, să-l sensibilize
ze, su-i retină atenția în răsfoi
rea citorva iile de jertfe și iz- 
b'ozi din istoria partidului.

Piesa e jucată fără tentă 
spectaculoasă, intr-un decor 
simplu. Tinărul scenograf Du
mitru Popescu a găsit o singu
ră piesă de decor — două pla
nuri înclinate care prin cîteva 

i schimbări rapide sugerează lo
cul acțiunii — un magazin, un 
subsol, o mansardă, km. 136...

într-un cuvînt, un colectiv de 
tineri entuziaști prin Interpre
tarea la un nivel superior a a- 
cestei piese aduce salutul său 
aniversării partidului nostru.

mân acțlonți
largei ’ mișcări de masă , anti
fasciste, milita pentru unitatea 
de acțiune a forțelor democra
tice, progresiste, pentru âemb- 
crație, independență națională 
și integritatea teritorială a 
țării.

Sub conducerea și îndruma-. 
rea P.C.R., U.T.C. desfășura la 
rîndul său o susținută activi
tate antifascistă în rîndul . ti
neretului, al studenților.

Secția universitară a U.T.C. 
din Cluj, în rîndurile căreia ac
tiva și semnatarul acestor rin- 
duri, cuprindea un mare nu
măr de studenții în mai toate 
facultățile clujene erau consti
tuite celule U.T.C. Uteciștii din 
universitate editau și răspîn- 
deau revista ilegală ,(Studentul 
revoluționar" care combatea 
încercările elementelor fasciste 
de a-i atrage în mrejele lor pe 
studenți. Secția universitară a 
U.T.C. desfășura o acțiune per
manentă pentru atragerea ti
nerilor la lupta antifascistă. 
Membrii ei luau cuvîntul la 
conferințele publice din ca
drul Universității populare sad 
la cele de la Societatea cultu
rală a studenților facultății de 
filozofie și litere, militînd pen
tru dezvoltarea acțiunii unite, 
a întregului tineret pentru de
mocrație, pentru apărarea in
tereselor maselor, ale tării. 
Bineînțeles,. în întreaga, această 
activitate, uteciștii înfruntau 
represiunile autorităților bur- 
ghezo-moșierești.

Intr-o dimineață au pătruns 
pe coridoarele universității a- 
genți ai siguranței, au adunat 
un grup de studenți pe care-i 
bănuiau comuniști și i-au dus 
în cabinetul rectorului pentru

percheziție. Știam că la unul 
dintre noi se găseau reviste și ! 
manifeste ilegale care duceau' 
cuvîntul partidului, chemau la 
apărarea în front unic, a inte
reselor Vitale ale țării, «iemas- 
cau esența fascismului. La per
cheziție, spre, bucuria noastră 
și dezamăgire^ 
s-a găsit nimic. Distrăgînd a- 
tenția agentului de siguranță 
care-1 conducea, 
pectiv „și-a uitat 
materialele ilegale pe un foto
liu din anticamera cabinetului. 
Nici unul din agenți n-a obser
vat aceasta și servieta a fost 
imediat recuperată de unul 
dintre uteciști. Autoritățile po
lițienești au continuat însă să 
facă presiuni pentru înlătura
rea din universitate a studen
ților comuniști sau cu vederi 
antifasciste. Drept urmare unii 
studenți au fost exmatriculați, 
iar decanul a refuzat să-i în-

' scrie' la cursuri pe studenții a- 
cuzați de „activitate comu
nistă".

...In iarna lui 1932 aveau loc 
în cadrul Universității o serie 
de conferințe despre „Musso
lini și fascismul italian" tinute 
de conferențiari cu vederi 
reacționare. Se anunțase că 
ultima. conferință va fi urmată 
de discuții publice.

Organizația de partid Cluj a 
hotărît să folosească 
publică amintită 
transforma 
antifascistă, 
caracterului 
antipopular 
După ce conferențiarul anun
țat făcuse o fanatică apologie 
a fascismului și a războiului, 
semnatarul acestor rînduri, în
drumat de organizația de

agenților nu

tovarășul res- 
geanta cu

discuția 
pentru a o 

într-o manifestare 
de demascare a 

antinational și 
al fascismului.
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popor își în- I 
mîndrie pa- B

I
B
I
I
i

partid a luat cuvîntul dînd o 
ripostă fermă propagandei re
acționare. îmi amintesc cu cită 
căldură a aplaudat cea mai 
mare parte a celor prezențl 
ideile promovate de partid, 
idei pătrunse de fierbinte pa
triotism, de preocuparea pen- 
tru .bifleie. șlivhtorul țării ame
nințată de primejdia fascistă. 
S-a vădit și în aceste momente 
starea de spirit antifascistă, a 
majorității intelectualilor clu
jeni, stare de spirit care ca
racteriza cea mai mare parte a 
intelectualității românești, ma-

■ sele
In

care 
săși 
Partidul Comunist a continuat 
neclintit lupta pentru intere
sele vitale ale patriei, ale po
porului român „Ne cheamă la 
luptă sîngele lui Doja, Horia și 
Tudor Vladimirescu glăsuia un 
manifest al C.C. al P.C.R. din 
ianuarie 1938 — Ne cheamă la 
luptă dragostea de tară, pe 
care nu vrem s-o vedem, sfî- 
șiată și cotropită, dragostea de 
acest popor, pe care nu-1 vrem 
îngenunchiat și înrobit".

Lupta antifascistă desfășu
rată de partid, în fruntea mase
lor largi, se înscrie ca o pagină 
nepieritoare de patriotism înflă
cărat.

întregul nostru 
dreaptă gîndul cu 
triotică spre ani aceia de lupte 
dîrze pentru apărarea indepen
denței patriei și a viitorului 
poporului român.

In perspectiva marilor victo
rii dobîndite în făurirea Româ
niei socialiste, înfloritoare, 
pare cu deosebită strălucire 
uriașa însemnătate pe care 
făurirea, viata și lupta eroică 
a P.C.R. a avut-o pentru desti
nele patriei.

largi din țara noastră, 
anii de grele încercări în 
hitlerismul amenința în

ființa noastră națională,

a-

M. CUIBUȘ
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noilor forțe de producție, ast
fel după cum aceasta se reali
zase la orașe prin naționali
zarea din 1948 a principalelor 
mijloace de producție din in
dustrie, lichidarea înapoierii 
tehnice a agriculturii, sprijini
rea acesteia de către tînăra 
noastră industrie socialistă, 
întărirea continuă a alianței 
muncitorilor cu țăranii, au stat 
la baza liniei politice generale 
elaborate de plenara din 3—5 
martie 1949 a Comitetului 
Central al partidului.

Succesele numeroase și mari 
pe care agricultura noastră 
socialistă le-a obținut după 
plenara din martie 1949, au 
confirmat justețea politicii a- 
grare a partidului nostru și au 
creat condițiile avîntului ge
neral cu care întreaga noastră 
țărănime a trecut la coopera
tivizare, proces care a fost 
încheiat în primăvara anului 
1962, cu aproape 4 ani mai 
înainte de prevederile celui 
de al VIII-lea congres al par
tidului. Completa cooperativi
zare a agriculturii, marcînd 
triumful deplin și definitiv al 
socialismului în patria noas
tră, a deschis un cîmp vast 
pentru dezvoltarea forțelor de 
producție și creșterea bunei 
stări a întregului popor.

Ceea ce este caracteristic 
întregului proces al construc
ției socialiste la sate, este fap
tul că în toată această perioa-

dă, producția agricolă și în 
ansamblu și în fiecare sector 
în parte, a cunoscut o continuă 
și substanțială creștere canti
tativă și calitativă'.’

Bilanțul pozitiv de pînă a- 
cum și succesele ce vor fi în
registrate în viitor, și a căror 
bază comună o constituie po
litica înțeleaptă și clarvăză
toare a partidului nostru, 
ca țărănimea să privească 
deplină încredere viitorul.

Partidul și statul nostru

fac
cu

au

toarele producției vegetale sau 
animale.

Pămîntul este folosit mai 
rațional și prin lucrări com
plexe de îndiguiri, desecări, 
prevenirea și combaterea ero
ziunii, extinderea irigațiilor și 
altele, noi suprafețe sînt re
date agriculturii sau sînt în
trebuințate în condiții supe
rioare.

Mecanizarea complexă 
chimizarea agriculturii, 
bleme

I Și 
pro

care în linii generale

CERTITUDINILE ÎNFLORIRII
luat totdeauna din timp toate 
măsurile necesare pentru a se 
asigura un progres continuu și 
armonios al agriculturii și in
tegrarea acestuia în ansamblul 
economiei naționale. Produc
ția noastră agricolă s-a dez
voltat în mod continuu pe 
căile specific socialiste, adică 
intensiv, complet și multilate
ral și rezultatele obținute ne 
dau un sentiment de încre
dere în propriile noastre for
țe. Aplicarea în producție a 
cuceririlor științei și tehnicii 
înaintate și ridicarea califică
rii profesionale a celor care 
își desfășoară activitatea în 
unitățile : productive agricole, 
a făcut să se unească într-o 
sinteză corespunzătoare expe
riența tradițională cu noile 
cuceriri obținute în toate sec-

rezolvate pînă în anulvor fi
1970, constituie, de asemenea, 
factori esențiali în moderni
zarea și 
agricole.
produce 
agregate 
din ce în ce mai mare și cu 
caracteristici tehnico-economi- 
ce superioare, ceea ce face ca 
productivitatea muncii în a- 
gricultură și reducerea prețu
lui de cost să înregistreze suc
cese importante. De asemenea, 
industria noastră chimică pune 
la dispoziția agriculturii, un 
număr din ce în ce mai mare 
de sortimente și cantități de 
îngrășăminte, produse fitofar- 
maceutice, biostimulatori, sub
stanțe de uz zoo-veterinar.

La acestea, se adaugă pre
ocuparea constantă de a pune 
la dispoziția agriculturii noi

sporirea producției 
Industria noastră 

tractoare, mașini și 
agricole în număr

reștene

(Urmare din pag. I)

® După finala de baschet, care 
este In plină desfășurare, alte două | 
finale ale campionatelor republi
cane universitare se vor disputa 
la sfîrșitul acestei săptărriini. Este 
vorba de Întrecerea finală a atle- 
ților programată in zilele de 7 și 
8 mai pe stadionul „23 August' 
din lași și cea a gimnaștilor ce va 
avea loc In aceleași zile la Bucu
rești.

• La Pitești și Brașov Încep as
tăzi Întrecerile finale ale campio
natelor republicane de popice. în
trecerea feminină, pentru care s-au 
calificat echipele Voința Ploiești, 
Rapid București, Hidromecanica 
Brașov, Laromet București și Vo
ința Tg. Mureș, se va disputa Ia 
Pitești, iar cea masculină, care re
unește formațiile 
Constructorul București, 
Cimpina, Olimpia 
Iul Ploiești, este 
Brașov.

Unirea Roman, 
Flacăra 

Reșița șl Petro- 
programată la

ale Republicii Socialiste România
stat, în economie și cultu- 
în organizațiile obștești.

Inmînarea distincțiilor 
fost subliniată cu aplauze 
suflețite.

Conducătorii partidului 
statului s-au întreținut cu 
decorați, felicitîndu-i și urîn- 
du-le noi succese în muncă și 
viață, sănătate și fericire per
sonală.

Solemnitatea, 
într-o atmosferă 
că, a constituit 
manifestare de 
atașament pentru 
Comunist Român, pentru Co
mitetul său Central, o expre
sie vie a hotărîrii de a ridica 
pe noi culmi opera de con*

a 
în-

Și 
cei

desfășurată 
sărbățoreas- 

o puternică 
dragoste și 

Partidul

struire a socialismului în pa
tria noastră.

★
Prin decrete ale Consiliului 

de Stat, s-au conferit, cu pri
lejul celei de-a 45-a aniver
sări a Partidului Comunist 
Român, ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România 
unui număr de peste 3 000 de 
veterani ai mișcării muncito
rești, activiști ai organizații
lor de partid și obștești, lu
crători din domeniul econo
miei, științei și culturii din în
treaga țară.

în toate centrele regionale au 
avut loc ieri solemnități în 
cadrul cărora au fost înmînate 
distincții.

în ziua de 5 mai a avut loc 
Plenara Consiliului Central 
al Sindicatelor, la care au 
participat membrii și membrii 
supleanți ai Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, membrii 
Comisiei Centrale de Cenzori, 
președinți ai Consiliilor regio
nale ale sindicatelor, activiști 
cu munci de răspundere în 
aparatul C.C.S., reprezentanți 
ai presei.

Participanții la plenară au 
discutat și aprobat documen
tele ce vor fi supuse dezbate
rii Congresului Sindicatelor, 
care își va desfășura lucrările 
între 16 și 19 mai a. c.

Plenara a hotărît în unani
mitate să supună Congresu
lui propunerea ca organizația 
profesională de masă a clasei 
muncitoare care unește toate 
sindicatele din țara noastră 
să poarte denumirea de 
„Uniunea Generală a Sindica
telor din România“.

Plenara a dezbătut și apro
bat proiectul de statut al 
Uniunii Generale a Sindica
telor din România și a hotărît 
să-1 dea publicității în vede
rea dezbaterii lui în adunările 
activului sindical, după care 
va fi supus aprobării Congre
sului.

De asemenea, plenara a fost 
informată asupra stadiului 
pregătirilor pentru Congresul 
Sindicatelor, precum și asupra 
rezultatului îndeplinirii anga
jamentelor luate în întrecerea 
socialistă, în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări de la 
crearea Partidului Comunist 
Român.

(Agerpres)

cinfmafograff
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va da startul în• La 9 mai se 
cea de a 19-a ediție a tradiționalei 
competiții' cicliste ,.Cursa Păcii" 
care se desfășoară anul acesta pe 
traseul Praga—Varșovia—Berlin. In 
vederea aPei’tțiiT''intfteerfr,':'îl(.:tf<4ra- 
ția română de ciclism7 a‘ selecțio
nat următoarea echipă : Ion Arde- 
leanu, Walter Ziegler, Constantin 
Ciocan, Nicolae Ciumeti, Gheorghe 
Suciu și Constantin Grigore. în 
afară de Ardeleanu și Ziegler, cei
lalți patru rutieri participă pentru 
prima oară la ,.Cursa Păcii". Cel 
mai vîrstnic component al forma
ției române este Walter Ziegler 
(27 de anii, iar cel mai tinăr Con
stantin Grigore (19 ani).

® Meciul restantă contînd pentru 
etapa a XlX-a a campionatului ca
tegoriei A la fotbal, dintre Side- 
rurgistul Galați și Steaua Bucu
rești va avea loc în prima decadă 
a lunii iunie.

(Agerpres)

Seară 
de poezie 

cinstea 
la

în 
tidului, 
avut loc joi o seară 
poezie intitulată „Gînduri 
despre partid“. Manifestarea 
a fost organizată de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Uniunea Tineretului Comu
nist și Uniunea Scriitorilor.

După Un cuvîrit introductiv 
rostit de acad. Victor Eftimiu, 
poeții Demostene Botez, Nina 
Cassian, Dumitru Corbea, Geo 
Dumitrescu, George Dan, 
Eugen Frunză, Emil Giur- 
giUca, Erik Majteny, Da
rie Novăceanu, Adrian Pă- 
unescu, Virgil. Teodorescu, 
Gheorghe Tomozei și Tiberiu 
Utan au citit din versurile 
lor închinate partidului și pa
triei.

aniversării par- 
Ateneul român a 

o seară de 
intitulată

(Agerpres)

soiuri valoroase de semințe, 
rase mai bune de animale, și 
materiale horti-viticole de o 
calitate superioară.

Baza tehnico-materială a 
agriculturii cunoaște o conti
nuă creștere, datorită și poli
ticii juste duse în problema 
investițiilor, care, de aseme
nea, sporesc de la an la an.

Impetuoasa dezvoltare a a- 
griculturii din țara noastră a 
impus să se dea o deosebită 
atenție formării de cadre de

AGRICULTURII
nădejde, menite să consolideze 
cuceririle deja obținute și să 
le pregătească pe cele viitoa
re. învățămîntul agro-zooteh- 
nic de masă, axat pe atrage
rea unui număr considerabil 
de țărani, a reușit să promo
veze în rîndurile lor un an
samblu de cunoștințe tehnico- 
științifice moderne, care au 
pus și mai bine în valoare cu
noașterea realităților locale, 
cunoaștere izvorîtă din prac
tica îndelungată a acestora. 
Numeroasele școli profesiona
le și medii tehnice au asigu
rat o bună pregătire a cadre
lor tehnice necesare agricultu
rii. Aceleași frumoase rea
lizări s-au obținut și 
pregătirea specialiștilor 
înaltă calificare, formați 
institutele de învățătnînt 
perior agricol. Cele 5 institute

în 
de 
în 

su-

Delegația Marii Adunări 
Naționale a Turciei condusă 
de Ferruh Bozbeyli, președin
tele MedjlisuluL care, la in*, 
vitația Marii AdiîhăW Nâțio-’ v 
nale a Republicii ’ Socialiste 
România, ne-a vizitat țara, a 
părăsit joi dimineața. Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost con
duși de Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Națio
nale. acad. Ștefan S. Nicolau 
și Gheorghe Necula, vicepre-

ședinți ai Marii Adunări Na
ționale, Mihai. Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Pag, președintele 
Grupurui român al Uniunii j.ii- 
terparlamentare, președinți ai 
unor comisii permanente ale 
M.A.N., deputați, funcționari 
superiori ai M.A.N. și. ai Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Semsettin 
Arif .Mardin, ambasadorul 
Turciei la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

HAIDUCII — cinemascop — 
CABINETUL DE STAMPE 

rulează la Patria (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,30), Bucu
rești (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16,30; 18,45; 21) în 
completare VÎRSTA, Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21) Grivița (orele 
9,45; 12; 14,15; ‘
18.45; 21).

adevArata fața a 
cismului

rulează la Republica 
9,30; 12,15; 15,15; 18;

FATA DIN JUNGLA 
rulează la Central 
9; 11,15; 13,30; 15,45;

. 20.45).
INSPECTORUL în completa
re ȘCQARȚE POPULARE

rulează Ia Capitol (orele 
10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,30), Feroviar (orele 9,30; 
11,45; 16,15; 18,30;
20,45).

16,30;

FAS-

(orele
20,45).

(orele 
18.15;

INFORMAȚII
® Joi dimineața a părăsit Ca

pitala delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Francez, 
condusă de tovarășul Gaston 
Plissonnier, membru ‘ 
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.F., care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul
Băneasa, delegația a fost să- XXI-â aniversări a eliberării 
lutată de Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass;
membru al C.C. al P.C.R., șef v..x-.^»„x-x
de secție la C.C. al P.C.R„ Ște- zjnei, a vorbit despre marile

al Bi-

• Joi dimineața au sosit în 
țară, în cadrul schimburilor 
culturale prevăzute în acordul 
dintre Uniunile scriitorilor din 
Republica Socialistă România 
și U.R.S.S., scriitorii sovietici 
Gabi't Musrepov și Tatiana 
Ivanova.

• La Uzinele „Tehnofrig 
din Cluj a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a

Cehoslovaciei.
Cu acest prilej, inginerul 

Zeno Miron, directorul u-
Cadru din

O clasă neobișnuită

fan Andrei și Petre Dănică, 
adjuncți de șefi de secție ■ la 
C.C. al P.C.R., de activiști de ■ 
partid.

® Cti prilejul Zilși, presei 
sovietice, atașatul de presă al 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București, V. G. Pozdnia- 
kov, și corespondentul ziarului 
„Pravda“, F. K. Vidrașcu au 
organizat joi la sediul ambasa
dei o gală de filme, urmată 
de cocteil.

succese obținute de poporul 
frate cehoslovac în opera de 
construire a socialismului. în- 
tîmpinat cu vii aplauze a luat 
apoi cuvîntul dr. Cestmir Ci- 
sar, ambasadorul Republicii 
Socialiste Cehoslovace la 
București.

In încheiere a 
tată o gală de 
slovace.

fost prezen- 
filme ceho-

(Agerpres)

ÎN GENUNCHI MA ÎNTORC 
LA

agronomice care funcționează 
la București, Iași, Cluj, Timi
șoara și Crâiova au fost ab
solvite de un număr sporit, de 
la an la an, de ingineri și me
dici veterinari, care, prin re
zultatele frumoase obținute în 
producție, au reflectat nivelul 
înalt al procesului instructiv- 
educativ, desfășurat în facul
tățile cu caracter agronomic. 
Specializarea postuniversitară 
realizată prin doctorat a per
mis ca agricultura țării noas-

ROMANEȘTI
tre să fie servită de elemente 
cu larg orizont și de înaltă ți
nută științifică.

Cercetările științifice, atît 
cele fundamentale, cît și cele 
aplicative, au făcut ca și în 
agricultură știința să devină 
cu adevărat o forță de pro
ducție. La aceasta, au contri
buit nu numai lărgirea rețelei 
institutelor de cercetări și în
mulțirea și diversificarea sta
țiunilor agricole experimenta
le, dar și justa orientare a 
muncii de cercetare științifică. 
Legarea cercetării științifice 
de producție a permis o in
fluențare reciprocă, plină de 
conținut, a acestor două sec
toare de activitate. Cercetă
torii noștri, valorificînd critic 
aportul premergătorilor lor, 
au contribuit la întărirea pre
stigiului școlii științifice agri-

cole românești și la afirmarea 
ei pe plan internațional.

Politica 
nostru a 
profundă 
concepție 
în alegerea și perfecționarea 
formelor de organizare și con
ducere a agriculturii. Atît 
crearea, în anul 1962, a Con
siliului Superior al Agricultu
rii, cît și recenta înființare a 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, 
sînt expresia directă a pre
ocupării partidului și statului 
nostru de a ține seama în per
manență de prefacerile care 
au Ioc în fiecare etapă istori
că, și de a asigura concordan
ța dialectică dintre forțele de 
producție și relațiile de pro
ducție.

Succinta trecere în revistă 
a succeselor dobîndite și a 
perspectivelor deschise prin 
înfăptuirea politicii științifice 
a partidului de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii 
umple de mîndrie. și viguros 
optimism întregul popor, ță
rănimea și pe toți cei care lu
crează în agricultura noastră 
socialistă. Succesele dobîndite, 
verificare strălucită a justeței 
și înțelepciunii politicii parti
dului nostru, constituie teme
lia trainică a progreselor vii
toare, imbold pentru noi efor
turi creatoare, pentru noi rea
lizări, sub conducerea încer
catului Partid Comunist Ro
mân.

agrară a partidului 
dovedit înțelegerea 
a realităților și o 

științifică unitară și

TINE
ruleazfi la Luceafărul 
8,30; 11; 13.30: 16; 
21).

HAI, FRANȚA 
rulează la Aurora 
8,30; 11; 13.30; 16; 
21) în completare SECRE
TUL —
mura
13.45; ..____ _______

PLÎNGE PETER
rulează la Victoria (orela 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,30), 
Volga (orele 9,45; 12; 14.15; 
16,30; 18.45; 21) în com
pletare ORAȘUL CARE 
IUBEȘTE.

FATA LUI BUBE
rulează la Lumina (orela 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21) la ora 18,30 rulează DU
MINECĂ LA ORA 6.

CEA MAI FRUMOASA în 
completare AMINTIRI CON
TEMPORANE

rulează la Union (orele 
15,30; 18; 2030).

WINNETOU seria II, în com
pletare ȘTIINȚA ȘI TEH
NICA NR. 7

rulează la
11,30; 13,45;
— program 
ora 10); 1
10,30; 16; 18,30; 20.45; 
completare ZILELE SIGHI- 
SOARE1.

ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 2 
ȘTIAȚI CA ?... DOUĂZECI DE 
ANI DE PICTURA ROMA
NEASCA, ACOLO UNDE 
CARPAȚI1 ÎNTÎLNESC DU
NĂREA (Cinemascop) ROMA. 
NIA PE MERIDIANELE LU- 
MII, CONSTRUIM. C-AȘA-I, 
JOCUL ÎN FAGARAȘ

rulează la Timpuri Nod 
(orele 10 21) în continuare.

O CLASA NEOBIȘNUITA în 
completare VÎRSTA

rulează la Excelsio; (orela 
10: 12.15; 16; 18.15; 20.30),

PARCAREA INTERZISA în 
completare CARTIERE NOI 
ÎN BUCUREȘTI

rulează la Giulești (orela 
16; 18.15: 20.30)

ATENTATUL (cinemascop) 
rulează la Festival (orele 
9; 11,30; 13,45; 16,15: 18,45; j 
21,15).

(orele 
18.30;

(orela 
18,30;

NU

TRECUTULUI ; Fla- 
(orele 9,15; 11.30;

16, 18.15; 20.30).

Doina (orele 
; 16; 18.30; 21

pentru copii. 
Popular (orele 

în



Octav
Pancu iași

CONCURS

ale actualei întreceri artis- 
sărbătoare. Mai cu seamă 

decupate din imensa coală 
anunțul lor lapidar, înalta 

stu-

SCENĂ

ARTA STUDENȚEASCA

de

ȘI TALENTULUI
Fotografii: N. STELORIAN

București și Ti'universitareTeatru Centrele 
mișoara.

Centrele 
reș.

PREMIUL 
universitare

PREMIUL 
universitare

II
Cluj și Tg. Mu-

III
Iași, Brașov șiCentrele 

Baia Mare.

maxime satisfacții, 
fost insă și cîteva 

scenice care

„Ion Mincu

Specificul studen
țesc al teatrului 

studențesc 
de amatori

Palmaresul Festiva
lului artei studențești 
— ediția 1966 (secția 
teatru) reflectă sufici
ent de limpede ce ten
dințe: și-au găsit expre
sia în teatrul studen
țesc de amatori.

Publicul studențesc 
clujean a primit cu căl
dură, dar și cu exigen
ța și discernămîntul ar
tistic care-l caracteri
zează, 
teatru 
cadrul finalului 
tivalului artei studen
țești — ediția 1966.

Ceea ce reține atenția, 
în primul rină, este 
orientarea către piese 
de un indiscutabil pres
tigiu literar. Comedia 
shakespeareeană a fost 
prezentă în repertoriul 
festivalului alături de 
dramaturgia româneas
că dintre cele două răz
boaie (Camil Petrescu, 
Mihail Sorbul, Mihail 
Sebastian) ; am văzut,' 
de asemenea, reprezen
tate piese din drama
turgia românească con
temporană 
unui artist" 
Lovinescu, 
Turnul Eiffel' 
terina Oproiu etc.) ală
turi de autori contem
porani de largă circula-

spectacolele de 
prezentate în

Fes-

(„Moartea 
de Hor ia 

„Nu sînt 
de Eca-

DESCHISĂ

ție mondială : O’Casey, 
Osborne, Pirandello, 
Eugen Ionescu.

Juriul a acordat — în 
unanimitate — premiul 
I colectivului dramatic 
al Institutului de arhi
tectură „Ion Mincu" din 
București, care a pre
zentat piesa Ecaterinei 
Oproiu „Nu sînt Turnul 
Eiffel“. Spectacolul vi
itorilor arhitecți bucu- 
reșteni, distins și cu 
premiul pentru cea mai 
bună regie, este exce- 
len jucat — într-un 
ritm nestăvilit, cu o 
mișcare de o reală fru
musețe — omogenizat și 
studiat pînă la mici a- 
mănunte. Decorul e al
cătuit din... două scau
ne. Inventivitatea tînă- 
rului arhitect Petre Pu- 
fan, regizorul spectaco
lului, face ca aceste do
uă scaune să se „tran
sforme" succesiv în alte 
multe obiecte și deco
ruri, „devenind", pe 
rind, compartiment de 
tren, tribună de stadion, 
mobilierul unei camere 
de locuit, apoi al unui 
cabinet de consultații 
medicale ; totul se pe
trece pe fondul unui 
revelator „joc de lu
mini“. La reușita specta
colului și-a adus o con
tribuție de seamă inter
pretarea — îndeosebi 
studenții Anca Ionescu 
și Mihai Krohmalnik — 
obișnuiți ai listelor de 
premii. Cu fiecare nouă 
apariție, acești doi ta
lentaci interpreti ne sur-

Molipsiți de precizia reporterului, vom spune și 
noi, astăzi cînd s-a lăsat cea din urmă cortină a 
tradi/ionalei bienale „Festivalul artei studențești", 
că această impresionantă maniiestarc pe care a 
constituit-o „ediția 1966“ s-a încheiat. Nobila pasiu
ne pentru exactitate a gazetarului este însă singu
rul argument care ne-a smuls expresia ce se vrea 
o sentință definitivă. Spectatorii care am fost, și 
care încă mai sîntem prin tot ceea ce memoria a 
acumulat cu intenția de a derula după, în timp, 
Ulmul aplaudat la premieră cere sentinței „drept 
de apel", nu izbutește să se împace cu gîndul că 
un cuvînt oarecare — „sllrșit’ — poate pune ștam
pila arhivarului pe o imagine care li este tot atît 
de vie, poate mai vie decît cea înregistrată inițial, 
pentru că momentul concluziilor, al privirii de an
samblu este incomparabil mai bogat în sentimente, 
în semnificații.

Ne-am permite, în consecință, ca trădindu-ne

pentru o clipă profesia, să vă invităm a ignora fap
tul că fila calenddrului ne indică o dată posterioară 
celor desfășurării Festivalului și să vă rugăm să 
rămîneți încă spectatori, așezați comod în fotoliul 
sălii, cu caietul-program pe genunchi, cu palmele 
mai păstrînd fierbințeala unor aplauze și pregătin- 
du-se pentru altele.

Așadar, pentru a șasea oară, studenții adaugă 
paletei de culori a primăverii o nuanță de albastru 
pastelat materializată în afișe anunțînd „Festivalul 
artei studențești" și dăruind străzilor Bucureștiului 
și Clujului, orașe gazde 
tice, o notă în plus de 
că aceste dreptunghiuri 
a cerului, nu omit din 
dedicație sub semnul căreia, acum, în 1966, 
denlii aprind reflectoarele scenelor, luminind într-o 
confruntare cu un public larg dragostea lor de 
frumos. A Vl-a ediție a Festivalului este închinată 
celei de a 45-a aniversări a creării Partidului Co
munist Român.

Incontestabil, această dedicație a avut din prima 
clipă darul să mobilizeze colectivele artistice ale 
studenților la o pregătire deosebită, la o dăruire 
fără rezerve, pe măsura iubirii și a respectului 
profund nutrit de tinerelul nostru fată de partid.

Asistăm, la Cluj, unde evoluează formațiile tea
trale, la un repertoriu de ținută, dezbătînd idei ma
jore, multe din acestea găsind pe scenă doar un 
alt loc, o altă ambiantă propice discuțiilor, pentru 
că în mod curent, în amfiteatre sau pe sălile Uni
versităților, ele constituie un permanent subiect de 
colocvii. Apărlnd pe scenă și inlerpretînd roluri 
din piesele „Nu sînt turnul Filei“ sau „Moartea 
unui artist", din „Rinocerii“ sau „Privește înapoi 
cu mînie", studenții continuă sub razele reflectoa-

relor meditația jor diurnă despre serțșul tinereții, 
• despre superioare valori umane, ca demnitate, băf-- 

băție, temeritate, dăruire, împlinind- pregnant pro
pria lor poziție în fața vieții, atitudinea lot de 
oameni de azi, trăind într-o societate căreia îi este 
caracteristică tocmai nețărmurita capacitate de a 
stimula nobile virtuți și idealuri umane. Din aceas
tă continuitate a trăirii pe scenă a unor sentimente 
care alcătuiesc în chip obișnuit profilul moral al 
tlnărului student de la noi, a izvorlt sinceritatea 
interpretărilor, pasiunea și înflăcărarea cu care 
s-au transmis și s-au apărat ideile proprii societă
ții noastre, luciditatea necruțătoare cu care au fost 
zdrobite argumentele chemînd la o existență efe
meră meschină, egoistă. Și de asemenea, această 
continuitate a trăirii pe scenă a năzuințelor de fie
care zi a exclus ceea ce (din păcate și deloc justi
ficat ținlnd seama de nivelul artistic, în genere, al 
artei noastre amatoare) se mai înțelege prin cuvin- 
tul „amatorism“. Deși pentru cu totul alte profesii, 
decît cea de slujitor al Thaliei, se pregătesc stu
denții Institutului de arhitectură „Ion Mincu“, cei 

: ai Institutului Pedagogic din Constanța sau cei ai
Universității „AI. I. Cuza", din Iași, ca să numim 
doar pe cîțiva dintre partlcipanțl, ei au apărut în 
postura de actori cu experiență, făcindu-ne să ui
tăm că prezența lor obișnuită nu e în teatru, ci în 
sălile de cursuri universitare. O mențiune specială 
pentru acuratețea și fantezia monlărilor, pentru 
omogenitatea ansamblurilor, și, desigur, In primul 
rind pentru dezideratul devenit o realitate emoțio
nantă de a aborda un repertoriu vast, cuprinzlnd, 
așa cum aminteam, opere dramatice de factură 
modernă, dar și piese „veșnic tinere' din creația 
clasică, cum este de pildă, „Comedia erorilor" de 
Shakespeare.

•Asislqfn, cîteva zile mai tîrziu, la București, unde 
evoluează formațiile folclorice studențești și cele de 
estradă la o altă iată- a Festivalului, atestînd dra

gostea pentru comorile tradiționale ale dansului și 
cîntecului nostru popular, reflectînd exuberanta, ve
selia, ascuțitul spirit satiric la studenților. Frene
ticul joc al culorilor costumelor populare din toate 
regiunile țării — pentru că azi toate regiunile tării 
sînt gazde ale centrelor universitare — vitalitatea, 
dinamismul, poezia cîntecelor și dansurilor moște
nite din bătrini ne-au încîntat și acum — pentru a 
cita oară ? — dăruindu-ne mlndria și bucuria de a 
ti urmașii genialilor creatori ai „Mioriței“ și „Cio- 
cîrliel", de a duce mai departe, inovînd neîncetat, 
făclia, unei arte unice prin sensurile șl frumusețea 
ei. Progratnele „brigăzilor", aceste atît ae directe și 
spontane modalități de a iace mal cu seamă pe un 
tlnăr să vibreze la comandamentele opiniei colecti
vului său, au pătruns și ele în tradiția mișcării ama
toare studențești — și Festivalul actual ne-a demon
strat grăitor că pătrunderea a avut loc pe poarta 
principală, cîștigîndu-și un loc de cinste printre 
preocupările artistice. Militînd pentru o viată de 
student care să culmineze cu o pregătire temeinică, 
complexă, singura compatibilă cu noțiunea de spe
cialist Intr-un domeniu sau altul al economiei și cul
turii noastre socialiste, culegînd buchete de surîsuri 
și melodii din înfloritoarea grădină universitară, 
aceste programe și-au reeditat farmecul și utilitatea, 
relevlnd, deopotrivă, talente de poeți, compozitori 
și interpret!.

Răspunsul nostru sincer, din toată inima. Ia a- 
ceastă trecere în revistă a torțelor artistice studen
țești prilejuită de bienală, sînt aplauzele insolite de 
un intim, prietenesc și afectuos „bravo 1“

prind și ne emoționează 
mereu mai mult, mereu 
mai profund. în „Nu 
sînt Turnul Eiffel“, 
Anca Ionescu și Mihai 
Krohmalink au încîntat 
spectatorii Cu o sponta
neitate dindărătul căre
ia se întrevăd finețea 
interpretării și inteli
gența scenică. Conside- 
rînd că pe această linie 
trebuie să meargă tea
trul studențesc de ama
tori — adică să fie un 
teatru-l aborator în 
care preocuparea de a 
găsi mijloace de expre
sie teatrale cît mai noi 
și mai deosebite să se 
împletească cu folosirea 
unor texte dramatice de 
o strigentă actualitate 
— ne asociem părerii 
exprimate în presă că 
acest spectacol întru
nește toate calitățile 
pentru a trece rampa 
concursului prin inter
mediul televiziunii sau 
de pe o scenă de mai 
larg acces.

Nici alte colective 
dramatice studențești — 
Centrul universitar Iași 
(„Privește înapoi cu mi
nte", de Osborne) ; Cen
trul universitar Cluj 
(„Suflete tari“, de Camil 
Petrescu); Centrul uni
versitar Constanța („O- 
mul cu floarea în gură“, 
de L. Pirandello); Cen
trul universitar Brașov 
(„Comedia erorilor", de 
W. Shakespeare) — nu 
și-au desmințit aspira
țiile lor exigente spre 
un repertoriu pretențios,

de 
Au 
apariții 
ne-au demonstrat, încă 
odată, că în teatrul de 
amatori talentul inter- 
preților și strădania re
gizorului nu sînt sufi
ciente pentru realizarea 
unui spectacol valoros. 
Colectivul Casei de cul
tură a studenților din 
București s-a întors de 
la Cluj fără nici un 
premiu. Cauza nu tre
buie căutată 
lipsa de talent a inter- 
preților — rolurile 
Cristina și Claudia Ro- 
xan, mai ales, s-au bu
curat de o interpretare 
valoroasă, și nici în 
lipsa de pricepere a re
gizorului, ci in faptul 
că piesa prezintă difi
cultăți serioase de pu
nere în scenă. In ale
gerea repertoriului, for
mațiile studențești de 
teatru trebuie să se 
orienteze în funcție de 
posibilitățile artistice și 
materiale de care dis
pun ; ne referim la gra
dul lor de pregătire, la 
posibilitățile de asigu
rare a distribuției și la 
mijloacele necesare unei 
scenografii și costumații 
de calitate.

însă în

Se confirma 
o tradiție

La București — în 
zilele de 2 și 3 mai — 
s-a desfășurat a doua 
parte a Festivalului

artei studențești — edi
ția 1966 : întrecerea an
samblurilor folclorice, 
corurilor, brigăzilor ar
tistice și formațiilor de 
estradă.

Pe scena Palatului 
pionierilor s-au între
cut ansamblurile folclo
rice și corurile. Publicul 
studențesc — numeros 
— a aplaudat cu căldu
ră tarafurile studenților 
din Cluj, București, Ti
mișoara, Iași și din alte 
centre universitare, care 
au legat cu măiestrie în 
suite populare piese 
folclorice vechi și noi, 
folosindu-le și la ilus
trarea : în acompania
ment a dansurilor și 
tablourilor coregrafice. 
Iar interpretarea de ni
vel înalt a celor mai 
mulți dintre soliștii vo
cali a pus în valoare 
bogăția folclorului nos
tru. Repertoriul a cu
prins cîntece de o de
osebită prospețime — 
evidențiind strădania 
artiștilor amatori stu- 
denți de a prelucra și 
valorifica piese muzica
le din folclorul nou, 
cîntece închinate patri
ei noastre, partidului. în 
mod deosebit ne-au plă
cut dansatorii, mai ales 
cei din București, Timi
șoara, Tg. Mureș, Cluj, 
Iași, Baia Mare, Sucea
va și Oradea. Siguranța 
mișcărilor, vioiciunea și

dezinvoltura băieților și 
fetelor făceau să uităm 
că asistăm la spectacole 
prezentate de artiști a- 
mator.

In sala Casei de cul
tură a studenților, juriul 
și spectatorii au asistat, 
timp de două zile, la 
competiția celor mai 
bune brigăzi artistice, 
formații de estradă, mu
zică ușoară și dansuri 
moderne. Au trezit in
teres mai ales brigăzile 
artistice.

...Festivalul artei stu
dențești, ediția 1966 a 
prilejuit spectacole de 
amploare, în care cîn- 
tecele au fost mereu 
împletite cu versurile, 
acordurile coriștilor s-au 
îmbinat cu jocul fasci
nant al luminilor, iar 
dansatorii au dezvoltat 
suite și tablouri core
grafice de o rară fru
musețe. Studenții artiști 
amatori au închinat 
acest spectacol gran
dios pregătit de ei cu 
eforturi și pasiune, în 
orele libere, sărbătorii 
care se apropie : ani
versarea a 45 de ani de 
la crearea Partidului 
Comunist Român, care 
în anii noștri a dăruit 
studenților o tinerețe 
plină de bucurii și fru
museți.

ADRIAN VASILESCU

PREMIUL I
Institutul de arhitectură 
din București.

PREMIUL II
Centrul Universitar — Iași.

PREMIUL III
Casa de cultură a studenților din Ti
mișoara ; Casa de cultură a studenților 
din Cluj.

Formații de taraf
PREMIUL I

și Titlul de Laureat al Festivalului 
artistic studențeso

Centrul universitar Cluj.
PREMIUL II

Centrul universitar București.
PREMIUL III

Centrele universitare Timișoara și Iași.

Formații corale
PREMIUL I

și Titlul de Laureat al Festivalului 
artistic studențesc

Centrul universitar Tg. Mureș.
PREMIUL II

Centrul universitar Iași.
PREMIUL ni

Centrele universitare București și Cluj.

Formații de dansuri populare
PREMIUL I

și Titlul de Laureat al Festivalului 
artistic studen(esc

Orchestre de muzică ușoară
PREMIUL I

—- Centrele universitare Brașov, Timișoara 
și București.

PREMIUL II
— Institutul de mine din Petroșeni și Cen

trul universitar Cluj
PREMIUL III

— Centrul universitar Iași.

Formații de estradă
PREMIUL I

Centrul universitar București.

Formații de dansuri moderne
PREMIUL I

— Casa de cultură a studenților din 
București.

PREMIUL II
— Institutul politehnic București.

Brigăzi artistice
PREMIUL I

Institutul politehnic din București.
PREMIUL III

Institutul de medicină și farmacie din 
Timișoara ; Institutul de medicină și 
farmacie din Cluj.

Trei dintre soliștii care au obținut premii pentru interpretare : Lîdi.a Andronescu (Cluj), Tra- 
ian Ciuculescu (București) și Otilia Mărcuș (Tg. Mureș)

• Prof. ing. CONSTAN
TIN DINCULESCU, mem
bru corespondent al A- 
cademiei, rectorul Insti
tutului politehnic din 
București:

— Studenții veniți pe 
scena concursului din toa
te centrele universitare 
ale țării s-au dovedit a fi 
veritabili ambasadori ai 
artei amatoare studen
țești. Ca profesor, m-am 
bucurat aflînd că acei care 
ne-au încîntat privirile cu 
arta lor sînt, cu toții, stu- 
denți fruntași la învățătu
ră, mulți avînd numai 
note de 9 și 10.

• DIMITRIE STAN — 
artist emerit, directorul

Casei regionale de creație 
din Banat :

Faptul că cele mai mul
tò tarafuri și formații de 
dansuri au adus pe scena 
finalei specificul regional, 
prin valorificarea unor 
creații din folclorul vechi 
și nou, a făcut să avem în 
față, timp de două zile, 
zonele folclorice ale Româ
niei. Este un fapt pozitiv, 
o experiență care se cere 
dezvoltată, mai ales în a- 
cele centre care, deocam
dată, s-au situat sub ni
velul celor premiate.

• NICOLAE FRUNZETI 
— regizor la Teatrul sati- 
ric-muzical „C. Tănase“ :

— Brigăzile artistice, 
formațiile și soliștii de 
muzică ușoară au dovedit 
cunoscutele lor însușiri de 
omogenitate și precizie.

Totuși, pentru viitor se 
impun cîteva îmbunătă
țiri. în primul rînd — pre
zentarea : N-au ce căuta 
aici banalitățile ; de ase
menea, sînt supărătoare 
lungimile exagerate ale 
unor texte. în al doilea 
rînd — repertoriul: Rolul 
formațiilor studențești de 
amatori este ca, demon- 
strînd o concepție largă, 
înaintată, să formeze gus
tul publicului studențesc 
prin solicitarea lui de că
tre lucrări de mare fru
musețe, cu un bogat con

ținut afectiv... Deci, aten
ție la selecționarea piese
lor muzicale.

• ANDREI ȘERBAN — 
student la Institutul de 
artă teatrală și cinemato
grafică, secția regie :

— O notă comună : pa
siunea studenților pentru 
teatru, tendința spre pie
se de idei — contempo
rane sau clasice. Părerea 
mea este că teatrul stu
dențesc de amatori își 
desfășoară activitatea pe 
niște coordonate înalte. 
Sînt însă și unele formații 
care fac excepții. Cred că 
studenții artiști amatori

care nu au reușit să se în-' 
cadreze pe linia unor reu- I 
șite artistice ar trebui să 
ia lucrurile de la început. ■ 
Tocmai pentru aceasta se ■ 
cere a fi evitată încerca
rea de a pune în scenă 
piese de Eugen Ionescu, 
O’Casey și alți autori di
ficili. Cred că în general I 
munca studenților în ca- “
drul colectivelor dramati
ce trebuie să fie o muncă 
de laborator, de descope
rire, o muncă care poate 
deveni valoroasă (actuala 
ediție a Festivalului artei 
studențești a dovedit-o) și 
care ar putea îmbogăți în 
mod real peisajul teatral.



Sosirea delegației de partid 
și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România la Hanoi
(Urmare din pag. I)

la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Ion Moangă, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Hanoi.

Pe aeroportul Gia Lam, de
legația a fost întîmpinată de 
Nguyen Duy Trinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și 
ministru al afacerilor externe 
al Republicii Democrate Viet
nam, Le Duc Tho, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, Le 
Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Hoang 
Van Hoan, membru al Biro
ului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce Muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adună
rii Naționale a R.D. Vietnam, 
Phan Ke Toai, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Nguyen Xien, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, Hoang Van Tien, 
adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Tran Qui Hai, 
adjunct al ministrului apără
rii naționale, Tran Duy Tung, 
președintele Comitetului ad
ministrativ al orașului Hanoi, 
Hoang Tu, ambasadorul R.D. 
Vietnam la București.

De la aeroport, convoiul de 
mașini, în care au luat loc 
membrii delegației și persoa
nele oficiale care i-au întîm- 
pinat, s-a îndreptat spre pia
ța Teatrului municipal din 
Hanoi. Orașul era împodobit 
cu lozinci de salut în cinstea 
delegației de partid și guver
namentale române, a priete
niei dintre popoarele român 
și vietnamez, cu drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Demo
crate Vietnam.

In piața Teatrului munici
pal a avut loc primirea oficia
lă a delegației. Erau prezenți, 
în afara celor care au întîm- 
pinat delegația Ia aeroport, 
membri ai Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, membri ai gu
vernului Republicii Democra
te Vietnam, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă, nume
roși locuitori ai orașului Ha
noi. De asemenea, erau de 
față șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Hanoi și 
membri ai ambasadei române.

Orchestra militară a into
nat imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Democrate Viet
nam.

Tovarășul Emil Bodnaraș a 
trecut în revistă compania 
de onoare.

La tribună a urcat Nguyen 
Duy Trinh, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru al afacerilor externe al 
R. D. Vietnam, care adresîn- 
du-se oaspeților a spus:

Dragă tovarășe Emil Bod
naraș,

Dragi tovarăși din delega
ția de partid și guvernamen
tală română,

Dragi tovarăși și prieteni,

Cu mare bucurie primește 
astăzi poporul vietnamez de
legația de partid și guverna-

mentală română, condusă de 
către tovarășul Emil Bodna
raș, care face o vizită prie
tenească în Republica De
mocrată Vietnam. In nu
mele poporului vietnamez, al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam și al guvernului 
Republicii Democrate Vietnam, 
adresez salutările mele căldu
roase tovarășului Emil Bod
naraș și celorlalți tovarăși din 
delegație.

In momentul în care impe
rialiștii americani intensifică 
și lărgesc războiul lor de 
agresiune în Vietnam, trimi
terea unei delegații în țara 
noastră de către Partidul Co
munist Român constituie o 
vie ilustrare a aprobării și 
puternicului sprijin al celor 
19 milioane de frați români 
față de lupta poporului nos
tru împotriva imperialiștilor 
americani, pentru salvare 
națională.

Prezenta vizită a delegației 
de partid și guvernamentale 
române, va stimula întregul 
nostru popor în hotărîrea de 
a învinge pe agresorul ame
rican, pentru a apăra nordul 
Vietnamului socialist, a elibe
ra sudul Vietnamului și a le 
îndrepta spre unificarea na
țională și a contribui la salv
gardarea păcii în sud-estul 
asiatic și în lume.

Cu toate că Vietnamul și 
România sînt separate de zeci 
de mii de kilometri, popoa
rele noastre sînt unite prin- 
tr-o veche solidaritate fră
țească, care urmărește același 
scop — construirea socialis
mului și care combat același 
dușman — imperialismul în 
frunte cu imperialismul ame
rican.

Vizita în Vietnam a delega
ției de partid și guvernamen
tale române va strînge și mai 
mult profunda prietenie, co
laborarea și ajutorarea reci
procă dintre cele două popoa
re ale noastre în lupta comună 
pentru pace, independență 
națională, democrație și socia
lism.

Urăm tovarășului Emil Bod
naraș și celorlalți tovarăși din 
delegație multă sănătate și 
mult succes în vizita lor de 
prietenie în țara noastră.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Emil Bodnaraș, care a 
spus-:

Dragă tovarășe Nguyen 
Duy Trinh,

Dragi tovarăși și prieteni,

Pășind pe pămîntul Vietna
mului eroic, adresez în nume
le Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România 
și al întregului popor român, 
un înflăcărat salut frățesc 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, guvernului Re
publicii Democrate Vietnam, 
viteazului popor vietnamez. 
Vă mulțumim din inimă pen
tru invitația de a vizita Repu
blica Democrată Vietnam, 
pentru primirea deosebit de 
ospitalieră și cuvintele calde 
rostite aici la adresa Partidu
lui Comunist Român, la adre
sa țării și poporului român. 
Ne exprimăm bucuria că a- 
vem prilejul să fim în mijlo
cul dv., să cunoaștem nemij
locit lupta plină de înălțător 
eroism pentru apărarea pa
triei, realizările remarcabile

Delegația română 
primită de președintele 

Ho Și Min
HANOI 5 (Agerpres). — 

în seara zilei de 5 mai
tovarășul Emil Bodnaraș,
membru al Comitetului
Executiv și al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România a făcut 
o vizită președintelui Ho Și 
Min, Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, Adunării Națio
nale și Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Viet
nam.

Din partea română au parti
cipat, împreună cu tovarășul 
Emil Bodnaraș, tovarășii: 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., gene- 
ral-colonel Ion Ioniță, membru 
al C.C. al P.C.R.. adjunct al 
ministrului forțelor armate, 
Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Ion Moangă, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Hanoi.

Din partea vietnameză au 
luat parte, împreună cu pre
ședintele Ho Și Min, membrii 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc

din Vietnam, tovarășii: Le 
Duan, prim-secretar al C.C. 
al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, Truong 
Chinh, președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării 
Naționale al R.D. Vietnam, 
Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, Vo Nguyen 
Giap, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministru 
al apărării naționale, Le Duc 
Tho, secretar al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, Nguyen Duy Trinh, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Le Thanh Nghi, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Hoang Van Hoan, 
vicepreședinte al Comitetu
lui Permanent al Adunării 
Naționale, precum și Ghan 
Ke Toai, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Tranh Quy Hai, mem
bru supleant al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, adjunct al ministru
lui apărării naționale, Hoang 
Van Tien, adjunct al minis
trului afacerilor interne, Tran 
Duy Tung, președintele Comi
tetului administrativ al orașu
lui Hanoi, și Hoang Tu, amba
sadorul R. D. Vietnam la 
București.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

obținute de harnicul și înzes
tratul dv. popor în opera de 
construcție socialistă.

Delegația noastră de partid 
și guvernamentală are misiu
nea de a aduce mesajul de 
prietenie frățească și solidari
tate al Partidului Comunist 
Român, al guvernului și al 
tuturor oamenilor muncii din 
România socialistă cu lupta 
neînfricată a poporului viet
namez împotriva agresiunii 
imperialismului american. A- 
ceastă luptă plină de dîrzenie 
constituie o măreață epopee a 
zilelor noastre, urmărită cu 
admirație și adîncă simpatie 
de toate țările socialiste fră
țești, de popoarele din întrea
ga lume. Poporul român, 
partidul comunist, guvernul 
țării noastre sînt din toată 
inima alături de voi, sprijină 
pe deplin lupta voastră dreap
tă. România socialistă acordă 
și va acorda pînă la capăt în
treg ajutorul său tovărășesc 
încercatului popor vietnamez 
care apără libertatea, suvera
nitatea și integritatea țării, 
dreptul de a dispune singur 
asupra destinelor sale.

Războiul sălbatic dus de 
Statele Unite ale Americii în 
Vietnamul de sud, bombarda
mentele barbare asupra teri
toriului Republicii Democrate 
Vietnam — stat socialist, su
veran și independent — con
stituie o crimă împotriva po
porului vietnamez și a uma
nității, o încălcare grosolană 
a normelor elementare ale 
dreptului internațional, o gra
vă amenințare la adresa păcii 
în lume. Sub masca vorbăriei 
despre pace, imperialiștii ame
ricani intensifică intervenția 
militară împotriva compatrio- 
ților dv din Vietnamul de sud, 
pășind mai departe pe calea 
escaladării războiului în Re
publica Democrată Vietnam. 
Aceasta atrage în tot mai 
mare măsură oprobiul popoa
relor, al opiniei publice mon
diale.

Sîntem aici, dragi tovarăși, 
pentru a reafirma poziția 
Partidului Comunist Român, a 
guvernului Republicii Socia
liste România și a întregului 
popor român de condamnare 
severă a agresiunii militare a 
Statelor Unite ale Americii. 
Sprijinim întru totul poziția 
guvernului Republicii Demo
crate Vietnam și cea a Fron
tului Național de Eliberare — 
unicul reprezentant legitim al 
poporului din Vietnamul de 
sud. Trebuie să se pună capăt 
atacurilor aeriene și oricăror 
acțiuni de încălcare a suvera
nității și securității Republi
cii Democrate Vietnam, să fie 
retrase trupele Statelor Unite 
ale Americii și ale sateliților 
lor din Vietnamul de sud, să 
se aplice prevederile acordu
rilor de la Geneva ! Să fie 
respectat dreptul sacru al po
porului vietnamez de a-și ho
tărî singur soarta, fără vreun 
amestec din afară, conform 
voinței și intereselor sale !

Ne exprimăm convingerea 
fermă că lupta eroică a po
porului vietnamez pentru in
dependență și suveranitate 
națională, pentru unitatea și 
integritatea teritorială a pa
triei sale va triumfa.

între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul celor ce Mun
cesc din Vietnam, între Repu
blica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam 
s-a statornicit și se dezvoltă 
o prietenie frățească, trainică. 
Relațiile dintre partidele și 
țările noastre sînt cimentate 
de ideologia comună — învă
țătura marxist-leninistă, de 
scopul comun al popoarelor 
noastre — construirea socia
lismului. Sîntem încredințați 
că vizita delegației noastre 
de partid și guvernamentale, 
întîlnirile pe care le vom avea 
cu conducătorii partidului și 
guvernului dv., cu oamenii 
muncii, vor face și mai puter
nică prietenia noastră, în in
teresul ambelor țări și popoa
re, al întăririi unității țărilor 
socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a tutu
ror forțelor antiimperialiste, 
al cauzei socialismului și 
păcii.

Vă urăm, dragi tovarăși, 
succes deplin în lupta pe care 
o duceți împotriva agresorilor 
imperialiști ! Noi realizări în 
opera de construire a socialis
mului, în îndeplinirea sarcini
lor noului plan de doi ani ! 
Izbînzi cît mai mari în apă
rarea și întărirea patriei voas
tre socialiste !

Trăiască Partidul celor ce 
Muncesc din Vietnam, trăiască 
eroicul popor vietnamez ! 
Trăiască prietenia frățească 
dintre poporul român și po
porul vietnamez! Cauza 
dreaptă a libertății și a inde
pendenței poporului vietna
mez va învinge !

Cuvîntările au fost subli
niate, în repetate rînduri, de 
puternice aplauze.

L se

PESTE
HOTARE
Actualități cehoslovace

LA COMBINATUL „Skoda" din Plzen a început fabricarea 
unei noi locomotive electrice E-52, care va putea dezvolta 
viteza de 200-250 km/h. Locomotiva are șase motoare cu o 
putere de peste 5000 kW fiecare. Caroseria locomotivei este 
făcută în mare parte din materiale plastice. Noua locomotivă 
electrică „E-52“ va putea remorca trenuri cu greutate de 
1 000 tone. Ea va putea fi utilizată atît în regiunile nordice 
cît și în cele din sud, întrucît motoarele ei pot funcționa la 
temperaturi între plus 50 grade Celsius și minus 50 grade 
Celsius.

O DATA cu dezvoltarea învățămîntului superior în R. S. 
Cehoslovacă sporește și numărul cadrelor didactice și altor 
categorii de specialiști, care asigură buna desfășurare a pro
cesului de invățămînt superior. în prezent, în institutele de 
învățămînt superior din Cehoslovacia lucrează 33 000 de per
soane. Aproximativ jumătate din acestea sînt cadre didac
tice, din care 380 au titlul de doctor în știință, iar circa 2 000 
se ocupă cu diverse probleme de cercetare științifică.

DE CUR1ND a fost dată in funcțiune cea mai mare ter
mocentrală din Slovacia, al cărei prim turboagregat cu o pu
tere de 110 000 kW a început să producă curent electric. 
Este în curs de terminare montarea a două noi blocuri 
energetice. Noua termocentrală va avea o putere de 660 000 
kW. Ea va aproviziona întreprinderile industriale din estul 
Slovaciei.

Producția de energie electrică în Slovacia a crescut de 
aproape opt ori în comparație cu perioada antebelică. Pe rîul 
Vah se construiește o cascadă de centrale electrice care vor 
produce anual 2 000 000 000 kW energie electrică,

Lucrările Consiliului
Executiv U.N.E.S.C.O.

PARIS 5 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite: între 3 și 5 
mai au continuat la Paris 
lucrările Consiliului Executiv 
U.N.E.S.C.O.,. în cele două co
misii permanente : Comisia 
programului și Comisia admi
nistrativă și financiară. în Co
misia programului s-a luat 
hotărîrea ca U.N.E.S.C.O. să 
convoace la Paris între 21 
septembrie și 5 octombrie o 
conferință diplomatică privind 
condiția personalului didactic. 
La această comisie urmează să 
participe statele membre ale 
U.N.E.S.C.O., numeroase orga
nizații interguvernamentale cît 
și organizațiile internaționale 
neguvernamentale, afiliate la 
U.N.E.S.C.O. Potrivit unei ho- 
tărîri anterioare adoptată de 
Consiliul Executiv, Portugalia 
nu va fi invitată la această 
conferință.

Reprezentantul Republicii 
Socialiste România, acad. A- 
thanase Joja, a protestat îm
potriva invitării delegației 
ciankaișiste la această confe
rință, reafirmînd poziția gu
vernului român potrivit căreia 
guvernul ciankaișist nu repre
zintă poporul chinez, al cărui 
singur reprezentant legal este 
guvernul Republicii Populare 
Chineze. Reprezentanții Uniu
nii Sovietice și R. P. Ungare 
în Consiliul Executiv s-au

pronunțat și ei împotriva in
vitării delegației ciankaișiste.

Totodată, acad. A. Joja a 
protestat împotriva faptului că 
state membre ale U.N.E.S.C.O., 
ca de pildă Republica Demo
crată Germană nu au fost in
vitate la această conferință.

Comisia programului a exa
minat, de asemenea, o propu
nere de acord între 
U.N.E.S.C.O. și Organizația 
Statelor Americii centrale 
(O.D.E.C.A.). Reprezentantul 
român, cît și reprezentanții 
Uniunii Sovietice și Ungariei 
au votat împotriva acestui 
proiect de acord. Intervenind 
în discuții, acad. A. Joja a ex
plicat că România este împo
triva oricărui acord care ar 
lega U.N.E.S.C.O. de o organi
zație regională cu caracter po
litic și militar.

Escala delegației 
române 

la Nanning
HANOI 5 (Agerpres). — 

în drum spre Hanoi, de
legația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
a făcut o escală în orașul 
Nanning, capitala regiunii au
tonome Guansi-Ciuan din 
R. P. Chineză. La aeroport,
delegația a fost întîmpinată de 
conducători ai organelor lo
cale de partid și de stat.

în cinstea delegației, Comi
tetul regional al Partidului 
Comunist Chinez și Comitetul 
popular regional au oferit o 
masă tovărășească.

Tovarășul Ciao Siao-Kuang, 
secretar al Comitetului re
gional de partid, și tovarășul 
Emil Bodnaraș au toastat pen
tru prietenia dintre popoarele 
român și chinez, dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză, 
dintre Partidul Comunist Ro- 
mîn și Partidul Comunist 
Chinez.

La primire și la masă a 
participat Phan Manh Cu, 
consul general al R.D. Viet
nam la Nanning.

a Saigon — culmea ironiei — a început să 
vorbească din nou de „stabilitate politică“. Ea 
este afirmată de aceia care au toate motivele să 
fie neliniștiți de evoluția situației din țară. Gru
parea militară a lui Ky este conștientă că valul 
manifestațiilor populare nu poate fi considerat 
nici pe departe un capitol închis. Dimpotrivă, 
acțiunile cercurilor largi ale populației sud-viet- 
nameze se înscriu ferm pe linia unei lupte hotă-

rîte împotriva clicii proamericane de la Saigon și a politicii 
agresive a S.U.A. în Vietnam.

De aceea se înregistrează limbajul „concesiv“ și dulceag 
al grupării lui Ky. promisiunile privind organizarea unor a- 
legeri. Din aceleași motive se menține o atmosferă artificia
lă „optimistă“. Generalul Dinh care a fost numit recent de 
Ky la comanda primului corp de armată (regiunea Da Nang) 
declara astfel.că „s-a revenit la stabilitatea politică“ expri
mîndu-și totodată convingerea că populația sud-vietnameză 
va distruge complotul neutralist. Aici este miezul chestiunii. 
Diriguitorii de la Saigon sînt în căutarea de pretexte care 
să le permită amînarea unor alegeri pe care nu le-au dorit 
și pentru „pregătirea“ cărora vor să cîștige timp. Manevrele 
acestora nu înșeală opinia publică sud-vietnameză. în același 
Da Nang unde-și făcea declamațiile generalul sud-vietna- 
mez, primarul orașului — dr. Van Man afirma că „nemulțu
mirea față de regimul de la Saigon continuă să fie puterni
că. Cred că oamenii sînt gata să se revolte pentru a obține 
ceea ce doresc“.

Din evoluția evenimentelor se întrevăd cu destulă preci-

Cancelarul Erhard 
a vizitat expoziția 

românească 
de la Hanovra

HANOVRA 5 (Agerpres). ■— 
Miercuri după-amiază prof. 
dr. Ludwig Erhard, cancelarul 
Republicii Federale Germane, 
însoțit de ministrul economiei 
Landului Saxoniei Inferioare, 
Moeller, au vizitat expoziția 
Republicii Socialiste România 
la tirgul de la Hanovra. Oas
peții s-au oprit în special la 
instalația de foraj 3 DH-200, 
interesîndu-se de unele carac
teristici tehnice și de modul 

î de funcționare. La plecare, 
cancelarul federal a declarat : 
„Instalația de foraj demon
strează o tehnică înaltă pe 
care România o are în dome
niul industriei extracției pe
trolului, al construcției utila
jului petrolier. Felicitări con
structorilor români“.

în aceeași zi, expoziția ro
mână a fost vizitată de către 
dr. Berthold Beitz, directorul 
general al Concernului Krupp. 
Oaspetele s-a întreținut cu 
specialiștii și tehnicienii ro
mâni, cerîndu-le o serie de 
explicații tehnice asupra in
stalației de foraj și tractoare
lor prezentate. Exprimîndu-și 
impresiile despre expoziția 
românească, dr. Berthold 
Beitz a spus : „România se a- 
firmă tot mai mult ca o țară 
cu o industrie în plină dez
voltare. Expoziția dv. la Ha
novra confirmă acest lucru, 
făcînd să crească prestigiul 
țării peste hotare“.

zie planurile re
gimului de la Sai
gon. Ar fi vorba 
despre pregătirea 
unor „motive“ în 
vederea amînării 
sine die a simula
crului de alegeri. 
Dacă n-ar exista 
afișată „stabilita
tea politică“ nu ar 

avea loc, 
nici 
ale-

putea 
bineînțeles, 
proiectatele 
geri. Un prim in
diciu l-a oferit 
în această privin
ță chiar generalul

Remaniere 
ministerială 
la Atena?

Presa greacă, printre care 
ziarele „KATHIMERINI“ 
(dreapta) și „TO VIMA“ 
(centru), relevă că premierul 
Stephanopoulos este hotărît 
să efectueze o remaniere limi
tată a guvernului său. în afară 
de completarea posturilor ră
mase vacante după demisia 
ministrului de externe, I. Tsi- 
rimokos și ministrului preve
derilor sociale, M. Galinos, 
urmează a fi efectuate unele 
schimbări în conducerea cî- 
torva ministere. Scopul ace
stei remanieri este relevat de 
ziarul „Kathimerini“, care 
scrie că „guvernul așteaptă 
ca prin această acțiune să-și 
lărgească baza parlamentară“.

Comentariul, zilei

in căutare 
de pretexte

Ky. El a vorbit despre „nemulțumirile“
unor ofițeri mai tineri, permițînd astfel să se profileze pers
pectiva unei noi lovituri de stat. Ky este dispus să monteze 
o lovitură de stat... împotriva sa, pentru a se putea apos răfui 
cu opoziția budistă și cu alte cercuri.

Bineînțeles că la origina acestor planuri se află tot actuala 
politică agresivă a S.U.A. încercînd cu orice preț să-l men
țină pe Ky la putere și implicit așa-zisa „bază juridică“ de 
intervenție în Vietnam, guvernul american a elaborat un 
complex de acțiuni. Ca și cu alte prilejuri, administrația 
Johnson caută să obțină o „calmare a spiritelor“ (cum decla
ra un general american) în Vietnamul de sud printr-o in
tensificare a bombardamentelor e apra R. D. Vietnam și în 
general a războiului din Vietnam. Acest gen de acțiuni con
stituie, în concepția ministrului apărării al S.U.A., Mc Na- 
mmara „o susținere a moralului trupelor sud-vietnameze“. 
Aci apare evidentă joncțiunea dintre acțiunile „interne“ ale 
clicii de la Saigon menite să zdrobească opoziția maselor 
largi populare față de războiul dus de S.U.A. în Vietnam și 
noua etapă de „escaladare“ a războiului din Vietnam Ia care 
se referă presa americană. în fond intensificarea bombarda
mentelor americane asupra R. D. Vietnam inclusiv bombar
darea periferiilor Hanoiului și a unor zone ale portului 
Hai Phong au survenit în toiul manifestațiilor antiguverna
mentale și antiamericane din Vietnamul de sud.

în ultimele zile majoritatea știrilor care sosesc din Wa
shington atestă o lărgire a pregătirilor de război. Perseve- 
rînd pe linia politicii de agresiune împotriva poporului viet
namez S.U.A. speră să mențină la Saigon un regim marione
tă și prezența trupelor și bazelor americane în Vietnamul de 
sud.

Dar agresiunea americană din Vietnam este condamnată 
de cercuri tot mai largi ale opiniei publice. Chiar și în S.U.A. 
se aud glasuri rezonabile. „Conducerea de către administra
ție a războiului din Vietnam — scrie NEW YORK TIMES — 
a provocat nemulțumiri în rîndul poporului american. Ne
mulțumirea provine din părerea larg răspîndită că adînce, și 
tot mai larga noastră implicare militară oglindește o greșea
lă colosală de judecată politică".

P. NICOARA

0 nouă măsură a Franței 
față de partenerii din N.A.T.O.

• REGLEMENTAREA ZBORURILOR AVIOANELOR MILITARE 
ALE ȚĂRILOR N.A.T.O. DEASUPRA TERITORIULUI FRANCEZ

• NOI EVENIMENTE „PRECIPITĂ DEZANGAJAREA FRANȚEI 
DE N.A.T.O.“

Franța i-a informat pe principalii săi parteneri 
atlantici că, începînd de la 1 iunie, autorizațiile acor
date avioanelor militare ale țărilor N.A.T.O. de a 
zbura deasupra teritoriului francez sau de a ateriza 
pe aeroporturile franceze vor fi revizuite lunar, trans
mite agenția ASSOCIATED PRESS. Ministerul de Ex
terne vest-german a confirmat primirea unei note 
franceze în acest sens. Pînă acum, aceste autorizații 
erau acordate pe termen de un an. Aviația americană 
va fi cea mai afectată de hotărîrea Franței.

Criza din N.A.T.O. a intrat, se 
pare, într-o nouă etapă o dată cu 
răspunsul guvernului vest-german

R. D. GERMANĂ, La secția astro-oplică a uzinelor „Zeiss" a fost finisată recent o uriașă 
oglindă destinată observațiilor astronomice

la memorandumul francez din 29 
martie și cu hotărîrea Franței de 
a reglementa zborurile avioanelor 
militare străine deasupra teritoriu
lui său pe o bază diferită decît 
pînă acum. Pozițiile celor două 
părți sînt cunoscute acum în coor
donatele lor esențiale. Făcînd ab
stracție de deosebirile fundamenta
le în abordarea problemelor 
N.A.T.O. de către Franța și parte
nerii săi, divergența principală 
pare să iie între dorința franceză 
de a proceda la degajarea de 
N.A.T.O. Intr-un ritm alert și pe 
baza calendarului precis stabilit și 
străduința celorlalți parteneri de a 
amina cit mai mult cu putință apli
carea măsurilor franceze.

Miercuri, președintele de Gaulle 
a avut o întrevedere — neobișnuit 
de lungă, afirmă agenția U.P.I. — 
cu senatorul american Frank 
Church, membru al Comitetului 
pentru relații externe al Senatului 
S.U.A. Se crede că în timpul con
vorbirii, președintele a avertizat 
Washingtonul împotriva unor cal
cule greșite, precizînd că Franța 
nu intenționează să se abată de la 
calendarul stabilit.

Presa pariziană de joi dimineața 
comentează noile evenimente, re- 
levînd că ele „precipită dezanga
jarea Franței de N.A.T.O." Ziarul 
„L AURORE" afirmă că măsura 
privind zborul avioanelor militare 
străine „face să planeze o ame
nințare gravă la adresa mobilității' 
aeriene a N.A.T.O. în zona euro
peană, deoarece spațiul aerian 
francez constituie un culoar im
portant pe axa nord-sud în condi
țiile neutralității Elveției și Austri
ei".

scurt
• MINISTRUL industriei 

construcțiilor de mașini, Mihai 
Marinescu, șeful delegației 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, care a 
participat la deschiderea ex
poziției economice a țării noa
stre la Moscova, a avut joi o

întrevedere cu A. K. Antonov, 
ministrul industriei electro
tehnice, cu care a avut o con
vorbire cordială în probleme 
care interesează ambele părți.

• RECENT, Ambasada Re
publicii Socialiste România la 
Washington a predat Univer
sității din Boston din partea 
Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străină
tatea o colecție de obiecte de 
artizanat și artă aplicată.

Cu acest prilej au fost pre
zentate filmele „Ochii orașu
lui meu“ și „Suită bănățeană“.

• LA 5 mai s-a deschis în mod 
oficial, în prezența ministrului de

stat al Franței, Louis Joxe, cel 
de-al 20-lea Festival al filmului 
de la Cannes. Pentru prima dată 
acest festival a început fără obiș
nuita gală de deschidere. In prima 
zi a festivalului a iost prezentat 
filmul polonez „Cenușa’ al regi
zorului A. Văjda. In total vor ii 
prezentate 38 de filme din 20 de 
țări. In cadrul concursului festiva
lului cinematografia românească 
este prezentă cu filmul „Răscoala".

• AGENȚIA TASS anunță că la 
4 mai, la Torino, A. Tarasov, mi
nistrul industriei de automobile al 
U.R.S.S., și președintele concer
nului „Fiat", V. Valletta, au sem
nat un protocol care prevede par
ticiparea concernului italian „Fiat" 
la construirea în Uniunea Sovie
tică a unui complex de întreprin-

deri pentru producția de autotu
risme. Protocolul prevede proiec
tarea și organizarea în comun a 
producției, astfel îneît să se asi
gure o capacitate de circa 2 000 
automobile pe zi. Se preconizează 
producerea unui autoturism care 
să aibă la bază tipul de mașină 
,,Fiat-124" model 1966.

• PESTE 25 000 de studenți și 
elevi din capitala Republicii Chile 
au organizat miercuri demonstra
ții pe străzile orașului și mitinguri 
în fața parlamentului și Ministeru
lui Educației cerînd reducerea ta
xelor pentru transporturile muni
cipale, care s-au majorat față de 
anul trecut cu 50 la sută.
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