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Primire la președintele

Consiliului de Miniștri

SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII
UNOR ORDINE Șl MEDALII

Cu prilejul aniversării a 125 
de ani de la înființarea artile
riei armatei române, la Consi
liul de Stat a avut loc joi so
lemnitatea înmînării unor or-

dine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Ma
urer, Emil Bodnaraș, Vasile 
Patilineț, Constantin Stătescu,

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvintu! tovarășului Nicolae Ceausescu

La Ateneul Român au în
ceput, joi dimineața, lucrările 
Adunării generale a scriitori
lor.

Eveniment de deosebită im
portanță pentru mișcarea cul
turală din țara noastră, pre
cedat de ample dezbateri în 
presă și în publicațiile de spe
cialitate, Adunarea generală a 
scriitorilor își propune să exa
mineze situația actuală a lite
raturii române, să evidențieze 
succesele obținute în ultimii ani 
de poezia, proza, dramaturgia, 
critica literară din țara noas
tră. Reliefînd contribuția în
tregului nostru front literar pe 

* tărîmul promovării unei lite
raturi de înaltă calitate artis
tică, inspirată din realitatea 
socialistă, din viața complexă ■ 
și multilaterală a oamenilor 
muncii. Adunarea generală a 
scriitorilor constituie în același 
timp, un prilej de analiză a 
liniilor de dezvoltare a litera
turii noastre de la ultima Con
ferință pe țară, a perspective
lor scrisului românesc în 
lumina ideologiei marxist- 
leniniste, a reflectării cu 
o largă paletă de mijloace ar
tistice a celor mai semnifica
tive procese desfășurate în so
cietatea noastră, a operei mă
rețe de desăvîrșire a construc
ției socialiste. In acest înalt 
for scriitoricesc vor fi dezbă
tute rolul activ pe care îl au 
scriitorii în opera de con
tinuă evoluție a societății 
noastre, realizările și îndatori
rile Uniunii în cadrul amplei 
opere de edificare a României 
socialiste, sub conducerea 
Partidului comunist.

Faptul că la lucrările adu
nării iau parte toți membrii 
Uniunii Scriitorilor, ilustrează 
grăitor impetuosul proces de 
lărgire și aprofundare a de
mocratismului socialist în 
toate domeniile vieții obștești 
din țara noastră. In acest 
cadru, scriitorii sînt che
mați să-și spună cuvîntul, 
asupra formelor de organizare 
cele mai prielnice activității 
lor creatoare, să aleagă în 
mod direct organele condu
cătoare.

Alături de scriitori sînt pre- 
zenți numeroși invitați: acad.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi seara pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Marii Britanii la București, sir 
John Chadwick, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

★

în cursul zilei de joi, cu ace
lași prilej, ambasadorul Marii 
Britanii a fost primit de Ilie Ver- 
deț, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

(Agerpres)

Stimați tovarăși,
Dați-mi voie ca, din partea 

Comitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a guver
nului, să adresez tuturor artile- 
riștilor — ofițerilor, generalilor, 
soldaților, subofițerilor — un sa
lut călduros cu prilejul împlinirii 
a 125 de ani de la înființarea ar
tileriei în patria noastră.

în același timp, doresc să adre- 
sez cele mai calde felicitări tu
turor ofițerilor, subofițerilor și ce
lorlalți tovarăși care au fost dis
tinși astăzi cu ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste Româ
nia.

Sărbătorirea zilei înființării ar
tileriei și acordarea acestor dis
tincții unui număr mare de ofițeri 
ai artileriei noastre, cît și unor 
lucrători din uzinele de arma
ment, constituie o prețuire a ac
tivității pe care ofițerii, artileriș- 
tii o depun în vederea pregătirii 
de luptă și instruirii unităților pe 
care le comandă pentru a fi în 
stare să mînuiască în cele mai 
bune condiții armamentul din 
dotare, pentru a fi gata să-și în
deplinească îndatorirea de a ser
vi patria în orice împrejurări. 
Cunoașteți preocuparea partidu
lui și guvernului nostru pentru a 
asigura înzestrarea armatei noas
tre cu mijloace modeme de 
luptă. Cunoașteți hotărîrea din 
aprilie a Comitetului Central pri
vind intensificarea producerii în 
țară a unei serii de arme, pe cît

posibil la nivelul armelor similare 
pe plan mondial, hotărîre care 
pornea de la faptul că numai pe 
această cale vom putea realiza o 
dotare corespunzătoare a arma
tei noastre.

în cadrul acestor 
artileriștilor le 
deosebite legate de 
producției de armament 
artilerie care se fabrica 
trecut în România — desigur, la 
nivelul actual al cerințelor arti
leriei. Sîntem convinși că atît ar- 
tileriștii din cadrul Forțelor Ar
mate, cît și inginerii, tehnicienii 
și muncitorii din uzinele de ar
mament vor reuși să soluționeze 
în cel mai scurt timp problemele 
complexe pe care le ridică inten
sificarea producerii în țară a ar
mamentului de artilerie și că 
vom obține rezultate bune și în 
acest domeniu de activitate.

Este știut, tovarăși, că în con- 
dițiunile de astăzi, cînd în viața 
internațională au loc atîtea eve
nimente, cînd forțele imperialis
mului nu au renunțat la acțiuni
le și uneltirile lor de război, e- 
xistă grave primejdii la adresa 
păcii ; atît timp cît se va menține 
imperialismul, se va menține și 
pericolul de agresiuni. România, 
ca țară socialistă, este obligată și 
trebuie să se îngrijească perma
nent de întărirea capacității sale 
de apărare, de întărirea forțelor 
sale armate -și în acest cadru, de 
dezvoltarea artileriei, care joaca

preocupări, 
revin sarcini 

reluarea 
de 
în

un rol important în armatele dd 
astăzi.

Noi știm că România, ca țara 
socialistă, ca membră a Tratatu
lui de la Varșovia, trebuie să dez
volte o colaborare strînsă cu ar
matele frățești, ale statelor 
care fac parte din Tratatul de Ia 
Varșovia, cît și cu armatele tu
turor țărilor socialiste; în a- 
ceasta constă o latură a solidari
tății și a colaborării între națiu
nile noastre socialiste, a interna
ționalismului socialist. Dar știm 
că această colaborare ne impune 
să ne preocupăm continuu de 
întărirea forței de luptă a țării 
noastre, pentru că numai așa ca
pacitatea de luptă a țărilor socia
liste va fi puternică ; bazîndu-se 
pe forța și tăria fiecărei armate 
naționale, statele socialiste vor 
putea, dacă va fi necesar, să 
lupte în comun pentru zdrobirea 
oricărui agresor imperialist. în a- 
ceastă direcție trebuie să acțio-, 
năm și în viitor.

Ne exprimăm convingerea că 
militarii Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, arti- 
lerișiii Forțelor noastre Armate, 
vor înfăptui neabătut politica 
partidului și guvernului și că, la 
chemarea lor, v^r fi gata să-și 
facă datoria în orice moment.

Vă urez dumneavoastră și tu
turor artileriștilor, tuturor milita
rilor Forțelor noastre Armate, noi 
și noi succese în pregătirea de 
luptă și politică, multă fericire și 
sănătate.
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Intr-o atmosfera de puternic entuziasm patriotic.

Colective de oameni ai muncii, organizații de masă, obștești 
și profesionale își desemnează reprezentanții 

în Frontul Unității Socialiste

Stefan Bălan, ministrul Invă- 
țămîntului, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Arta, 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, și 
alți reprezentanți ai unor in
stituții centrale, Ion Dumi
trescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, Ion Jalea, pre
ședintele de onoare al Uniu
nii Artiștilor Plastici, Brăduț 
Covaliu, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, Nestor 
Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor, și alți oameni de 
artă și cultură.

Adunarea generală a fost

deschisă de acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii 
Scriitorilor.

în continuare, a fost adop
tată ordinea de zi : Raportul 
Comitetului de conducere al 
Uniunii Scriitorilor ; Raportul 
Comisiei de revizie; Princi
piile de bază ale noului sta
tut al Uniunii; Alegerea Co
mitetului de conducere al U- 
niunii și a Comisiei de re
vizie.

Adunarea generală a adus 
un pios omagiu scriitorilor 
decedați în perioada care a

(Continuare tn pag. a Il-a)
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acestei 
străbate

negre, 180 000 
nichi etc.

• A FOST TERMI
NATĂ modernizarea 
drumului national 

Calafat, în 
; circa 100
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• IN SCOPUL DEZ
VOLTĂRII relațiilor 
de prietenie existente 
între Republica So
cialistă România și 
Republica San Mari
no, guvernele celor 
două țări au hotărît 
să stabilească relații 
oficiale Ia nivel con
sular.

• ÎN JUDEȚUL 
HARGHITA a fost 
creată o mare între
prindere de construc
ții și montaj. Avînd 
sediul în Odorheiul- 
Secuiesc, aceasta rea
lizează o bună parte 
din programul de in
vestiții alocate pentru 
dezvoltarea județului, 
întreprinderea dispune 
de cinci șantiere în

IVlăh 
Ciuc, 
iese,

I
Interviu cu TIBERIU MICUSCA

de acad. Zaharia Stancu
președintele Uniunii Scriitorilor

inginer șef de concepție
la Uzina constructoare de mașini din Reșița

NE CUNOAȘTEM
COPIII?

W „AVEM NEVOIE DE

O discuție despre modernizarea tehnologiilor, asimilarea 
unor noi produse industriale, cu parametri tehnici și econo
mici ridicați, despre fabricația mașinilor și utilajelor care să 
fie competitive pe piața mondială, ne invită, aproape întot
deauna să medităm asupra unui element cu multiple valențe 
— tradiția. Oricine pronunță, de pildă, astăzi, numele vechii 
cetăți a siderurgiei românești — Reșița — nu poate să nu se 
refere la existența unei vechi tradiții în prelucrarea metalu
lui.

Alături de prelucrarea primară a minereurilor, s-a dezvol
tat, aici, în anii socialismului, o puternică industrie construc
toare de mașini, produsele purtind emblema uzinei din 
Reșița sînt de mult cunoscute nu numai in țară, ci și departe, 
dincolo de hotarele patriei...

Uzina este într-un proces continuu de înspre și moderni
zare. Gama de produse fabricate aici este din ce în ce mai 
variată. Despre preocupările colectivului uzinei reșițene, în 
direcția modernizării fabricației curente, despre tendințele 
ce le imprimă progresul tehnic caracteristicilor tehnice și 
funcționale ale mașinilor și utilajelor fabricate de U.C.M.R., 
ne vorbește astăzi tovarășul TIBERIU MICUȘCA, inginer 
șef de concepție la această uzină.

M • SEZONUL DE Vî- 
9 NATO ARE la iepuri 
• și fazani se deschide 

duminică, 17 noiem
brie. în actualul sezon 
se așteaptă un vînat 
mai bogat decît în 

■ toamna anului trecut.
Pe fondurile de vînă- 
ioare ale Asociației

I
există, după evaluări
le făcute, circa 860 000 
de iepuri, 50 000 fa
zani. precum și 10 000

■ cerbi carpatini, 580 000
cerbi lopătari. 121000 
căpriori, 1 300 capre

I

0 MARE AFECTIVITATE
Am ezitat mult pînă să 

aștern pe hîrtie gîndurile 
ce mă frămîntă. Mi se pă
rea că săvîrșesc o obrăzni
cie, o indelicatețe, că n-am 
eu căderea să răspund la 
întrebarea : „Ne cunoaștem 
ccpiii ?“ La urma urmei, 
sînt deocamdată numai fiu: 
am 17 ani și sînt elev. îmi 
iau totuși învoirea să mă a- 
mestec într-o discuție a 
celor mari, întrucit gîndu
rile care mă frămîntă, știu 
sigur, aparțin și altor co
legi și prieteni. Veți jude
ca dv. și, alții dacă 
mobilul frămîntărilor mele 
este real sau exagerez creîn- 
du-mi false probleme. în 
orice caz faceți-mi favoarea 
de a nu mă semna. Nu-mi 
lipsește curajul pentru ceea 
ce spun, dar n-aș vrea 
să-mi supăr cu ceva părinții.

Nu sînt un ultrasensibil, 
complexat și susceptibil. 
Dimpotrivă. Am sentimen
tul că stau zdravăn cu pi
cioarele pe pămînt. Visez 
și eu adesea — ce să-i faci, 
vîrsta 1 —, dar sînt un pa
sionat al științelor exacte 
și, deci, am tăria să mă au- 
tccenzurez prin raționa-

mente lucide. Vă spun toa
te astea pentru ca să știți 
exact că declară nevoia 
unei mai mari afectivități 
din partea părinților un 
fiu căruia nu-i place nici
decum să se alinte. După 
mine, însă, una este să te 
alinți, să te răsfeți și alt
ceva, cu totul altceva, să 
vrei să simți revărsîndu-se 
asupra ta toată căldura pă
rintească. Nu mă depășiți 
cu concluziile. Graba v-ar 
putea duce la aprecierea că 
am părinți răi, ori eu vă 
spun că nu-i așa. Am pă
rinți burii, mă iubesc — 
sînt sigur de asta — mă fe
resc de greutăți ; am tot 
ceea ce-mi doresc, poate 
îmi și prisosește. Dar de 
crescut m-a crescut buni
ca. Ea este tovarășul inte
gru al copilăriei mele și 
încearcă să fie șî al ado
lescenței. dar vîrsta îi im
pune niște limite în colabo
rarea cu mine. în orice caz, 
cu ea discut, cu ea mă sfă-

A. T.
elev, clasa a Xl-a

(Continuare în pag. a Il-a)

Uzinele „23 August 
montaf-motoare
Foto : O. PLEC AN

c a. 1 e d o XCo
t Mărturisesc că nu 
? sînt un superstiți

os, dar nu-mi place 
să pierd pariurile, 

| și așa rare, pe care
le angajez. Miercu- 

: rea trecută am pier
dut unul și nu-mi 
pare rău. Mi-am 
spus că oricum îmi 
voi scoate infima 
pagubă. Coboram pe 
treptele stadionului 
23 August cu un co-

i leg de
se’ și-i 
cestuia 
vine să 
două 
ziarele 
inoportunității 
reclame de vară, ea 
va mai exista stră-

masă a pre- 
spuneam a- 

că nu-mi 
cred că după 
semnalări în 

noastre a 
unei

juind pista de at
letism.

N-am apucat bine 
să ne așezăm și prin
tre alte anunțuri

transmitea in eter 
cuvintul și mii, sute 
de mii de oameni 
citeau mecanic cu- 
vîntul sonor ca o bă-

BROMOL
EUGEN BARBU

mi-a apărut veselul 
BRONZOL, sticlind 
înaintea ochilor, per- 
secutîndu-ne timp 
de două ceasuri. 
Lentila necruță
toare a televiziunii

J. l țflBL .LLJ-LM .IUB8

taie de clopot : 
BRONZOL.

Afară era o vre
me criminală, ume
dă. prevestind ză
pada. crivățul, ce
rul apăsător îmi vor-

despre lemne 
tăiate, despre pîrtii 
de schi, peșteri și
rîuri înghețate. Mi- 
am adus aminte de
toate expedițiile po
lare și m-am jurat 
să recitesc jurnale
le exploratorilor ce
lebri. Peary, Amund
sen, cîinii mîncați 
pe calotele de ghea
ță, săniile trase de 
reni, Groenlanda, 
poveștile 
Lagerloff, 
învălmășa 
tea mea contrariată. 
Mi-am evocat ier-

Selmci 
totul se 
în min-

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

— Pentru început v-am 
ruga să definiți locul pe care-1 
ocupă uzina în fabricația de 
mașini și utilaje.

— Cred că nu există ramură 
a economiei naționale care să 
nu fie înzestrată cu mașini și 
agregate fabricate de con
structorii reșițeni. întreprin
derea noastră este un impor
tant furnizor de utilaje de tot 
felul: energetice (hidro și 
termo energetice), siderurgice, 
de transport (boghiuri și mo
toare pentru locomotivele 
Diesel), echipament hidrome
canic etc. U.C.M.R. este prin
cipalul furnizor intern pentru 
Complexul hidroenergetic de 
la Porțile de Fier. Faptul că 
producția uzinei este astăzi de 
9 ori mai mare față de 1938, 
reflectă cît se poate de clar 
amploarea pe care a căpătat-o 
dezvoltarea industrială a în
treprinderii în ultimul timp, 
în fabricarea agregatelor hi
droenergetice, față de acum 
10—15 ani s-au făcut pași 
uriași. încă prin 1950—1953, 
primele turbine hidraulice fa
bricate puteau degaja circa 
3 MW, astăzi producem hidro- 
agregate cu puteri pînă la 
50 MW, avînd în fabricație și 
o serie de alte turbo-agregate 
care vor echipa centralele de 
termoficare de la Palas-Cons- 
tanța și Combinatul chimic 
— Govora. Pentru Porțile de 
Fier, construim, de pildă, tur
bine Kaplan de 178 MW ce se 
numără printre cele mai pu-

ternice din lume, iar pentru sg 
Hidrocentrala de pe Lotru, u- jH 
zinei îi revine sarcina deosebit 
de importantă de a-și însuși 
fabricația turbinelor Pelton de 
170 MW, de asemenea, cu 
caracteristici tehnice și econo
mice la nivelul celor mai reu
șite produse similare existente 
pe plan mondial.

Fabricăm, așadar, o gamă, 
variată de produse industriale | 
— consecința directă a pre
ocupărilor susținute pentru ■ 
diversificarea producției, a g 
lărgirii numărului de sorti-■ 
mente, a înzestrării tot mai 
accentuate a uzinei cu mașini 
și agregate dintre cele mai 
moderne.

— Ce produse au făcut o- B 
bicctul cercetărilor din ulti- ■ 
mul timp și în ce faze de a- — 
similare se află acestea ? »

— Printre ultimele produse ■ 
asimilate de uzină, alături de B 
o serie de motoare electrice 
de mare putere, se numără și 
compresoarele de aer tip „L“ 
de 50 și 100 N m. c./min. ale 
căror caracteristici se înscriu 
printre cele mai bune exis
tente la ora actuală. Compara
tiv cu vechile tipuri de com- 
presoare existente, suprafața 
ocupată de acestea scade de 
la 9.1 la 6,2 m.p., presiunea de 
refulare este mai mare cu 28 
la sută, iar consumul de ener-

I Craiova — ( 
lungime de 
kilometri.

Asfaltarea 
artere, ‘ care

ICîmpia Olteniei de la 
nord la sud, a permis 
crearea unor legături 

)- _ lesnicioase între loca- 
i- £ litățile din județele

Dolj. Mehedinți și Olt. 
precum și îmbunătăți
rea traficului rutier de 
mărfuri interurban și 
internațional. Partea 
carosabilă a șoselei 
are lățimea de 8 me
tri. în scopul înlătu
rării punctelor care 
stînjenesc circulația, 
pe traseu au fost a- 
menajate pasaje deni
velate, locuri de par
care, poduri și podețe.

PETRU C. BRATU

(Continuare în pag. a 111-a)



pmG 2 SClNTEIA TINERETULUI

ADUNAREA GENERALĂ A SCRIITORILOR I CINEMATOGRAFE

Raportul Comitetului de conducere B

al Uniunii Scriitorilor
prezentat de Acad Stancu,

președintele Uniunii
întreaga breaslă scriitori

cească, toți membrii Uniunii 
Scriitorilor, a subliniat rapor
tul Comitetului de conducere 
ai Uniunii Scriitorilor, sînt 
chemați să examineze. în a- 
cest for, situația literaturii 
române contemporane, liniile 
și perspectivele ei de dezvol
tare, să se pronunțe asupra 
formelor de organizare cele 
mai potrivite ale activității 
scriitoricești, să aleagă organe
le ei conducătoare.

Documentul prezentat aratâ 
că spiritul nou în care Aduna
rea generală a scriitorilor este 
chemată să-și desfășoare lu
crările aparține vastului și im
petuosului proces de perfecțio
nare a orînduirii socialiste, de 
lărgire și aprofundare a demo
cratismului socialist în toate 
domeniile vieții obștești din 
țara noastră.

Evidențiind principalele pro
bleme actuale ideologice și es
tetice ale literaturii române, 
raportul a subliniat rolul de 
cea mai mare importanță ce 
i-a revenit literaturii condusă 
și îndrumată, 
noastră 
partid în 
rală de după 23 
1944. în grelele 
ale luptei duse de clasa mun
citoare, călăuzită de partidul 
ei, pentru o nouă orînduire, în 
complexul multiplelor aspecte 
ale transformării bazei mate
riale a societății românești, 
scriitorimii i-au revenit, 
turi de întreaga noastră 
lectualitate, sarcini din 
mai importante în vastul 
ces de formare a unui ___
ideal de viață. în care să fie 
exclusă exploatarea omului de 
către om, în care liniile dez
voltării să fie acelea ale unui 
autentic progres pentru po
porul muncitor. De aceea, nu 
sînt îndreptățite acele opinii 
care tind într-o formă 
ta să opună literatura 
lor ani celei care a 
dat-o.

De-a lungul acestor 
condițiile grele ale 
cuțite lupte de clasă, pentru 
cucerirea puterii și așezarea 
bazelor orînduirii socialiste, 
în ciuda unor metode de în
drumare adeseori necorespun- 
dătoare, scriitorii au reușit să 
creeze opere valoroase, dedi
cate cu sinceritate luptei re
voluționare a poporului.

Neîndoios, că de atunci pî
nă astăzi, literatura noastră 
nouă a realizat foarte mari 
progrese, și aceasta în chiar 
modul de a concepe funcția 
ei socială, prin mijloacele 
care îi sînt cele mai proprii, 
prin însăși scara valorilor ar
tistice majore la care rapor
tăm acum înfăptuirile noastre. 
Politica internă și externă a 
partidului a influențat în a- 
cești ani procesul de trans
formare a conștiinței oameni
lor din tara noastră, aducînd 
un spor substanțial noului cli
mat etic, fondului de idei și 
de norme morale socialiste din 
care s-a născut nevoia prefa
cerilor ce s-au înfăptuit, sub 
semnul cărora ele se realizea
ză și în atmosfera cărora s-a 
primenit și s-a înviorat în
treaga noastră viață.

în continuare este analiza
tă pe larg evoluția literaturii 
românești în perioada care a 
trecut de la ultima Conferin
ță pe țară a Uniunii Scriitori
lor, din martie 1965, relevin- 
du-se înrîurirea puternică pe 
care a exercitat-o asupra dez
voltării creației literare pro
fundele schimbări înnoitoare 
din viața patriei, istoricele 
realizări obținute în opera de 
edificare a noii orînduiri, 
toate confirmînd justețea și în
țelepciunea politicii partidului 
nostru, orientarea ei marxist- 
leninistă. Politica internă și 
externă a partidului, consec
vența ei în apărarea principii
lor leniniste, a suveranității 
naționale, a unității forțelor 
socialiste și antiimperialiste 
i-au creat României un deo
sebit prestigiu în întreaga 
lume, de care scriitorii, laolal
tă cu toți cetățenii patriei 
noastre, sînt deosebit de 
mîndri.

Relevînd grija și preocupa
rea permanentă a conducerii 
partidului nostru față de dez
voltarea literarturii românești, 
sprijinul și îndrumarea nemij
locită de care s-au bucurat cre
atorii din acest domeniu al 
culturii, raportul a arătat că 
întreaga viață literară de la 
ultima Conferință a scriitorilor 
stă sub semnul spiritului în
noitor, stimulator al inițiative
lor și al gîndirii îndrăz
nețe, infuzate de istoricul 
Congres al IX-lea al partidu
lui, de Conferința națională și 
plenarele C.C. al P.C.R. care 
au avut loc în acest timp; 
sub semnul îndemnului rostit 
de tovarășul Nicolae Ceauses
cu : „Avem o țară frumoasă și 
bogată, un popor harnic și cu
tezător care timp de două mi
lenii, in anii grei de restriște, 
înfrățit cu codrii, rîurile și văi
le, și-a apărat glia, iar acum, 
sub conducerea Partidului, își
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zidește o viață nouă. Poporu
lui, adevăratul făuritor al tu
turor bogățiilor patriei. tre
buie să-i închine oamenii de 
artă și cultură tot ceea ce pot 
crea mai frumos și mai bun. 
Desigur, se poate și este nece
sar să se creeze în diferite for
me și stiluri. Putem spune 
creatorilor de artă : alegeți tot 
ceea ce vedeți că este mai fru
mos în culoare, mai expresiv 
în grai, redați realitatea cit 
mai variat în proză, în poezie, 
în pictură, sculptură și muzi
că. cîntați patria și poporul no
stru minunat, pe cei ce și-au 
închinat întreaga viață înflo
ririi României".

Ceea ce definește astăzi cli
matul moral al scriitorului ro
mân este sentimentul unui in
tegral acord lăuntric cu esența 
realității în mijlocul căreia 
poetul, prozatorul, dramatur
gul sau criticul literar își des
fășoară la noi activitatea, cu 
sensul imprimat dezvoltării ge
nerale a vieții noastre spiri
tuale, cu imperativele majore 
evidențiate de politica partidu
lui, prin urmare o consonanță 
intimă între ființa creatorului 
și destinul colectivității din 
care face parte.

O expresie vie a acestei or
ganice solidarități este prezen
ța Uniunii Scriitorilor printre 
organizațiile politice și ob
ștești care alcătuiesc Frontul 
Unității Socialiste. Scriitorii 
și-au dat cu însuflețire ade
ziunea la țelurile lui. pentru 
că ele sînt și ale activității lor 
creatoare, de participare activă 
a tuturor celor ce muncesc cu 
brațele și mir.tea cu toate ca
pacitățile lor la întărirea uni
tății poporului român în jurul 
partidului, la realizarea nobi
lelor sale idealuri, la crearea 
unei orînduiri stăpinite de 
înaltele principii ale umanis
mului socialist.

Acest proces de deplină con
topire a poziției scriitorului cu 
destinul societății sale, specific 
scriitorului român de astăzi și 
datorat deplinei lui adeziuni la 
politica partidului, face ca, 
pentru tabloul literaturii ac
tuale, să fie caracteristică o 
accentuată vigoare spirituală 
care își are izvorul într-un 
proces de creație în deplin a- 
cord cu legile fundamentale 
ale artei, — eliberat de orice 
conformism, de rutină, de dog
matism — și care își are drept 
sursă de inspirație marile 
realități ale vremii noastre, ale 
societății noastre, ale lumii 
contemporane.

Climatul de efervescență 
creatoare existent in toate do
meniile a stimulat și in litera
tură o deosebită emulație, ofe
rind vaste și fecunde posibi
lități de manifestare a tuturor 
talentelor, a căror afirmare e 
de natură să îmbogățească 
substanțial peisajul literaturii 
române de astăzi și să asigure, 
totodată, punți trainice de 
continuitate spre viitor.

In creația literară actuală 
își găsesc ample ecouri proce
sele profunde petrecute în 
viața țării. Nu poate fi vorba, 
însă de o reflectare ilustrat iv- 
didactică a fenomenelor din 
realitate, ci este necesară o pă
trundere în intimitatea proce
selor sociale pe care le trăim. 
Literatura, expresie a conști
inței sociale și act, în aceiași 
timp, de reflecție asupra ei, 
exercită pe căi specifice o se
rioasă influență asupra vieții 
sociale, asupra naturii spiritu
ale și morale a omului. Afir
mată în ambianța luptei pen
tru desăvîrșirea socialismului 
în țara noastră, literatura ro
mână se consideră în ființa ei 
intimă angajată într-un vast 
proces de formare a personali
tății, în spiritul celor mai no
bile dintre idealurile umani
tății, marxism-leninismuiui. 
Așadar, ideea de la care plea
că scriitorul actual e că opera 
sa are o finalitate socială, că 
ea poate influența evoluția vie
ții sociale, sprijinind, cu mij
loacele ei specifice, ceea ce e 
nou în societate, ceea ce gră
bește procesul de perfecționare 
a individului ca om liber, 
demn, stăpin pe propriu-i des
tin.

Partidul Comunist Român — 
se spune în raport — este ar- 
hitectul inspirat al climatului 
de emulație creatoare, de în
florire a talentelor. Par
tidul este cel care a preconizat 
necesitatea dezbaterii princi
piale, libere, la care să parti
cipe toți oamenii de artă, a 
problemelor de creație, de teo
ria și istoria artei, pe baza 
concepției celei mai înaintate 
despre lume și societate. De 
aici și repetata invitație făcută 
scriitorilor de către partid de 
a aborda realitatea contempo
rană cu curaj, în toată com
plexitatea ei. de a da curs unei 
multitudini tematice corespun
zătoare tocmai acestei com
plexități.

Drumul spre o mare epocă 
de creație trece numai prin ex
ploatarea multilaterală, cura
joasă, a realității prin abor
darea temelor dificile, care, 
reclamă o cunoaștere profun-

dă a realității, o fermă orien
tare ideologică în dilemele ca
re nu-și găsesc răspunsuri fa
cile și simpliste.

Raportul subliniază, mai de
parte. că nici o concepție filo
zofică nu este mai organic a- 
decvată creatorului decît cea 
marxist-leninistă, decit mate
rialismul dialectic și istoric. 
Așezind la temelia vieții spi
rituale a României contem
porane filozofia clasei munci
toare. materialismul dialectic 
și istoric, societatea româ
nească, poporul român au 
găsit in gindirea marxist-le- 
n.nistă acea călăuză, acea me
todă și acea concepție despre 
lume și viață capabile să ca
talizeze și să asigure concre
tizarea celor mai nobile idea
luri ale sale. Această înge- 
mînare a universului gîndirii 
marxiste cu specificul nostru 
național constituie încă una 
din premisele decisive ale vie
ții cuiturale de azi. De aici și 
acel spor de perspectivă a 
teraturii române de a se 
scrie pe orbita circuitului 
valori universale, densă 
conținutul de idei, bogată 
valențele artistice.

In răstimpul ultimilor 3 ani 
a avut loc o lărgire conside
rabilă a orizontului, a sporit 
mult sfera preocupărilor scri
itoricești, s-a diversificat te
matica, a crescut considerabil 
exigența profesională. Dorința 
de a da opere solide și du
rabile, cu o problematică a- 
dincă și majoră ii însuflețeș
te azi mai mult ca oricînd pe 

noștri. Incorporarea 
trad;țiilor mari ale literaturii 
române, contactul mai strins 
cu tot ce s-a creat mai inte
resant în mișcarea artistică 
mondială și, în primai rînd, 
apariția unui număr impresio
nant de talente noi, fac să 
se poată vorbi ia ora de față 
în poezie, proză și critica 
noestri nj r -ma* ce nume
roase individualități aruvice 
distincte. ci și de direcții mai 
largi cu o peisaje și c ex
presie proprie.

Poezia înregistrează astfel o 
puternică revitahzare a liris
mului, mulți poeți aducînd în 
acest domeniu o sensibilitate 
ascuțită, o trăire sufletească 
inedită, o putere de expre
sivitate originală care, laolal
tă, au îmbogățit universul lor 
poetic, întregindu-le persona
litatea. Evitînd simplismul 
este necesar să ne amintim, 
totuși, că poezia nu trebuie sa 
ascundă ideea într-o obscu
ritate căutată; adevăratei 
profunzimi ii repugnă nebulo
zitatea. jocul steril de cuvinte, 
pentru că astfel riscă să-și 
reteze orice punți spre con
știința publicului.

Ca efect al identificării as
pirațiilor intime individuale 
cu năzuințele poporului, liri
ca patriotică, cetățenească, a 
vibrației directe spontane și 
pasionate în fața evenimente
lor sociale și naționale, a do
bindit accente mai autentice, 
mai personale, mai mișcă
toare.

Cu toate acestea, lirica pa
triotică și socială nu ocupă 
încă In producția poetică lo
cul pe care îl solicită profun
dele și înflăcăratele sentimen
te trăite azi de lumea noastră 
socialistă.

Proza ultimilor ani, dezvol- 
tînd marea tradiție a litera
turii românești și investi gind 
aspectele actuale ale societă
ții noastre, cunoaște și ea re
marcabile realizări. Marele 
dram al creației epice s-a vă
dit a fi in continuare cel al 
surprinderii și fixării fenome
nelor semnificative din reali
tatea noastră social-istorică. 
Unele scrieri apărute în ulti
mii ani sînt sortite de pe a- 
cum să-și păstreze interesul 
pentru cititori încă multă 
vreme; ele se caracterizează 
printr-o detectare inteligentă 
a esenței transformărilor a- 
dinci petrecute în viața con
temporană. printr-o creație ro
bustă de figuri interesante și 
caracteristice, prin observația 
pătrunzătoare a raporturilor 
umane și a implicațiilor lor 
etice. Rolul principal in ca
drul prozei îl deține romanul 
și, fapt semnificativ, înainte 
și chiar în preajma Adună
rii generale au apărut un nu
măr de romane, de puternică 
actualitate, de o factură ori
ginală, cu o problematică în
drăzneață și inedită.

Tot în acest răstimp s-a în
registrat și o bogată produc
ție de nuvele, de schițe și de 
povestiri scurte, domeniu în 
care s-au afirmat, de aseme
nea, multe talente noi. Se re
marcă aici, ca și în roman 
preocuparea scriitorilor de a 
surprinde aspecte semnificati
ve ale realității și de a le 
valorifica prin mijloace epi
ce inedite, prin formule na
rative și de construcție ori
ginale. Nici un mijloc in sta
re să dea o mai mare acui
tate investigației realității sub
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raport artistic nu este princi
pial de respins. Problemele 
sociale și individuale ale lu
mii în care trăim sint com
plicate, nu se lasă traduse 
în soluții schematice și sim
pliste, dar esențialul rămîne 
a le căuta cu sinceritate și 
pasiune rezolvări în spiritul 
idealurilor umanismului so
cialist, a nu accepta răspunsu
rile sceptice, descurajante sau 
iluzorii, incompatibile cu filo
zofia și morala noastră.

Lărgirea ariei de cercetare a 
conflictelor pe care le gene
rează lupta dintre vechi și nou 
în societatea românească de 
azi, supusă unor transformări 
profunde, se manifestă și în 
domeniul dramaturgiei. Și aici 
au loc fenomene de maturizare 
a creației. In dramă, ca și în 
comedie, lucrări valoroase prin 
actualitatea și substanța lor 
și-au cîștigat prețuirea specta
torilor. Se constată în aceste 
piese o atenție superioară a- 
cordată complexității caracte
relor, nuanțării psihologiilor, 
aducerii pe scenă a aspectelor 
criticabile din realitate. De a- 
semenea, a sporit interesul 
pentru drama de idei, cu im
plicații filozofice, s-a reluat 
firul unei mari tradiții a li
teraturii noastre, tradiția lite
raturii istorice, subiectele fiind 
tratate prin prisma unei gîn- 
diri contemporane.

In continuare, raportul 
scoate în evidență progresele 
incontestabile pe care le-a cu
noscut critica în acești ani: 
valorificarea într-un spirit 
mult mai aproape de înțelege
rea istorică profundă a pa
trimoniului literaturii naționa
le, familiarizarea cu marile 
realizări ale prozei, poeziei, 
dramaturgiei și criticii din tre
cut, analizarea mai pătrunză
toare a creației contemporane, 
încurajarea talentelor autenti
ce, inițierea unor schimburi de 
opinii și dezbateri rodnice. în 
același timp, în activitatea 
criticii literare au fost sem- 
naîate și unele carențe : e ne
cesară sprijinirea tendințelor 
care se dovedesc mal fertile și 
criticarea celor care împing li
teratura pe direcții nesemnifi
cative. minore. Criticul mar
xist. fără a face concesii non
valorilor și a cădea într-un 
entuziasm faciL este chemat 
să acorde ua interes deosebit 
scrierilor în care își găsesc 
expresie fenomenele esențiale 
din lumea contemporană, pro
blematica ți idealurile omului 
care trăiește în socialism, 
scrierilor care contribuie efec
tiv la opera de desâ-. îrșire a 
construcției socialiste prin ac
țiunea adinei și durabilă exer
citată de ele asupra conștiin
ței unor largi pături de cititori.

Nu e de conceput o critică 
militantă marxistă, care se 
complace totodată în eclectism 
ideologic, împâcindu-se cu idei 
străine concepției proletariatu
lui despre lume. Există, desi
gur, probleme mai dificile ca
re solicită confruntarea des
chisă a părerilor : dar platfor
ma de pe care ducem dezbate
rile trebuie să fie cea a ideo
logiei marxist-leniniste. Nu 
vom putea fi deci de acord cu 
reabilitarea ideilor ..gîndiris- 
mului" și „trăirismului", cînd 
sînt cunoscute bine poziția și 
substratul lor social, opuse 
structural marxismului.

In contextul general al dez
voltării literaturii noastre, un 
fenomen important și semnifi
cativ îl constituie succesele 
pe care le-au dobindit litera
turile naționalităților conlocui
toare, care este o parte organi
că integrantă a literaturii Ro
mâniei 
este o 
politicii 
vent i 
Partidul
Statul și partidul nostru asi
gură aceleași condiții spiritua
le și materiale scriitorilor ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități ca și scriitorilor ro
mâni. Activitatea editorială a- 
sigură posibilități multilate
rale scriitorilor din rindurile 
naționalităților conlocuitoare, 
iar Uniunea Scriitorilor tipă
rește reviste literare în limba 
maghiară, germană și sîrbă. 
In acești ani și literatura na
ționalităților conlocuitoare și-a 
înmulțit simțitor 
prin afluxul unui mare 
de tineri talentați care

socialiste. Aceasta 
dovadă elocventă a 

naționale consec- 
marxiste duse de 
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trecut de Za ultima conferin
ță pe țară.

Acad. Zaharia Stancu a 
prezentat raportul Comitetului 
de conducere al Uniunii Scrii
torilor. Au urmat apoi dezba
teri, în cadrul cărora au luat 
cuvîntul acad. Alexandru Phi- 
lippide, Radu Boureanu, acad. 
Victor Eftimiu, Marin Preda, 
Nicolae Breban, Demostene 
Botez, membru corespondent 
al Academiei. Fănuș Neagu, 
Dumitru Corhea, Laszlofy A-

ANNA KARENINA
Patria (orele 10; 13,30; 17; 
20,15).

FETE IN UNIFORMA
Capitol (orele 9,13; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 20,45), *
(orele 9; 11,15;
18,30; 20,45).

EU TE-AM IUBIT
Victoria (orele 
13.45; 16,15; 18,45;

HOMBRE
Festival (orele 8,30; 11; ____
16; 18,30; 21), Melodia (orele 
8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

PRINȚESA
Central (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

UN DOLAR GĂURIT
Lumina (orele 8,45; 16,30;
18,45; 20,45).

TOTUL PENTRU RIS
Doina (orele 9; 10,30;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ZECE ANI DE ERĂ COSMICA 
— LEGEA — NAUFRAGIUL — 

B MIȘCAREA APARENTĂ A
PLANETELOR — VISUL LUI 
GOGUȚĂ — CENTENAR MI- 

ci^^rnatVonaHs'BI TimPur* Noi (orele 9—21 în 
și internaționala-g continuare).

e» OPERAȚIUNEA SAN GEN- 
..S NARO
■ Union (oțele 15,30; 18; 20,30), 

’ Cotroceni (orele 15,30; 18).

B
8
I
I
I
g poezie și o proză matură, mi-™ 

litantă. Ciștigurile care s-au — 
dobindit în literatura naționa-B 
lităților conlocuitoare se în-™ 
scriu în contextul general al — 
literaturii noastre, in cadrul B 
căreia scriitorii români, ma-“ 
ghiari, germani și de alte na
ționalități formează un front 
comun unit în aspirații și idea
luri, pătrunși de spiritul pa
triotismului ț‘ 
mului socialist.

Ocupîndu-se în continuare 
de structura și modul de con
ducere a Uniunii Scriitorilor, 
raportul subliniază rolul a- 
cestei unități de < 
în dezvoltarea literaturii 
noi de după 23 August în _ 
România, în organizarea vieții® 
literare și în satisfacerea ce-™ 
rințelor materiale ale membri
lor ei. Dar, ca orice organism, 
cu trecerea anilor, structura

. U, OV, IO, .o. 
Luceafărul 

13,30; 16.15;

11,15;

13,30;

12;

uui a- — 
creație B VERA CRUZ 

“raturii™ Feroviar (orele 9,45: 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior fe
rele 8,45; 11: 13.15; 15,30;
17,45; 20).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE- 
IFORT

Cosmos (orele 15.30 : 18 ; 20,15). 
TARZAN. OMUL MAIMUȚA — 

acestei uniuni nu a mai făcut — 
față procesului de dezvoltare ■ 
a literaturii și vieții literare™ 
din țara noastră. —

Raportul s-a referit la acti-K 
vitatea organelor de conducere™ 
ale Uniunii Scriitorilor, de la — 
ultima conferință pe țară, a-B 
nalizînd felul în care și-au™ 
desfășurat munca Biroul și — 
Comitetul, laturile pozitive B 
ale activității lor, realizările™ 
obținute, cum ar fi punerea — 
în dezbatere a unor probleme B 
ale creației literare, ale criti-® 
cii, ale bunului mers al revis- — 
telor, luarea de măsuri pentru B 
însănătoșirea climatului lite-B 
rar, pentru îmbunătățirea Pu
blicațiilor literare, precum și B 
la deficientele care și-au făcut B 
Ioc în activitatea comitetului — 
și biroului care nu și-au înde-B 
plinit întotdeauna mandatul® 
de a decide în problemele e- — 
sențiale ale Uniunii Scriitori- B 
lor. de a se pronunța în acele® 
probleme care necesitau o te----
meinică dezbatere colectivă.

Datorită deplinei înțelegeri B 
aflate la conducerea partidului B 
și statului și-a găsit pentru 
prima dată o rezolvare echi- S i 
tab ii ă problema pensionării E 
scriitorilor.

Oprindu-se apoi asupra at-B 
tivității revistelor literare ale® 
Uniunii Scriitorilor, raportul a — 
subliniat că principala lor în
datorire este aceea a orientă- — 
rii. a combativității de pe po- — 
zitia marxist-leninistă. a răs-B< 
punderii ideologice. Este ne-B 
cesar ca ele să se individuali- _ 
zeze ca profil, să cuprindă pe B 1 
toți creatorii. ®

La același capitol, raportul 
a subliniat faptul că în pre
zent conducerea partidului se 
preocupi îndeaproape de îm-

FIUL LUI TARZAN
Grivita (orele 9: 12.30; 16:
19,30), Aurora (orele 9; 12,45; 
16,15; 19,45).

WEEK-END CU ANNA 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 
20).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

Buzeștl (orele 15,30; 18), Vii
torul (orele 15,30; 18).

PLANETA MAIMUȚELOR
Dacia (orele 8,45; 13,30).

SAMURAIUL
Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

POEMUL CELOR DOUA INIMI
Unirea (orele 15,30; 18; 20,30). 

HEIDI
Lira (orele 15,30; 18; 20), Flo
reasca (orele 9 : 11,15 ; 13,45).

ROATA VIEȚII
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

VIVA MARIA
Ferentari (orele 15,30;
20.30) .

SURPRIZELE DRAGOSTEI
Giulești (orele 15,30).

INIMĂ NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT

(orele 18 ; 20,30).
CÎND TU NU EȘTI

Floreasca (orele 16; 18,15;
20.30) .

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERĂ MOBILATĂ

Volga
20.30) , 
13,30;

OSCAR 
rulează la Cotroceni (orele
15.30) .

WINNETOU (seria a ni-a)
Progresul (orele 15,30; 18);
Crîngași (orele 14.30 ; 16,30 ;
18.30) .

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Viitorul (orele 
15.30 : 18 : 20,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
Pacea (orele 15,30; 18 ; 20,30).

VINERI,
15 NOIEMBRIE 1968

13;

(orele 10; 10; 18,15;
Miorița (orele 9; 11,15; 
15.45; 18.15; 20,45).

limba 
lecției
limba

10,60 — Curs de 
rusă (reluarea 
de joi).

10.30 — Curs de 
spaniolă.

11.00 — T. V. pentru spe
cialiști. Ciclul: „Me
dicină".

11.30 — închiderea emi
siunii de dimineață.

17.30 — Pentru 
Peste mări 
..Jungla".

18,00 — Drumuri și 
păsuri. Toamna 
la Podragul.

18,20 — Buletinul circula
ției rutiere.

18.30 — Curs de limba 
spaniolă (reluarea lec
ției de dimineață).

19,00 — Școli si tradiții — 
emisiune pentru ti
neret.

19.30 — Telejurnalul de 
seară.

20,00 — Handbal masculin: 
România — Ungaria 
(repriza a Il-a). Trans
misiune de la Sala 
sporturilor Floreasca.

20.30 — Studioul muzical : 
Școala muzicală cehă.

21,00 — Reflector.
21.15 — Film artistic „Va

letul de pică", o pro
ducție a studiourilor 
franceze, cu Eddie 
Constantine.

22,45 — Ritm si melodie : 
Muzică ușoară cu Lili 
Bulaesl, Dorin Anasta- 
siu, Roza Petrovici.

23,05 — Telejurnalul de 
noapte.

și
copii : 

țări.
po- 

tîrzie

Pe scena Teatrului de stat din Galați: „Opinia publică" de Aurel Baranga

■i„AVEM NEVOIE DE O
*MARE AFECTIVITATE"

___ __I
bunătățirea si perfecționarea ■ , a. p'?cfc să mănînc,
sistemului editorial și de di- B pin^ *a muzica preferată, 
fuzare a cărții. în vederea des- De ,la bunica mi-am însușit 
centralizării lui. nrin crearea ■ aeel Pentru Părln.V* W

■ tat — 
“ — pri 

simplificarea raporturilor din- B 
tre scriitor și editor, la satis- B 
facerea din ce în ce mai largă 
și mai promptă a cerințelor B 
publicului cititor. B

Raportul a pus în discuție — 
unele probleme legate de vii-™ 
toarea formă de organizare a — 
Uniunii Scriitorilor, corespun
zătoare dezvoltării vieți: _ 
culturale din țara noastră._
în acest scop au f 
supuse Adunării general

centralizării lui, prin crearea 
unor edituri cu profiluri dife
rențiate. ceea ce va duce la

III ■

(Urmare din pag. I)

tuiesc, ea știe despre mine 
o mulțime de lucruri — de

• o spun cu mîhnire 
— prin colțurile colbuite 
ale amintirilor celor vîrst- 
nici. Nu cred că aș cuteza 
vreodată să spun ,,nu“ pă
rinților cînd ei spun ,.da“. 
cînd îmi cer ceva, cînd mă 
obligă la ceva, chiar dacă 
uneori mi se par absurde 
cerințele lor. Intervine în
totdeauna. ca un reflex, acel 
șoc de respect — de res
pect, subliniez, nu de tea
mă, — care mă cheamă la 
ordine și atunci cînd poa
te aș vrea să protestez.fostB

aupuse nauiidiii generale H .'_ , ~ __
principiile de bază pentru în- , AV putea cre.dț.. p

. , . , «locuiesc cu părinții sau că
tocmirea noului statut al a-1 părinții mei sint despărțiți. 
cestei uniuni de creație. Cri- Nici una. nici alta. Locu- 
teriile care au stat la baza a- 
cestor principii urmăresc des
centralizarea vieții literare în 
concordanță cu | 
lărgire a democrației socialiste 
care are loc în patria noastră, B 
prin consolidarea unor centre 
literare cu vechi tradiții de ■ 
cultură de pe cuprinsul țării, B 
sporirea atribuțiilor asociații
lor scriitoricești, orientarea 
ideologică și artistică mai o- 
perativă, mai competentă a 
activității de creație.

României socialiste, viitoru
lui ei luminos — a încheiat 
raportul — să-i închinăm efor
turile noastre, talentul nostru, 
toate puterile noastre și atunci 
putem fi siguri că vom înfăp
tui opere pe care le va aureo
la peste ani și ani, peste de
cenii și secole, cea mai | 
glorie din Cîte se pot concepe : 
recunoștința poporului și afl 
patriei. ■

ladar, Georgeta Horodincă, 
Adrian Păunescu, Violeta 
Zamfirescu, Ion Horea, Hajdu 
Gyozti, George Lesnea, Petre 
Sălcudeanu, Franz Liebhardt 
și Virgil Teodorescu.

Adunarea generală a scrii
torilor a fost salutată de Ion 
Dumitrescu, președintele U- 
niunii Compozitorilor, și acad. 
Ștefan Bălan, ministrul tnvd- 
țămîntului.

Lucrările adunării generale 
a scriitorilor continuă.

(Agerpres)

Nici una. nici alta. Locu- 
Iiesc cu părinții, dar bunica 

le ține locul, ca și în ca
ii literare in — xul altor colegi, cînd nu 
procesul de B face acest oficiu femeia 

care se ocupă de gospodă
ria casei. Poate vi se pare 
ciudat, dar eu le duc dorul 
părinților, deși ei vin acasă 
zi de zi, stau acasă după o- 

Irele de slujbă. Nu știu cum 
se face că pentru mine sînt 
totuși absenți, se distan- 

Ițează de mine cu o anume 
sobrietate care mă dezar- 

Irhează. N-au timp, n-au 
răbdare, ori sînt obosiți, ori 
au treburile lor cu totul și 

Icu totul personale. Și eu ră- 
mîn să rezolv cu mine în- 

Isumi toate frămîntările. Vă 
spuneam că sînt prea mare 

. ae. ca să-mi ajungă tovărășia 
pură B bunicii ce a rămas un co- 
------  ™ laborator al copilăriei mele 

și nu al adolescenței. Pă
rinților nu le este indife- 

■ rentă persoana mea, ce fac?
cum o duc cu școala ? (în 
paranteză fie spus, nici nu 

Ilși imaginează să n-o duc 
bine) — sînt lucruri care se 

■ circumscriu în interesele 
lor. Tata mă întreabă : „Ei, 
băiete, ai luat vreo notă ?“ 

B Mama vrea să știe dacă am 
™ nevoie de ceva. Totul se 
■ petrece rapid, aproape au

tomat, eu răspund, dar 
_ n-am întotdeauna credința 
™ că sînt ascultat pînă la ca-

Imează. N-au timp, r 
răbdare, ori sînt obosiți,

păt. Cînd stnt cu ei aș vrea 
să-și învingă oboseala și 
preocupările care le ocupă 
tot timpul, să fie și ai mei. 
Am ajuns la 17 ani și aflu 
de la alții ceea ce mi-ar 
putea spune părinții. Poate 
că nici n-aș îndrăzni să-i 
întreb ceva, ei mă conside
ră încă copil și nu-și imagi
nează că am depășit infan
tilul „da, de ce așa ?“ Mă 
întreb și eu, cum întreba și 
articolul dv. : oare părinții 
mă cunosc, ce știu ei des
pre mine ? în oriee caz, eu 
le spun foarte puține lu
cruri despre ce mă preocu
pă, pentru că nu știu ce 
trebuie și ce nu trebuie să 
le spun. Ii menajez, spun 
eu, scuzîndu-i, nu-i mai în
carc și cu „ale mele“. Simt 
însă că ceva nu este bine. 
La vîrsta aceasta ne cău
tăm pe noi înșine, vrem să 
ne descoperim, să ne auto
definim personalitatea. Te
ribilismul nostru și noncon- 
formismul atit de discutate 
nu merg prea atît de de
parte, încit să nu recunoaș
tem că introspecția aceasta 
în propria viață n-o putem 
realiza singuri, fără mina 
călăuzitoare a celor mari, 
pentru ca să ne putem cu
noaște așa cum sintem și 
nu așa cum credem noi că 
sintem. Tovarășa noastră 
dirigintă se străduiește de 
vreo cițiva ani să ne cu
noască și să ne înlesnească 
fiecăruia drumul spre auto- 
descoperire, dar are de-a 
face cu 40 de elevi și tot 
atîtea euri cu întrebări și 
solicitări intelectuale și su
fletești. Cui să-i răspundă 
mai de grabă, asupra cui 
să se aplece cu mai multă 
căldură, cu mai aleasă gri
jă. Oricum întoarcem lu
crurile, tot la părinți ajun
gem, ei nu ne au decit pe 
noi, copiii lor.

Pe tata îl aud mereu spu- 
nînd : ,.Pe vremea mea ti
nerii erau altfel*1. Dar cum 
erau? Mai buni? Nu mi se 
răspunde, eu înțeleg însă ce 
vrea să spună el: că erau 
mai buni. Părinții noștri a- 
desea abuzează, fără expli
cații, de acest „pe vremea 
mea" din care trebuie să 
înțelegem că de noi sînt ne
mulțumiți. Nemulțumiți —

pentru ce ? Nici asta nu^ 
știm exact. Poate le displa
ce ținuta, comportarea, 
poate atitudinea noastră 
față de viață, față de mun
că, spun eu. Dar să ne-o 
spună ei, și să ne-o spună 
cu argumente. Am senzația 
că sînt incoerent, dar nu mă 
cenzurez, scriu așa Cum 
mă asaltează gîndurile, căci 
totul se învîrtește în jurul 
aceleiași dorințe obsedante 
de a dobîndi mai multă căl
dură și afectivitate, tan
drețe din partea părinților 
cu riscul de a-mi împuțina 
avantajele materială pe 
care mi le oferă. Nu vreau 
dădăceală, să nu mă înțe
legeți greșit, m-ar irita ci
căleala, amestecul terori- 
zant în treburile mele, tu
tela, nu în extrema aceasta 
doresc să ajungă raportu
rile mele cu părinții.

îmi doresc prietenia pă
rinților, o prietenie mo
bilă. răbdătoare, recepti
vă la gravitatea probleme
lor mele, ca și la fleacuri, 
o prietenie veselă, cu frun
tea destinsă, o accept și se
veră, dar nu rece, nu dis
tantă. Aș vrea să le cunosc 
gîndurile, să știu ce-i pre
ocupă pe proprii mei pă
rinți, să-mi spună ei, nu să 
ghicesc eu. Sînt destul de 
mare acum ca să împartă 
cu mine satisfacțiile și su
părările. Vreau să-i văd că 
se bucură de mine, de tot 
ceea ce fac, că se supără pe 
mine. Mă mihnește să-i 
văd înregistrînd, sobru, tot 
ceea ce vine de lă mine, 
că-și oficiază, corect, înda
toririle de părinți, văd car
netul de note, merg la școa
lă, ori participă la serbă
rile de sfirșit de an. Mie, 
numai ătît mi se pare prea 
puțin. Dar poate că gre
șesc. că vă rețin atenția cu 
o situație cu totul și cu to
tul particulară. Dacă 
ați parcurs pînă Ia 
scrisoarea, poate îmi 
răspunde.

totuși 
capăt 

veți

oferitN. R. tntrucit am 
scrisoarea cititorului pentru 
lectură și meditație, îl soli
cităm pe el să răspundă.
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înap oierea in Capitală
a tovarășului Corneliu Mănescu

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm patriotic,

Colective de oameni ai muncii, organizații de masă,
Ca-
ex- 
din 
fă- 

Ve- 
Ar-

pe aeroportul Bă- 
prezenți George 
prim-adjunct al 

afacerilor externe,

Joi seara s-a înapoiat în 
pitală ministrul afacerilor 
terne, Corneliu Mănescu, 
vizita oficială pe care a 
cut-o în Mexic, Columbia, 
nezuela, Chile, Brazilia,
gentina, Uruguay, Peru și E- 
cuador, la invitația guvernelor 
acestor țări.

La sosire 
neasa, erau 
Macovescu, 
ministrului
adjuncți a ministrului, precum 
și șefi. de misiuni diplomatice 
din țări vizitate.

★
Pe aeroport, ministrul afa

cerilor externe a făcut urmă
toarea declarație redactorului 
Agerpres, Petru Uilăcan, și re
dactorului Radioteleviziunii 
române, Ștefan Naciu:

Este desigur dificil să ex
prim în cîteva cuvinte impre
siile pe care le-am dobîndit 
în călătoria pe care am făcut-o 
ca invitat oficial în 9 țări la- 
tino-americane. Ca o trăsătură 
care merită definită este sim
patia de care se bucură țara

noastră, România, poporul ro
mân, conducerea sa, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Am fost peste tot primiți bine, 
iar la rîndul nostru ne-am 
străduit să exprimăm mesajul 
de prietenie, de înțelegere al 
poporului român adresat fie
căreia dintre țările pe care 
le-am vizitat.

Discuțiile pe care le-am a- 
vut cu reprezentanții cei mai 
autorizați ai acestor țări ne-au 
permis să ne cunoaștem mai 
bine, să ne înțelegem mai bine, 
să consolidăm ceea ce este 
deja făcut, între țara noastră 
și fiecare dintre țările vizitate 
și să examinăm cu multă a- 
tenție tot ceea ce se poate face 
pentru a dezvolta, pentru a 
continua cursul bun al relații
lor noastre cu țările continen
tului latino-american. îmi ex
prim întreaga satisfacție pen
tru rezultatele care au fost 
obținute și, de asemenea, țin 
să exprim recunoștința mea 
pentru primirea care a fost 
rezervată delegației române 
peste tot unde s-a aflat.

și profesionale iși desemnează reprezentanții
Ain

unități agricole de 
instituții de învăță-

în marile întreprinderi industriale, 
stat, cooperative agricole de producție, 
mint superior, institute de cercetări și de proiectări din în
treaga țară au loc în aceste zile adunări în cadrul cărora sînt 
desemnați reprezentanți ai oamenilor muncii in Consiliul Na
țional al Frontului Unității Socialiste.

în cadrul acestor adunări, participanții au subliniat în
semnătatea deosebită a expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prezentată ia plenara C.C. al P.C.R., care reflectă 
spiritul creator de rezolvare de către partidul nostru a pro
blemelor actualei etape a construcției socialiste din România, 
importanța hotărîrilor plenarei privitor la constituirea Fron
tului Unității Socialiste și a Consiliilor oamenilor muncii 
ai naționalităților conlocuitoare, factor de seamă al întă
ririi continue a unității poporului, a națiunii noastre socia
liste. Vorbitorii au relevat că, deși sint reprezentați în 
Frontul Unității Socialiste prin organizațiile de partid, sin
dicale, U.T.C., și alte organizații din care fac parte, faptul 
că au posibilitatea de a-și desemna direct reprezentanții in 
Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste constituie 
un act de importanță deosebită, incă o dovadă grăitoare a 
lărgirii democrației socialiste in patria noastră. Ei s-au anga- 
taj să contribuie activ la înfăptuirea politicii partidului no
stru, politică pusă în slujba înfloririi României socialiste.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
SEMICENTENARULUI 

UNIRII TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA
Casa de cultură din Orăștie, 

Județul Hunedoara, a găzduit 
joi o manifestare culturală 
consacrată semicentenarului 
Unirii Transilvaniei cu Româ
nia. Profesorul pensionar Va- 
leriu Bora, a vorbit cu acest 
prilej despre anii luptei pen
tru unire și despre patriotis
mul entuziast al celor peste 
100 000 transilvăneni partici
pant la adunarea națională 
de la Alba Iulia, care a hotă
rît la 1 decembrie 1918 uni

iirea cu România. Membri 
cenaclului literar din localita
te au citit apoi din lucrările 
lor închinate acestui eveni
ment

în orașul Hațeg a avut loc 
simpozionul ..50 de ani de la 
unirea Transilvanie: cu Ro
mânia". în continuare, actori 
ai Teatrului de Stat din Petro
șani au prezenta: ur. montaj 
literar muzical intitulat „Ba- 
iaca unirii".

a:

(Agerpres)

La adunarea oamenilor 
muncii de la Uzinele ^23 Au
gust", în care și-au desemnat 
reprezentantul în Consiliul 
Național al Frontului Unității 
.Socialiste, au luat cuvîntul 
muncitori, maiștri, tehnicieni și 
ingineri care au « ibliniat în
semnătatea deosebită pe care o 
are constituirea Frontului U- 
nitâții Socialiste în viața poli
tică a țării. Ei și-au exprimat 
atașamentul profund față de 
politica partidului nostru și ho- 
târirea nestrămutată de a con
tribui activ la acțiunile inițiate 
ce acest organism politic cu 
larg caracter reprezentativ, 
pentru propășirea patr-.e: și 
triumful aoc&atisBul'wi in Ro
mânia.

Hotăririle adoptate oe recer-

dal* a tuturor 
lății.

La adunare 
vîntul ing. Ion 
tor general al

SOLEMNITATEA INMINARII ma:

UNOR ORDINE $1 MEDALII 1

cor.se'-'.e-.ța 
si satului 

licore a so-

(Urmare din pag. I)

secretarul Consiliului de Stat.
Erau prezenți general-colonel 

Ion Ioniță, ministrul forțelor 
armate, general de armată Ia- 
cob Teclu, adjuncti ai minis
trului forțelor armate, gene
rali.

Cu ocazia acestei sărbătoriri, 
pentru contribuția adusă la în
tărirea forțelor noastre arma
te, au fost decorați cu ordine 
și medalii ale Republicii So
cialiste România, 218 generali, 
ofițeri, subofițeri, angajați ci
vili ai Forțelor Armate și al ți 
tovarăși.

Mulțumind pentru distinc
țiile acordate, general-locote- 
nent Marin Nicolescu, general
colonel în rezervă Constantin 
Smirnov și ing. Mihai Palade 
au exprimat recunoștința tu
turor artileriștilor față de 
partid și guvern pentru deose-

bita grijă 
Forțelor
lor cu mijloace moderne de 
luptă, hotărîrea lor de a duce 
mai departe tradițiile făurite 
de înaintași de-a lungul veacu
rilor în luptele pentru inde
pendență și neatîmare. în în
cleștarea aprigă cu dușmanul 
în războiul antihitlerist. Ei 
s-au angajat să-și închine în
treaga lor putere de muncă, 
pricepere și pasiune, pentru a 
contribui la întărirea conti
nuă a capacității de apărare a 
țării, să slujească cu devota
ment și abnegație interesele 
poporului nostru, să fie gata 
în orice moment, la chemarea 
partidului, să apere libertatea, 
independența și pămîr.tul 
scump al patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușesci! 
a rostit o cuvîntare, subliniată 
de cei prezenți prin vii și pu
ternice aplauze.

ce o acord 
Armate,

câeCățn noastre seria, «te. ce 
der-. oltare a t*rtnrar enerriîtor 
și taler.telGr poporului nostru.

„Crearea Frontului Unității 
Socialiste și e Consiliilor oa
menilor muncii pentru națio
nalitățile conlocuitoare, a spus 
printre altele, ajustorul Iulius 
Csipkes. exprimă cu prisosință 
adincirea democratismului so
cialist ce caracterizează socie
tatea noastră in De—.oa ia ac
tuală, intensifică pan. c: pa rea 
intreeulm popor la a-ti-.tatea 
economică, socX-poiitică și 
culturală a țării, la conduce
rea treburilor 
ștești.

Participanții 
ar.eajat să-și 
turtle pentru 
mai activ la prorres-

de stat ți ob-

la adimare s-au 
sporească efor- 
a cor.tribui si 

și pros
peritatea scumpei r.oastre pa
trii — Româr.ia soc.al.stă.

BRONZOL
(Urmare din pag. I) 
nile copilăriei, der- 
dclușurile, patinoa
rele, marile figuri 
ale sportului cu cro- 
sa, drăguțele foci 
îmi făceau ochi dulci 
și mă visam vînînd 
balene prin fiorduri, 
și asta numai din 
cauza cuvîntului 
magic : Bronzol.

Iată ce înseamnă 
să ai geniu îmi spu
neam. Păi vara lu
mea se gîndește la 
orice, la plaja de la 
Mamaia, la Califor
nia însorită, la Ca
nnes la Sahara, la 
oaze. Ia limonadă, 
la Pepsi, la slipuri. 
Ia Marea Neagră, Ia 
raze ultra-violete, 
numai la Bronzol,

nu. Bronzolul
ceva 
iaurtul cînd te 
rău spatele, ca 
tul albastru 
etc. Pe cînd 
apariția unui 
menea cuvînt creea
ză acea stupoare în 
stare să aducă cele 
mai mari întrebări 
în mintea cuiva.

Adică de 
trebuie nouă 
zoi la ora 
Unde să ne dăm cu 
Bronzol ? în 
La ștrandul 
Mangalia, ori 
ta 1400 cînd e 
Mister, de o mie de 
ori mister...

Privind însă mai 
atent și la celelalte 
reclame m-am lă
murit. Se mai reco
manda acolo și o vi-

este 
subînțeles. Ca 

arde 
spir- 
etc, 

iarna
ase-

ce ne 
Bron- 
asta ?

baie ? 
de la 
la co- 
soare?

zită Ia Popasul Si
lești unde vor fî ve
nit lupii acum, pen
tru că slujbașii res- 
aurantalui nu mai 

sint, se recomandă 
să tragem la cutare 
han unde putem să 
șl dormim fără foc 
în admirabilele ca
bane de lemn pen
tru vară și așa mai 
departe.

Mi sc 
sau jn iunie o să _
tim fără să vrem pe 
mari'-* pancarte 
pînză : Schiați 
Măgura Codlei Pa
tinați alături, la 23 
August ! Nu uitați 
Cismigiul sporturi
lor de iarnă! Și așa 
mai departe.

Veseli birocrați 
mai avem. Să ne 
trăiască...

pare mie 
ci-

de 
la

Muncitorii, inginerii fi tehni
cienii noii cetăți a oțelului ro
mânesc. Combinatul «iderurgic 
din Galați. și-au desemnat re
prezentantul lor în Consiliul 
țional al Frontului Unității 
cialiste.

Crearea Frontului Unității 
cialiste, a 
tov. I____ „_  _ ________ _
comitetului de partid al C.S.G. 
la adunarea care a avut loc 
acest prilej, 
prinzâtor 
abordează 
ției noii 
preocuparea 
fecționarea 
lor și mijloacelor necesare edifi
cării socialismului în fiecare eta
pă. Se creează. astfeL condiții 
pentru fructificarea deplină a 
experienței și înțelepciunii po
porului, pentru exercitarea mai 
largă a drepturilor democratice 
și pentru promovarea formelor 
colective de conducere și stimu
larea răspunderii politice fi so-

Na- 
So-

So- 
te, a spus in cuvîntul său 
Gheorgbe Neațu, secretarul

cu 
oglindește modul cu
ra care partidul 
problemele evola- 
noastre orfnduiri, 
sa pentru per- 

continuă a forme-

La Combinatul chimie 
a avut toc joi o adunare a colec
tivului acestei mari unități a in
dustriei noastre socialiste. în ca
drul căreia a fost desemnat re
prezentări tul în Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste. 
La adunare a luat c^vintul ing. 
Victor Adomnicâi. secretarul co
mitetului de partid al combina
tului. „Noi sîntem reprezentați în 
Frontul Unității Socialiste prin 
organizațiile de partid, obștești 
din care facem parte, a spus el. 
Faptul că avem posibilitatea de 
a ne desemna și direct un repre
zentant în Consiliul National al 
Frontului Unității Socialiste, 
ceasta constituie un act de

a-
__ __ _________ _ o 
deosebită importanță în procesul 
dezvoltării 
liste-.

Participanții la adunare au 
relevat că transpunerea în

democrației socia-

SPORT
Cupa orașului București

la handbal masculin

jocurile tari
După marea surpriză furnizată 

in prima zi a turneului, cînd a 
învins „naționala Ungariei", echi
pa de tineret a țării noastre, care 
în momentul de față este alcătui
tă din jucători foarte tineri, a 
terminat, aseară, la egalitate 
(19—19) cu puternica echipă a 
R. S. S. Gruzine.

Tinerii handbaliști români dor
nici de afirmare, cu o pregătire 
fizică excelentă și posesori ai u- 
nor cunoștințe tehnice și tactice 
revelatoare, au alergat mult, s-au 
„bătut" pentru fiecare minge, și 
au reușit să mențină un echilibru 
valoric pe teren. Rezultatul este

cu atît mai meritoriu, cu cit în
tre adversarii lor figurau și cu
noscuta Tzervadze, Păkadze și A- 
baisvili, componenți ai reprezen
tativei U.R.S.S.

Prin victoria obținută cu sco
rul de 14—-12 în fața selecționa
tei Ungariei, reprezentativa Iugo
slaviei și-a depus candidatura a- 
lături de prima formație a țării 
noastre (care datorită experienței 
și valorii sale nete a cîștigat de
tașat partida cu echipa Spaniei 
(28—13), la cîștigarea trofeului.

Madrid, Santana l-a învins cu 
scorul de 6—4, 3—6, 6—2, 6—2 
pe Manuel Orantes.

• în cadrul lucrărilor Comi
siei internaționale de ciclism de 
sală, de pe lingă U.C.I., s-a sta
bilit ca viitoarele campionate 
mondiale să se desfășoare în 
anul 1969 la Erfurt (R. D. Ger
mană), între 23 și 26 octombrie. 
Campionatele mondiale din 1970 
vor avea loc la Praga.

VIOREL PAUNESCU Rezultate in corn

Frontul Unității Socialiste
viață a prevederilor recen
tei plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân va contribui la întărirea 
continuă a unității moral-politice 
a tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate. în jurul 
partidului.

In gineri, proiectanți, eco
nomiști. matematicieni, și alți 
salariati ai Institutului de cer
cetări tehnologice pentru con
strucția de mașini. întruniți 
joi ia amiază într-o adunare, 
au desemnat reprezentantul 
în Const.iul National al Fron
tului Unității Socialiste.

în cuvîntul 
participarăți au 
facțla cu care, 
tregul nostru popor, au 
recentele hotărîri ale 
dului și statului. Ei au 
ma: hotărîrea tuturor saiaria- 
ților ce a nu precupeți nici 
un efor: centra rezolvarea 
ireproșabilă a probietne .or
sped: .ce acestui sector, contri
buind astfei la opera com
plexă. condusă de Partidul Co
munist Româr. de desăvirș’-^ 
• socstrurției socia^tfte ia 
țara noastră.

lor, numeroși 
relevat satis- 

alături de în- 
primit 
paru- 
expri-

La fcHnarea colectivului Uri- 

R*șk% h» cadrul cirri a fost 
d*sraa>* ua reprezentant în 
CiJTiiiul Națkoal al Frontului 
U&rtățri Socialiste, Mircea Go
li aha, secretara! comitetului de 
partid dra arini, referindu-se la 
aotărirife adoptate de Fenaxa 
C~—TTi tuhri Central al Partidu- 
ka CocKaîst R mân. a arătat că 
eJe refiefeaxă caracterul profund 
creativ al pofiticn partidului 
nostru, modul profund științific 
în care rint sntoponate. în lumi
na învățăturii marast-leniniste, 
prsriemeîe izvorî te din reali tă-

• Aseară, la Viena, în ca
drul „Cupei campionilor euro
peni" la baschet (masculin), s-a 
disputat meciul dintre formația 
austriacă E.K.E. și echipa Di
namo București. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 88—75 
(47—36) în favoarea jucătorilor 
austrieci. Au asistat 1 500 de 
spectatori. Returul va avea loc 
la 21 noiembrie, la București.

• Tenismanul Manuel San*- 
tana a cîștigat din nou titlul 
de campion al Spaniei. In fi
nala competiției, desfășurată la

petiții europene

de fotbal
• Au continuat întîlnirile din 

cadrul diferitelor competiții in
ternaționale europene de fotbal, 
în „Cupa campionilor europeni", 
Manchester United, jucînd pe 
teren propriu, a învins cu sco
rul de 3—0 (0—0) echipa bel
giană Anderlecht. La Amster
dam, Ajax a întrecut cu 2—0

țile contemporane ale țării noas
tre. Prin constituirea Frontului 
Unității Socialiste s-a creat or
ganismul social care conferă o 
expresie organizatorică viabilă u- 
nității națiunii noastre, care sti
mulează dezvoltarea acestei uni
tăți în forme superioare.

Importanța măsurilor adoptate 
de recenta plenară, precum și 
hotărîrea constructorilor de ma
șini din Reșița de a participa ac
tiv la înfăptuirea sarcinilor Fron
tului Unității Socialiste au fost, 
de asemenea, larg exprimate de 
ing. Iosif Opriș, directorul gene
ral al uzinei, ing. Otto Novy, 
tehniciană Maria Ivanici, maistrul 
Ion Bon ța, șefii de echipă 
Gheorgbe Radu și Matei Scînteie 
fi de alți participant! care au 
luat cuvîntul la adunare. Ei au 
manifestat deplina lor adeziune 
față de măsurile elaborate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din oc
tombrie, față de politica gene
rali a partidului si s-au angajat 
să muncească cu tot elanul și în
treaga tor pricepere, alături de 
ratregul popor, pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

La adunarea Cooperativei a- 
gricole di» Palazul Mare, în cu- 
vmtnl său. tc’. arășul Dumitru 
Maxim, secretarul organizației 
de partid, a spus. Intre altele : 
„In întreaga sa activitate, parti
dul se sfătuiește cu cei ce mun
cesc, cu poporul. în toate pro
blemele politicii interne și ale ac- 
tivi!ă«n internaționale. Faptul că, 
pe lingă reprezentanții noștri în 
Frontul Unității Socialiste, de
semnați de Uniunea Națională a 
Cooperativelor de Producție, noi 
desemnăm acum direct un re
prezentant din rîndurile noastre 
în Consiliu! Național, reprezintă 
încă o formă a democrației noas
tre socialiste, constituie o mani
festare a legăturilor directe, ne
mijlocite dintre partid și popor.

La adunare au mai luat cu
vîntul cooperatorii Stanică Mihai,

Ședința Consiliului Uniunii
societăților științifice ale cadrelor

didactice
Joi a avut loc în Capitală 

ședința comună a birourilor 
Consiliilor de conducere ale 
celor 10 societăți științifice ale 
cadrelor didactice. Pârtiei pan- 
ții la ședință au hotărît înfi
ințarea Uniunii societăților ști
ințifice ale cadrelor didactice.

După constituire, Uniunea a 
hotărît, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm patriotic, 
aderarea la Frontul Unității 
Socialiste și a desemnat repre
zentanții săi în Consiliul Na
țional al Frontului.

Președintele Uniunii, acad. 
Petre Constantinescu-Iași. lu- 
înd cuvîntul, a subliniat că in
telectualitatea patriei, în rîn
dul căreia un detașament nu
meros îl constituie cadrele di
dactice, urmează cu încredere 
politica marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, 
își dă deplina sa adeziune la 
această politică clarvăzătoare 
și înțeleaptă, care exprimă in
teresele vitale ale poporului 
nostru. Ea este hotărîtă să par
ticipe cot la cot cu ceilalți oa
meni ai muncii, la întreaga 
viață socială și politică a țării, 
să-și aducă prin munca sa a- 
vîntată contribuția Ia ridicarea

edificiului socialist, la înflori
rea României noi.

înființarea Uniunii societă
ților științifice ale cadrelor 
didactice și aderarea ei la 
Frontul Unității Socialiste, a 
spus vorbitorul, va asigura 
condiții mai bune de partici
pare a membrilor săi la viața 
socială și de stat, la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului nostru, la întărirea coe
ziunii tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, în jurul Partidului Co
munist Român.

Exprimîndu-și satisfacția 
pentru crearea Uniunii socie
tăților științifice ale cadrelor 
didactice și pentru aderarea 
sa la Frontul Unității Socia
liste, au luat cuvîntul profe
sorii universitari Boris Cazacu 
— din partea Societății de ști
ințe filologice, Ștefan 
din partea Filialei Cluj 
Societății de științe istorice, 
prof. Erich Pfaff — din partea 
Filialei Timișoara a Societății 
de științe geografice, și acad. 
Nicolae Sălăgeanu — din par
tea Societății de științe biolo
gice.

Pascu
a

1
I
I

(Urmare din pag. I)

Tudor Culețu, Anton Tincu, Va- 
sile Șpan și ing. agronom Roth 
Mihai. Ei au exprimat hotărîrea 
membrilor cooperativei agricole 
de a depune întreaga lor capa
citate de munca pentru sporirea 
continuă a producției agricole, 
fiind convinși că astfel contri
buie la îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere ce revin țărăni
mii cooperatiste.

Cooperatorii din Satul Cer- 
netu, comuna Mîrzănești, ju
dețul Teleorman, au desemnat, 
în cadrul unei adunări, repre
zentantul lor în Consiliul Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste.

După ce a subliniat adîncile 
transformări petrecute în so
cietatea noastră socialistă, în 
viața economică a țării, A- 
lexandru Slăvuică, secretarul 
Comitetului de partid din co
muna Mîrzănești, a arătat că 
măsurile adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R. privind crearea 
Frontului Unității Socialiste 
reprezintă un moment de o 
deosebită importanță politică 
în procesul de dezvoltare a 
democrației socialiste și de în
tărire continuă a unității oa
menilor muncii în jurul par
tidului. Activitatea viitoare în 
cadrul Frontului Unității So
cialiste va da un și mai mare 
avînt în munca noastră cons
tructivă, va cimenta și mai 
puternic alianța de nezdrun
cinat între clasa muncitoare

în încheierea adunărilor,

și țărănimea muncitoare. Au 
luat apoi cuvîntul Alexandru 
Lungu, Dumitru Chelu, Gher
ghina Pălărie, Mihai Oprea 
care au subliniat că prin ac
tivitatea sa Frontul Unități: 
Socialiste va crea noi și mar: 
posibilități de participare S 
tuturor cetățenilor țării, mun
citori, țărani, 
viața politică 
triei.

intelectuali, Ie 
și socială a pa-

de autocamioani 
și-au desemnat re

Constructorii 
din Brașov, 
prezentantul lor în Consiliul Na 
țional al Frontului Unității So 
cialiste.

Subliniind semnificația creări 
Frontului Unității Socialiste, in 
ginerul Suțu Constantin, secreta 
rul comitetului de partid al uzi 
nei, a arătat că acest importai) 
eveniment se înscrie în ansamblu 
preocupărilor majore menite s 
asigure transpunerea în fapt 
sarcinilor stabilite de Congresi 
al IX-lea și de Conferința Națio 
nală a Partidului Comunist Ro 
mân. Prin adoptarea de cătr 
partid a noilor măsuri, poporu 
nostru face un nou și importau 
pas pe drumul desăvîrșirii con 
strucției socialiste. Vorbitorul 
exprimat, totodată, satisfacți 
constructorilor de autocamioan 
pentru posibilitatea de a desem 
na direct din rîndurile lor un re 
prezentant în Consiliul Naționa 
al Frontului Unității Socialiste.

în încheierea adunărilor, într-o atmosferă de mure entu 
ziasm și avînt patriotic, participanții au adoptat telegram 
adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care își exprimă adeziu 
nea totală față de măsurile luate de plenara C.C. al P.C.® 
din octombrie, hotărîrea lor fermă de a munci fără prege 
pentru înfăptuirea programului de desăvîrșire a construcție 
socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea și Conferința Na 
țională a partidului. în telegrame, participanții la adunăr 
asigură partidul că vor contribui activ Ia toate acțiunile ini 
țiate de Frontul Unității Socialiste, sub conducerea partidu 
lui, pentru propășirea României socialiste.

Ședințele Consiliilor județene 
ale oamenilor muncii

de naționalitate ucraineană și sîrhi
întruniți joi, la sediul Comite

tului județean de partid Sucea
va, în cadrul unei adunări, mem
brii Consiliului județean al oa
menilor muncii de naționalitate 
ucraineană au desemnat în una
nimitate reprezentantul lor în 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste. Luind cuvîn
tul, Emil Bobu, prim-secretar al 
Comitetului județean Suceava al 
P.C.R., a arătat că în această 
perioadă, cînd în întreaga țară au 
loc acțiuni menite să asigure un 
cîmp tot mai larg de manifes
tare a democrației socialiste, con
stituirea Consiliului județean al

★

Joi a avut loc, la Timișoara, 
ședința Consiliului județean Ti
miș, al oamenilor muncii de na
ționalitate sîrbă.

Conf. dr. Ion Zahiu, secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., a făcut o amplă expu
nere, relevînd importanța măsu
rilor adoptate de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., pentru întări
rea unității națiunii noastre so
cialiste, pentru cimentarea fră
ției dintre oamenii muncii ro
mâni și cei din rîndul naționali
tăților conlocuitoare, pentru în
tărirea coeziunii întregului po
por în jurul partidului și al con
ducerii sale.

oamenilor muncii de naționali 
tate ucraineană, cate a avut lo 
de curînd, dă posibilitate acestor 
să-și afirme capacitatea creatoai 
în viața politică a țării. Vorbite 
ml a subliniat cinstea ce se « 
cordă Consiliului județean i 
oamenilor muncii de naționalitat 
ucraineană de a avea un repr< 
zentant în Consiliul Național i 
Frontului Unității Socialiste.

Participanții la adunare și-a 
manifestat hotărîrea lor ferm 
de a contribui cu întreaga pi 
tere de muncă la înfăptuire 
politicii partidului nostru.

★

Exprimîndu-și atașamentul de 
plin față de politica internă i 
externă a partidului nostru, part 
cipanții la ședință au hotărît î 
unanimitate aderarea Consiliuli 
județean Timiș al oamenik 
muncii de naționalitate sîrbă, 1 
Frontul Unității Socialiste, angs 
jîndu-se ca, sub conducere 
Partidului Comunist Român să- 
aducă întreaga contribuție la < 
dificarea socialismului în patri 
noastră. Membrii Consiliului jr 
dețean au desemnat, apoi, în i. 
nanimitate reprezentantul lor î 
Consiliul Național al Frontuli 
Unității Socialiste.

(Ager preș)

(1—0) pe Fenerbahce Istanbul. 
Fotbaliștii turci s-au apărat 
majoritatea timpului în 8 jucă
tori, dintre care s-a remarcat 
stoperul Nunweiller. în orașul 
Glasgow, echipa Celtic a dispus 
cu severul scor de 5—1 (1—1) 
de formația iugoslavă Steaua 
Roșie. Alte rezultate : „Cupa 
cupelor" : Dunfermline (Scoția)
— Olimpiakos (Grecia) 4—0 
(0—0) ; Randers Freja (Dane
marca) — Sliema Wanderers 
(Malta) 6—0 (2—0) ; Porto (Por
tugalia) — Slovan Bratislava
1— 0 (1—0) ; „Cupa orașelor tîr- 
guri" : Dundlak (Irlanda) — 
Glasgow Rangers (Scoția) 0—3 
(0—1) ; Olimpique Lyon — Vitto
ria Setubal (Portugalia) 1—2 
(1—1) ; Leeds United — Napoli
2— 0 (0—0) ; Hibernian (Scoția)
— Lokomotiv Leipzig 3—1 (3—0).

• A început competiția de 
fotbal „Cupa super inter-conti* 
nentală". în primul meci, des
fășurat la Montevideo, Penarol 
a dispus cu scorul de 3—0 (1—0) 
de Racing Buenos Aires. în ca
drul acestei competiții urmează 
să mai evolueze, la date care 
vor fi stabilite, și alte echipe 
învingătoare ale „Cupei inter
continentale" ca Real Madrid, 
Santos și Internazionale Milano.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

gie electrică, ulei și apă este 
cu 15—27 și, respectiv 40 la 
sută mai redus. Togte acestea 
în condițiile reducerii sub
stanțiale a greutății specifice 
a agregatului (cu circa 20 la 
sută).

— Să ne oprim asupra ulti
mei idei — a reducerii greu
tății agregatului, ea fiind și o 
importantă cale de economi
sire a metalului folosit. în ce 
direcție s-a acționat aici ?

— Pentru a răspunde aces
tei întrebări, voi face mai în- 
tîi o precizare: atunci cînd 
discutăm de compresor ca a- 
gregat, în noua concepție a- 
vem în vedere și motorul e- 
lectric ca parte componentă a 
acestuia, spre deosebire de 
vechea variantă cînd antrena
rea agregatelor se făcea pe- 
lagăre separate, ceea ce o- 
bliga la execuția distinctă 
a compresoarelor și motoare
lor electrice de antrenare. în 
prezent, prin aplicarea soluției 
constructive, cu motorul mon
tat în consolă, direct pe ar
borele compresorului, cupla
jul se simplifică (se elimină 
lagărele motorului, volantul 
etc.), durata montajului în 
stație și greutatea produsului 
finit se reduc cu 20 la sută 
(ceea ce permite ca din me
talul economisit aici să se 
fabrice, anual, peste plan, 17

compresoare de 50 N. m. c./mi- 
nut).

La reducerea greutății agre
gatelor au contribuit, fără în
doială, 
toarele 
teriale 
cioasă, 
rea materialelor active la li-

și folosirea (la mo- 
electrice), a unor ma- 
superioare (tablă sili— 
izolații etc.), încărca-

pective echivalent cu timpul 
necesar proiectării unui motor 
asincron de 2 000 kW). în a- 
celași sens s-a acționat și a- 
tunci cînd colectivul de pro- 
iectanți al uzinei și-a propus 
să mărească puterea motoru
lui Diesel de la 2 300 la 2 500 
C.P. și viteza de deplasare a

UZINA
In procesul de

MODERNIZARE
mita lor superioară, tipizarea 
elementelor comune (inele co
lectoare, lagăre, dimensionaT 
rea carcaselor), ș.a.m.d. Evi
dent, acestea au fost însoțite 
de economisirea unei impor
tante cantități de timp, îna
inte folosită în scopul proiec
tării S.D.V.-urilor necesare 
(prin economisirea a circa 
6 000 ore de proiectare, a 
rezultat, în final, un spor de 
capacitate la atelierele res-

locomotivei Diesel electrică, 
cu 20 km oră.

— Este bine cunoscută re
lația : proiectant-executant,
existența unei depline concor
danțe între compartimentele 
de concepție și secțiile produc
tive ale uzinei. în procesul a- 
similării de noi produse, cum 
s-a materializat această rela
ție ?

— Aspectele relației proiec
tant-executant îmbracă felu-

rite forme. M-aș opri asupr 
necesității urmăririi „pînă jos 
a execuției proiectului, a evi 
dențierii fiecărei faze de exe 
cuție a prototipului.

Astfel, de pildă, începînd c 
1964 în cadrul uzinei funcțio 
nează serviciul de pregătire $ 
lansare a fabricației care a 
sigură atît evidențierea, în ca 
drul secțiilor, pe comenzi ; 
contracte, a cheltuielilor de fa 
bricație, cît și stabilirea exact 
a fiecărei faze de-a lungul în 
tregului flux tehnologic. Dac 
pînă la înființarea comparti 
mentului amintit, în fiecar 
secție existau servicii distinct 
de proiectare și elaborare 
tehnologiilor (șefii de secți 
fiind, în ultimă analiză, răs 
punzătorii direcți ai concepție 
și producției, abătîndu-se, îi 
felul acesta, deseori de la dis 
ciplina de producție și finan 
ciară), în prezent, prin cen 
tralizarea activității de proiec 
tare și lansare în servicii d 
sine stătătoare se poate ur 
mări, în amănunt, respectare; 
tuturor normelor impuse d* 
existența unui flux tehnolo 
gic rațional, de optimizare i 
întregii fabricații. In plus, s- 
elimină verigile intermediari 
de prisos în activitatea d< 
concepție și pregătire tehno 
logică și se poate stabili ma 
exact aportul fiecărui proiec 
tant la îndeplinirea sarciniloi 
de producție.



Lucrările Congresului P.M.U.P. Pentru restabilirea
Cuvîntarea tovarășului 

Chivu Stoica
Dragi tovarăși,

Permiteți-mi ca, în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al comuniștilor 
și al întregului nostru popor, să 
vă transmit dumneavoastră, dele
gați la cel de-al V-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, și prin dumneavoastră, 
membrilor de partid și tuturor 
oamenilor muncii din R. P. Po
lonă, un cald salut tovărășesc.

Congresul, la ale cărui lucrări 
participăm, face bilanțul realiză
rilor remarcabile obținute de oa
menii muncii din Polonia prie
tenă, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, în 
construcția socialistă și dezbate 
probleme importante privind dez
voltarea și înflorirea continuă a 
patriei dumneavoastră.

Poporul român, care este le
gat de poporul frate polonez 
prin vechi tradiții de solidaritate 
și sprijin frățesc în lupta pentru 
eliberarea națională și socială, 
pentru cauza socialismului, ur
mărește cu interes și se bucură 
de succesele dobîndite de clasa 
muncitoare, de toți oamenii mun
cii din Polonia, în frunte cu co
muniștii, în dezvoltarea econo
miei, științei și culturii, în ridi
carea nivelului lor de trai.

între Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez, între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Polonă se dezvoltă relații de co
laborare și schimb de experien
ță în domeniile politic, economic, 
cultural și tehnico-științific, ceea 
ce corespunde intereselor popoa
relor noastre, cauzei Socialismu
lui în lume.

Partidul Comunist Român își 
pxprimă convingerea că aceste 
relații de prietenie și colaborare 
tovărășească se vor dezvolta în 
continuare, pe baza principiilor 
rnarxism-Ieninismului și interna
ționalismului socialist, în lupta 
comună pentru construirea noii 
Qrînduiri sociale, împotriva im
perialismului, pentru cauza păcii 
în lume.

Tovarăși, M * *

Poporul nostru desfășoară. în 
prezent, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, o vastă 
activitate constructivă, pentru în
făptuirea programului desăvârșirii 
construcției socialiste.

Pe baza directivelor Congre
sului al IX-lea, dezvoltate de 
Conferința Națională a P.C.R. 
din decembrie 1967, a fost elabo
rat și se înfăptuiește un ansam
blu de măsuri în vederea perfec
ționării formelor de organizare și 
metodelor de conducere a între
gii vieți sociale, îmbunătățirii 
conducerii și planificării econo
miei, a activității organelor pu
terii de stat centrale și locale, 
dezvoltării cercetării științifice, 
învățâmîntului, ocrotirii sănătății. 
Aceste masuri întăresc și mai 
mult rolul conducător al partidu
lui în toate domeniile construc
ției socialiste.

în același timp, P.C.R. se pre
ocupă de continua dezvoltare a 
democrației socialiste, de asigu
rarea cadrului organizatoric pen
tru atragerea tot mai largă și 
participarea efectivă a tuturor 
cetățenilor la conducerea trebu
rilor economice, de stat și ob
ștești. Pe această linie se înscrie 
recenta hotărîre cu privire la 
crearea Frontului Unității Socia
liste, expresie a înaltului grad de 
coeziune a întregului nostru po
por în jurul partidului Comunist.

Consacrîndu-și eforturile acti
vității pentru progresul material 
și spiritual al întregii societăți. 
Partidul Comunist Român înde
plinește atît datoria națională

față de propriul popor, cît și 
una din principalele îndatoriri 
internaționale, contribuind prin 
succesele obținute în edificarea 
noii orînduiri, la creșterea forței 
și prestigiului sistemului mon
dial socialist, a influenței ideilor 
socialismului în lume.

Partidul Comunist Român, gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia situează în centrul poli
ticii lor externe dezvoltarea și 
întărirea prieteniei, solidarității 
și colaborării cu toate țările so
cialiste, militează în mod stator
nic pentru îmbunătățirea și per
fecționarea continuă a relațiilor 
cu aceste țări, chemate să ofere 
un exemplu de raporturi noi în
tre popoare, întemeiate pe stimă 
și încredere reciprocă, pe întra
jutorare tovărășească și să con
tribuie la accelerarea construcției 
socialismului în fiecare țară în 
parte, la victoria cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Profund atașată cauzei păcii 
și prieteniei între popoare, Ro
mânia dezvoltă, în același timp, 
relații de colaborare și cooperare 
cu toate țările lumii, indiferent 
de orinduirea lor socială, punînd 
la baza acestora principiile care 
capătă o recunoaștere tot mai 
largă pe arena internațională — 
ale suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc.
. România dezvoltă relații prie
tenești cu țările recent eliberate, 
le sprijină în lupta pentru apă
rarea și consolidarea indepen
denței lor naționale. Totodată, ea 
este solidară cu popoarele care 
luptă pentru eliberarea de stib 
jugul colonial, cu mișcările de 
eliberare națională, cu toate for
țele an ti imperialiste. *

Poporul român, deplin solidar 
cu eroicul popor vietnamez, care 
duce o luptă dreaptă și plină de 
sacrificii, i-a acordat și îi acordă 
— împreună cu popoarele celor
lalte țări socialiste — întregul 
sprijin în lupta pentru triumful 
cauzei sale. Opinia publică din 
țara noastră a primit cu satis
facție încetarea necondiționată a 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam, act pozitiv în viața in
ternaționala, care constituie nu
mai un început spre soluționarea 
problemei vietnameze. După pă
rerea partidului $i guvernului 
nostru, soluția pentru lichidarea 
definitivă a războiului din Viet
nam este retragerea trupelor 
S.U.A. din această țară și crea
rea tuturor condițiilor pentru ca 
poporul vietnamez să-și poată e- 
xercita dreptul său sacru de a 
hotărî singur asupra destinelor 
sale.

Ca stat european, țara noastră 
militează activ, în spiritul Decla
rației de la București a statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, pentru înfăptuirea secu
rității în Europa, pentru instau
rarea unui climat de încredere, 
bună înțelegere și cooperare în
tre toate statele europene. în a- 
bordarea problemei securității 
europene trebuie să se pornească 
de la realități, de la schimbările 
postbelice petrecute pe conti

nentul nostru și, îndeosebi, de la 
existența și recunoașterea celor 
două state germane, a inviolabi
lității granițelor stabilite după 
cel de-al doilea război mondial, 
a frontierei Oder—Neisse.

Desigur, cercurile imperialiste, 
revanșarde, neonaziste. încearcă 
sa învenineze atmosfera interna
țională. să împingă lumea înapoi 
spre perioada războiului rece, să 
pună în aplicare planurile lor a- 
gresive. In același timp, există 
însă uriașe forțe antiimperialiste, 
care, acționînd unite, pot salv
garda pacea popoarelor. România 
este hotărită să întărească conti
nuu capacitatea sa de apărare, 
să-și îndeplinească obligațiile ce 
Ie are ca țară socialistă în cadrul 
Tratatului de la Varșovia, iar 
dacă imperialiștii vor ataca Ro
mânia sau altă țara socialistă, ne 
vom respecta îndatorirea atît 
față de poporul nostru, cît și 
față de aliații noștri. Totodată, 
Republica Socialistă România este 
hotărîtă ca și în viitor să-și adu
că contribuția la asigurarea unui 
climat de destindere în Europa 
și în întreaga lume, pentru solu
ționarea în spirit constructiv a 
problemelor internaționale, pen
tru apărarea păcii și securității 
popoarelor.

Tovarăși,

Fidel tradițiilor sale internațio
naliste, Partidul Comunist Ro
mân își exprimă hotărîrea de a 
face tot ceea ce îi stă în putință 
pentru dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de prietenie și cola
borare cu toate partidele comu
niste, pentru a-și aduce contri
buția la găsirea căilor care să 
ducă la întărirea colaborării și 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale — 
principala forță socială politică a 
contemporaneității — la unirea 
tuturor forțelor care luptă împo
triva imperialismului, pentru de
mocrație, pace și progres social.

După părerea Partidului Co
munist Român. în prezent este o 
necesitate pregnantă ca toate e- 
Forturile să fie îndreptate spre 
înlăturarea elementelor de încor
dare și tensiune, snr* îmbun^'â- 
tirea relațiilor dintre partidele 
frățești, pentru crearea unui cli
mat favorabil întăririi unității și 
coeziunii lor. pe baza princiriuor 
marxist-lenin’ste ale internaționa
lismului proletar, independenței, 
egalității în drenturi. neameste
cului în treburile interne și res
pectului reciproc.

în încheiere, vă rog sâ-mi 
permiteți, dragi tovarăși, să vă 
urez succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor Congresului, m 
activitatea partidului dumnea
voastră, consacrata înfloririi Re
publicii Populare Polone, cauzei 
socialismului si păcii.

Trăiască prietenia și colabora
rea dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc U- 
nit Polonez, dintre țările si po
poarele noastre !

Trăiască unitatea țârilor so
cialiste. a partidelor comuniste și 
muncitorești 1

drepturilor legitime ale 

R.P. Chineze la O.N.U.
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN

NEVI’ YORK 14. — Trimisul special Agerpres, Nicolae 
Ionescu, transmite : In cadrul dezbaterilor din Adunarea 
Generală a O.N.U in problema .Restabilirii drepturilor le
gitime ale Republicii Populare Chineze in O.N.V.*, au luat 
cuvintul, joi dimineața, reprezentanții Zambiei, Madagasca
rului, Republicii Africii Centrale, României și Nepalului.

Reprezentantul permanent al 
României la O.N.U., ambasadorul 
Cheorghe Diaconescu, a subli
niat in intervenția sa „câ soluțio
narea reală și durabilă a marilor 
probleme ale lumii contemporane 
nu poate fi concepută astăzi fără 
participarea Republicii Populare 
Chineze. împiedicarea R. P. Chi
neze, timp de aproape două de
cenii, de a-și ocupa locul care 
îi revine de drept în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite s-a 
dovedit și se dovedește, într-o 
măsură mereu crescîndă, profund 
dăunătoare intereselor fundamen
tale ale organizației**.

Reprezentantul român a subli
niat că emisarii Iui Cian Kai Și, 
fiind respinși de poporul chinez, 
nu reprezintă în nici un fel Chi
na la Organizația Națiunilor U- 
nite și, ca atare, prezența lor în 
această organizație este ilegală. 
Vorbitorul a subliniat că proiec
tul de rezoluție prin care se pio- 
pune crearea unui comitet pen
tru „a explora și studia*4 proble
ma reprezentării Chinei nu ar fa
ce decît să deschidă calea spre 
noi tergiversări în rezolvarea po
zitivă a acestei probleme. Tot în 
cadrul tentativelor de tergiversa
re. se înscrie și proiectul de re
zoluție procedura] prin care se 
pretinde o majoritate de două 
treimi pentru reglementarea ace
stei probleme — a subliniat de
legatul româix. adăugind că 
..pentru aprobarea sau respingerea 
de către Aderarea Generală a 
deplinelor peteri ale repmeutaa-

țdo? 'țațelor membre s-a aplicat 
întotdeauna, pe bună dreptate, 
regula majorității simple și nu 
există nici o rațiune ca în cazul 
Chinei sa se procedeze altfel**.

Republica Socialistă România 
se pronunță în mod consecvent 
pentru restabilirea drepturilor le
gitime ale acestui stat la O.N.U., 
guvernul său fiind singurul în
dreptățit să reprezinte poporul 
chinez în relațiile internaționale, 
precum și pentru excluderea ime
diată a acelora care pretind că 
vorbesc și acționează în numele 
Chinei — a spus ambasadorul 
Gh. Diaconescu, amintind de 
proiectul de rezoluție prezentat 
in acest sens de delegația româ
ni. împreună cu alte 15 state din 
Asia. Africa, Europa și America 
Latină.

BELGRAD. — Clădirea Fa
cultății tehnice

SOLIDARITATE CO EROICUL 
TINERET VIETNAMEZ 

Ședința biroului F. M. T. D.

• ÎN ȘEDINȚA ple
nari a Conferinței Generale 
UJVX-S.C.O., a început exami
narea punctului de pe ordinea 
de zi cu privire la rolul aces
te: organizații in promovarea 
păcii. combaterea rasismului și 
colonialismului. în intervenția 
sa. acad. Andrei Oțetea a ară
ta: că U.N.E.S.C.O. poate și 
trebuie să joace un rol impor
tant în promovarea înțelegerii 
internaționale, a păcii și drep
turilor omului.

Plenara
C.C. al P.C.C.

FRAGA 14 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., la 14 
noiembrie, la Praga s-a deschis 
Plenara Comitetului Central al 
P. C. din Cehoslovacia. La Ple
nară participă membri și membri 
supleanți ai Comitetului Central, 
membri ai Comisiei centrale de 
control și ai Comisiei de revizie 
a partidului. Ca invitați partici
pă comuniști — membri ai gu
vernului și reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești.

La primul punct al ordinii de 
zi, Alexander Dubcek, prim-se
cretar al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, a prezentat raportul inti
tulat „Sarcinile principale ale 
partidului pentru perioada ime
diat următoare**.

BUDAPESTA 14. — corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : Biroul F.M.T.D. s-a 
întrunit în ziua de 14 noiembrie 
într-o ședință lărgită, consaciată 
discutării „condițiilor luptei eroi
ce a poporului vietnamez după 
noile victorii și a sarcinilor 
F.M.T.D. în dezvoltarea și întă
rirea campaniei de acțiune'*.

Cu acest prilej delegațiile or
ganizațiilor de tineret din R. D. 
Vietnam și a F.N.E. din Vietna
mul de sud au prezentat infor
mări, care au reflectat condițiile 
de luptă în etapa actuală.

Președintele F.M.T.D., Rodolfo 
Mechinî, a făcut o expunere cu 
privire la acțiunile întreprinse de 
F.M.T.D. în sprijinul luptei eroi
ce a poporului și tineretului viet
namez, prezentînd totodată un 
plan de acțiuni concrete pentru 
perioada următoare.

Reprezentantul Uniunii Tinere
tului Comunist din România, la 
F.M.T.D., Neculai Mancaș, a ară
tat în cuvintul său că alături de 
întregul popor, tineretul Româ
niei socialiste, profund atașat cau
zei libertății și independenței tu
turor popoarelor, credincios în
datoririlor sale internaționaliste, 
și-a afirmat de la început solida
ritatea sa frățească cu lupta ero
ică a poporului și tineretului viet
namez, i-a acordat și îi acordă 
ajutor politic, moral și material 
în lupta pentru triumful cauzei 
sale drepte.

Participanții au adoptat în u- 
nanimitate un apel adresat tine
retului lumii și un program de

• ALEXANDRU LĂZĂREA- 
NU, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Luxemburg, 
cu reședința la Bruxelles, a pre
zentat scrisorile de acreditare 
Marelui Duce Jean al Luxem
burgului.

Cu această ocazie, Marele 
Duce Jean s-a întreținut cor
dial cu ambasadorul român.

O br-ă m ritmul militar al Statelor 
Vaite ia Extremul Orient. Cu un asemenea
rapratitlu cotidianul parizian LE FIGARO 
anunța a dana zi după scrutinul ce a axul 
loc ■ aasaleie Ryukyu alegerea lui Chobț o 
Yara. caorSdatul coaiun al partidelor de 
opoziție, ca țd 11 puterii executive. Poate 
faptul ar fi trecut neobservat dacă insulele 
ia care aa avut loc alegerile nu ar cuprinde 
p ruuMcata Okinawa.

Pentru prima oară in ultimii 23 de ani 
ca urmare a îndelungatei mișcări politice la 
care au parti'.ipat locuitorii arhipelagului 
aipoa. autoritățile americane au consimțit 
ea reprezentanții alep ai insulelor Ryukvu 
să participe b lucrările Dietei, iar conduc-ă- 
torul organului executiv vă fie desemnat prin 
»•< direct p nu numit de puterea ocupantă, 
ca piuă in prezent

acțiuni menite să ducă la întări
rea unității și solidarității tinere
tului progresist din lumea întrea
gă cu lupta poporului și tineretu
lui vietnamez.

La2420km. 
de Lună!
Zborul stației 

cosmice automate

„Zond-6"
• ZBORUL stației cosmice 

automate „Zond-6“, lansată în 
Uniunea Sovietică la 10 noiem
brie, continuă. La 14 noiembrie, 
stația a trecut în jurul Lunii 
la o distantă de 2 420 kilometri 
de suprafața acesteia.

Potrivit programului, la 12 
noiembrie a fost efectuată co
rectarea traiectoriei urmate de 
„Zond-6“. După orientarea în 
spațiu, a fost pornit motorul 
care a dat stației impulsul de 
corecție, după care „Zond-6“ 
s-a plasat pe traiectoria care 
i-a asigurat trecerea la distan
ța stabilită de Lună.

★
Aparatele instalate la bordul 

stației ,,Zond-6“ funcționează 
normal, temperatura și presiu
nea aerului din interiorul ei se 
păstrează în limitele parametrilor prestabiliți.

Ședința 
conducerii

VARȘOVIA 14 (Acerpres). — I.a Varșovia continuă lucră
rile Congresului al V-lea al P.M.U.P.

In cadrul dezbaterilor din 14 noiembrie au luat cuvintul 
printre alții : H. Szafranski, prim-secretar al Comitetului 
Voevodal de partid Varșovia, W Jaruzelski, ministrul apă
rării naționale, C. Z. Domagala. prim-secretar al Comitetu
lui de partid Cracovia, I. Loga-Snwinski, membru al Birou, 
lui Politic al C.C. al P.M.L .P~, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

In numele Partidului Comunist Român, Congresul a fost 
salutat de tovarășul Chivu Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R

Au rostit cuvîntări de salut Bung Quang Minh, membru 
al C.C. al F.N.E. din Vietnamul de sud. Li En Ho. membru al 
Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
și reprezentanții altor partide comuniste și muncitorești in
vitate Ia Congres

I

Așa cum era de așteptat lupta pentru 
ctșdgarea votărilor vo desfășurat in jurul 
Mitoruhn statut al Okinawei. Circa 500 000 
de alegători nua să «e pronunțe votind în 
favoarea unuia din protagoniști, manifes- 
tindu-și cu acest prilej opțiunea asu
pra problemelor politice vitale: perpe
tuarea actualei situații a Okinawei sau

putea aduce un sprijin celor ce militează în 
favoarea realegerii premierului Sato Ia pre
ședinția partidului liberal-democrat și, im
plicit, în fruntea cabinetului. Testul era ur
mărit cu deosebit interes și de Partidul 
Socialist din Japonia — cea mai puternică 
organizație politică din opoziție — o victo
rie inscmnînd, în mare măsură, o redresare 
după infringerile suferite de socialiști în 
vara acestui an.

Campania electorală a Iui Yara, s-a înte-

Episodul
Yara

retrocedarea către Japonia, 
sou menținerea numeroaselor 
Htare americane din insula.

înlăturarea 
baze mi- 
Cum era

fi normal cur'a s-a desfășurat avind ca 
las ori ți candidata! li Le ral-democrat de ten
dințe conservatoare. Junji Nisbime și candi
data! Frontului unit al opoziției, reunit în 
jurul Consiliului prefectura! pentru retro
cedarea Okinawei (coaliție grupînd 50 de 
organizații politice și sindicale printre care 
și Partidul socialist) Chobvc. Yara.

Observatorii prezenti la Tokio au relatat 
câ spre deosebire de alte alegeri locale, cele 
din Rvukxu s-su bucurat de sprijinul par
tidelor metropolitane. Rezultatul alegerilor

meiat pe cererea „reîntoarcerii necondițio
nate și imediate a insulelor la patria japo
neză" (LE FIGARO). Americanii sperau ca 
reprezentantul fiberal-democrațiior, parti
zanul unei „retrocedări progresive" și pe 
baza de bună învoială cu ocupantul, să fie 
ales. Americanii regretă, fără îndoială, 
că și-au dat avizul pentru alegerea di
recta a șefului executivului — nota ziarului 
citat. Statele Unite au. se pare, motive te
meinice de îngrijorare după înfrîngerea sufe
rită ce-i drept la o diferență de numai 
21 000 de voturi — de candidatul guverna
mental.

Cu cei 50 000 soldați, numeroasele baze

și instalații militare, Okinawa reprezintă, de 
fapt, o fortăreață de prim rang, alcătuind 
pilonul central al sistemului militar ameri
can în Pacificul de vest. Importanța bazelor 
de pe Okinawa a crescut în ultimii ani și 
datorită războiului dus de S.U.A. în Viet
nam, insula constituind un recunoscut cen
tru logistic, și un punct de tranzit de impor
tanță capitală spre peninsula indochi- 
neză. Datorită traficului intens de pa
sageri și mărfuri, în cea mai mare 
parte militar, aeroporul de la Kadena 
este situat de specialiști în proble
me strategice, pe una din cele mai active 
poziții din lume. De asemenea, sistemul ba
zelor construite de americani pe Okinawa 
formează un post avansat indispensabil efec
tivelor americane dislocate în Coreea de 
sud. în sfîrșit, deși Pentagonul nu a admis 
în mod oficial prezența fortărețelor zbură
toare de tipul B-52 pe solul insulei, totuși 
a fost semnalată existența unor aeroporturi 
destinate acestor avioane.

La Washington, ca și în cercurile guver
namentale de la Tokio, alegerea lui Yara 
este prevestitoare a unui nou val de mani
festații antiamcricane. Viitoarele raporturi 
între administrația americană a insulelor și 
noul șef al guvernului local, angajat să de
gajeze insulele de ocupanți, riscă să devină 
dificile, căci în ciuda promisiunilor primite 
în cursul ultimului an din partea președin
telui Johnson nici un calendar al convorbi
rilor japono-americane nu a fost întocmit în 
legătură cu problema Okinawei, denumită 
în presa niponă „insula nefericită". Incerti
tudinile persistă cu cît mai mult cu cît în ianu
arie viitor, la Casa Albă se va instala o nouă 
administrație, care nu și-a asumat nici o pro
misiune...

IOAN TIMOFTE

U.C.I.
BELGRAD 14 (Agerpres). — 

La 14 noiembrie, a avut loc la 
Belgrad o ședință comună a 
Prezidiului și Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C.I., prezidată 
de iQSip Broz Tito, președintele 
U.C.I. Au fost examinate situa
ția internațională actuală, tra
ducerea în viață a hotărîrilor 
Plenarei a 10-a a C.C. al U.C.I. 
și desfășurarea pregătirilor pen
tru Congresul al IX-lea al 
U.C.I.

S-a subliniat necesitatea des
fășurării în continuare a acti
vității Iugoslaviei pe plan inter
național, în conformitate cu po
litica de neangajare și principiile 
respectării independenței, suve
ranității, neamestecului, drep
tului la calea autonomă de dez
voltare și de colaborare egală 
în drepturi cu toate țările și 
toate partidele și mișcările pro
gresiste și democratice.

La ședință s-a constatat că în 
urma Plenarei a 10-a a C.C. al 
U.C.I. s-a înfăptuit un grad înalt 
de unitate și s-a desfășurat o 
largă activitate a oamenilor 
muncii, recomandîndu-se, tot
odată, ca unitatea realizată și 
rezultatele obținute să fie con
solidate în continuare.

De asemenea, au fost exami
nate pregătirile în vederea Con
gresului al IX-lea al U.C.I., pro
punerile privind data congresu
lui. documentele care vor fi su
puse unei discuții publice, 
sărbătorirea celei de-a 50-a a- 
niversări a U.C.I. și invitarea 
delegațiilor străine la Congre
sul al IX-lea al U.C.I. și la săr
bătorirea U.C.I.

• MIERCURI, ministrul afa
cerilor externe al Franței, Mi
chel Debre, a primit pe Con
stantin Flitan. ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Paris. Cu acest prilej s-a făeut 
tin schimb de păreri asupra re
lațiilor româno-franceze. care 
cunosc o dezvoltare fructuoasă 
în interesul celor două popoa
re, al destinderii în Europa și 
au fost evocate noi posibilități 
de lărgire a cooperării dintre 
cele două state.

• JOI DIMINEAȚA, membrii 
delegației Asociației de priete
nie româno-sovietice, condusă 
de Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreșe- 
dinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. a făcut o vizită la se
diul Uniunii Asociațiilor sovie
tice de prietenie și relații cul
turale cu țările străine, unde 
au avut o convorbire cu Nina 
Popova, președinta acestei uni- 
uîr.

V. I. Konotop, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al Comitetului regional Moscova 
al F.C.U.S., președintele condu
cerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române, a o- 
ferit o masa în cinstea delegației 
Asociației de prietenie româno- 
sovietice.

• JOI a avut loc la Paris o șe
dință publică a Adunării Genera
le a Academiei Lumii Latine, for

care reunește personalități cul
turale si științifice marcante din 
țările de limbă și civilizație la
tină, printre care si din Româ
nia. La ședința Consiliului Exe
cutiv al Academiei Lumii La
tine, Miron Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii Socia
liste România, a oferit în dar 
acestei academii o colecție din 
traducerile apărute în România 
în ultimii trei ani din literatura 
țărilor de limbă latină.

• LA LINZ (Austria) a luat 
sfîrșit „săptămîna românească**. 
La organizarea manifestațiilor 
și-au dat concursul autoritățile 
Landului Austria de sus. pri
măria orașului Linx, Școala 
populară, Secția locală a Ligii 
austriece pentru Națiunile U- 
nite, Studioul local de radio și 
televiziune, Asociația de turism. 
Magazinul universal „Passage***

• DUPĂ CUM relatează a- 
gențiile de presă, autoritățile 
pakistaneze au interzis adună
rile publice la Lahore și în alte 
orașe, în urma manifestațiilor 
studențești provocate de aresta
rea principalului lider al opo
ziției. Zulfikar Aii Bhutto. A- 
genția France Presse precizează 
că au fost deja arestați 15 li
deri din opoziție.

• CEI TREI CETĂȚENI care 
au fost arestați sîmbăta trecută 
la New York, sub acuzația de a 
fi pus la cale un complot in

pe
scopul asasinării președintelui 
ales al S.U.A.. Richard Nixon, 
au fost inculpați oficial de un 
tribunal din districtul Brooklyn.

Intre timp, s-a anunțat că 
poliția newyorkexă și Ministe
rul Justiției al S.U.A. continuă 
cercetările. pentru a stabili 
dacă aeest complot a avut ra
mificații mai vaste și dacă a 
existat vreo legătură Intre cei 
trei și Sirhan Sirhan. asasinul 
senatorului Robert Kennedy. Un 
purtător de euvint al autorită
ților a anunțat că ancheta ,J-a 
extins și in afara granițelor 
S.U.A.**. precizînd că s-a cerut 
sprijinul Scotland Yard ului.

• MIERCURI a avut loc. la 
•ediul din Oslo al Asociației 
norvegiene pentru relațiile cul
turale cu România, o seară cul
turală. la care al doilea preșe
dinte al Stortingului norvegian. 
I.eif Granli. care este, totodată, 
și președintele Comisiei lărgite 
pentru afacerile externe, a îm
părtășit celor prezenți impresii 
din călătoria făcută anul acesta 
în România în fruntea unei de
legații parlamentare. Vorbitorul 
a avut cuvinte de caldă apre
ciere pentru România.

slclulrlt
Riscurile meseriei de ziarist

. Dacă doriți să 
trăiti mult, nu a- 
legeți meseria de 
riarist. care este 
cea mai ucigă
toare- — afirmă 
doi statisticieni de 
la compania de a- 
Mgurări ..Metropoli
tan Life** din New 
York. Cei doi sta
tisticieni. Jules Qu
int și Bianca Cody, 
au prezentat con
cluziile cercetărilor 
lor Asociației ame
ricane a sănătății 
publice — după 
cum informează 
A.F.P.

Quint și Cody au 
scos din ediția din 
1950 a anuarului 
american • ,,Who’s 
Who** o listă de

peste 6 000 per
soane care depăși
seră virsta de 45 
de ani și reprezen
tau diferite mese
rii. Ei au calculat 
apoi proporția de
ceselor în fiecare 
profesie în cursul 
următorilor 12 ani 
și au comparat-o 
cu aceea cunoscută 
a deceselor pe an
samblul populației 
albe a Statelor U- 
nite, a căror vîrstă 
corespundea cu „e- 
șantioanele" din a- 
nuar.

In timp ce din 
6 329 persoane care 
au atins o reputație 
bine stabilită în 
meseria respectivă, 
mortalitatea era cu

30 la sută mai mică 
decît aceea a popu
lației generale, pro
porția pentru „zia
riști** și corespon
denți este cu 30 la 
sută mai mare de
cît media mortali
tății generale a 
populației și cu 50 
la sută mai mare 
decît aceea a „e- 
șantionului** din a- 
nuarul „Who’s W- 
ho“.

Categoria ziariș
tilor este singura 
din toate cele stu
diate în care se 
întâlnește o morta
litate superioară 
față de ansamblul 
general al popu
lației albe din 
S.U.A.

70 de personalități 
vor avea ingrata mi
siune de a desemna 
pe candidatul creș- 
tin-democrat la pre
ședinția Republicii 
Federale a Germa
niei. în urmă cu cî- 
teva zile, cei mai 
puțin inițiați în tai
nele culiselor politi
ce erau tentați să a- 
firme că învestitura 
va fi o simplă for
malitate. Se avansa 
un singur nume : 
Gerhard Schroder, 
actualul ministru al 
apărării. Calculele 
hîrtiei ignorau trecu
tul. Cu doi ani în 
urmă, Kiesinger a de
venit cancelar împo
triva voinței prieteni
lor politici ai lui 
Schroder. Firește, 
după episodul neplă
cut a urmat împăca
rea și toată lumea a 
afirmat că neînțe
legerile au fost date 
uitării. în realitate, 
se pare, uitarea a 
întîrziat să-și facă 
apariția...

Toate pronosticu
rile îl indicau de

multe săptămîni ca 
viitor președinte pe 
Gerhard Schroder 
și iată că oarecum 
pe neașteptate a in
trat în arenă ba
ronul Richard von 
Weizsaecker, pre
ședintele Congresu
lui bisericii protes
tante. în cadrul unei

retragere, ceea ce 
alimentează presu
punerea că întruni
rea conducerii U.C.D. 
va fi furtunoasă și 
că nu este exclusă o 
înfruntare între mi
nistrul apărării și 
cancelar. Schroder 
— deși, n-a solicitat 
public mandatul

DISPUTA
emisiuni televizate, 
baronul și-a expri
mat dorința de a pri
mi învestitura demo- 
crat-creștinilor pen
tru înalta funcție. 
Agenția FRANCE 
PRESSE afirma că el 
este considerat „can
didatul personal al 
concelarului Kiesin
ger".

Schroder nu pare 
dispus să bată în

partidului său — a 
decis să părăsească 
reuniunea N.A.T.O. 
de la Bruxelles pen
tru a fi de față la 
întrunirea celor 70 
de personalități ale 
U.C.D. El nu îngă
duie îndoieli : va 
lupta pînă la capăt 
spre a obține o func
ție care, deși, în 
multe privințe este 
limitată la îndatoriri

protocolare, îi con
feră o situație deo
sebită în ierarhia 
statală.

Protejatul lui Kie
singer se bazează 
mai ales pe federa
țiile din sud-vest (Pa
latinat și Baden- 
Wiirtemberg). Schro
der mizează în spe
cial pe nord. FRAN
CE PRFSSE amintește 
posibilitatea ca 
Franz losef Strauss 
— nemulțumitul che
mat mereu să încline 
balanța într-o parte 
sau alta —- să aibă 
iarăși rolul de arbi
tru în disputa care 
opune pe Schroder 
lui Kiesinger.

Tntr-un moment în 
care U.C.D. cunoaște 
destule neînțelegeri 
interne, pe care re
centul congres le-a 
evidențiat, noua dis
pută nu poate fi con
siderată un preludiu 
fericit pentru „anul 
electoral" ce bate 
la ușă...

M. R.
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