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Proletari din toate țările, uniți-va!
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Concert festiv
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al unor formații artistice

tineretului
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ANUL A FOST ÎNCHEIAT LA 26 DECEMBRIE

Producția continua♦

in același ritm
In secția mase plastice a Fa

bricii chimice din Orăștie a- 
proape trei sferturi din efecti
vul de muncitori sînt tineri, 
unii dintre ei fiind veniți doar 
de puțin timp în secție.

Privim în hală. Nu se aude 
decît mugetul ascuțit specific 
al mașinilor de injecție. Încolo 
nici o mișcare. Fiecare munci
tor stă aplecat asupra mașinii, 
îi supraveghează mersul, iar în 
clipele de răgaz controlează 
din punct de vedere calitativ . 
și apoi ambalează produsele 
obținute. E o inițiativă a orga
nizației U.T.C. care a prins ra-

DE LEMINA
de ION CRÎNGULEANU

alte părți de lume,Văzut adine din <_’-- 
Din stele sau din mai departe 
Pămîntul nostru își rostește nume 
Prin raza de lumină ee-o împarte.

Cit aura unei ape, cît un punct arzînd 
La depărtarea timpului etern în sfere, 
Cum baie tîmpla omului de gînd, 
Pămîntul nostru bate cu putere.

De pasăre cu har, de munte ce nu moare 
Sub alte înălțimi, ni-i nacea și destinul ; 
Ca inima, cuvintul, cînd î! rostim trasare 
Și pur ne-nvăluie un timp prezent continuu.

Si fot ce mișcă, rîul, ramul, dorul 
Ființă ni-i, credință-n noi, suilare — 
Din inimă ca.-pată-i nlăsmuit izvorul 
Din ritm latin luceafărul tresare.

Si n-cvem cui pe lume rană a deschide 
Nici
Cum
Cum

nu urcăm vreun sceptru, spre nimeni, cu trufie, 
nimeni hrana nu ne-o toarnă-n blide 
nimeni n-are dreptul soartă să ne fie.

Tara se rostește ceasurilor grave 
Cu păniîntul iarăși, tînăr, arcuind 
Punțile duratei, porți de fier și pîine 
Peste care și lumina pare un colind.

el văzut Gyjțîîf alte părți de lume 
stele sau ain mai departe,
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Căci
Din
Pămîntul nostru, își rostește nume 
Prin raza de lumină ce-o împarte.

i
I

ale armatei
S, 

cialiste Rom 
seara, o 
artistică _______ ______  _
nizat cu prilejul împlinirii a 140 
de ani de la înființarea primelor 
muzici militare românești, pre
cum și cu prilejul Zilei Republi-

Palatului Republicii So- 
a găzduit, marți 

originală manifestare 
concertul festiv orga-

In aplauzele puternice ale 
spectatorilor, au luat loc in lo
jile oficiale tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. Emil Bodnaraș. 
Cheorghe Pană. Cmeorghe Ra
dulescu. Virgil Trofin, Ilie 

• Verdeț. Maxim Berghianu. Con
stantin Drâgan. Petre Lupu, 

£ Dumitru Popa. Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu. Gheorghe 

Vasile Vîlcu, Ștefana Stoica.
” Voitec, Iosif Banc, Petre Blajo- 

vici, _____ _______
W Mihai Dalea. Mihai Gete,

Miron Constantinescu,
, Ion

pid in secție fiind apreciată 
pozitiv de către conducerea în
treprinderii. Observind ritmul 
intens de lucru, ordinea și dis- " 
ciplina desăvîrșită care dom
nesc în hală, ești înclinat să 
crezi că întregul colectiv e an
gajat pe ultima sută de metri 
în recuperarea restanțelor.

— Da, de unde ! exclama ingi
nerul Ion Socaciu. Planul 
l-am realizat încă din 26 de
cembrie. Acum lucrăm peste.

AL. BĂLGRADEAN

(Contințiare în pag. a V-a)

1000 DE MOTOARE
DIESEL

Marți, 30 decembrie, ora 11. 
Muncitorii secției Diesel din ca
drul U.C.M. Reșița, unde a- 
proape 60 la sută sînt tineri au 
consemnat prezența pe standul 
de probe a motorului de 2100 
C.P. cu numărul 1 000. Cinstirea 
evenimentului s-a făcut după un 
ritual de zece ani devenit obiș
nuință. în prezența „veteranilor", 
a conducerii secției, a conduce
rii uzinei și a organelor de par
tid și U.T.C., împreună au în
chinat paharul de șampanie de
venit tradițional. La consemna
rea principalelor ei etape, ca 
prim interlocutor, l-am avut pe to-

Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț. Ion Stănescu.

Au asistat membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai guvernului, personali
tăți ale vieții cultural-artistice, 
generali și ofițeri superiori, un 
numeros public.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, atașați mi
litari și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Concertul a pus în 
litățile artistice ale
muzicale militare, care 
zentat un program bogat cuprin- 
zînd : vechi și cunoscute mar
șuri românești un potpuriu na
țional, o rapsodie pe teme popu
lare, muzică de promenadă, arii 
din opere. Sub cupola Sălii Pa
latului au răsunat, de asemenea, 
lucrări ale compozitorilor noș
tri contemporani, închinate 
Partidului Comunist, României 
socialiste. Au fost executate : Sui-

lumină ca- 
formațiilor 

au pre-

ta de cîntece patriotice și ostă
șești — „Sub mîndre flamuri'1 — 
care a înmănunchiat cîntece de 
Cheorghe Dumitrescu, Steliân 
Dinu, Radu Paladi, Sergiu Sar- 
cliizov și Ion Pelearcă, Suita a 
IlI-a simfonică — partea a Il'-a
— de Ion Dumitrescu, poemul 
vocal simfonic pentru soliști, cor 
bărbătesc și fanfară simfonică 
intitulat „Slăvită fii patria mea"
— de Dumitra Eremia. A dirijat 
general-maior 
artist emerit.

La sfîrșitul 
preților le-au
din partea conducerii de partid 
și de stat.

★
Concertul a fost transmis de 

posturile noastre de radio și te
leviziune.

Dumitru Eremia,

concertului, inter- 
fost oferite flori

(Agerpres)

Plecarea tovarășei
Dolores Ibarruri

Marți seara a părăsit Capita- 
A la tovarășa Dolores Ibarruri, pre- 

ședințele Partidului Comunist din 
Spania, care, la invitația Comi- 

A tetului Central al Partidului Co- 
munist Român, a făcut o vizită 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, tovarășa Dolores Ibarruri 
a fost salutată de tovarășii 
Nicolae . Ceaușescu, secretar ge
neral ăl Partidului Comunist Ro
mân, împreună cu soția, Elena

Ceaușescu. Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

varășul ing. Ion Tudora, șeful 
secției motoare Diesel.

— .Ca să înțelegeți temeinicia A 
satisfacțiilor noastre, optimismul 
cu care începem anii noului cin
cinal ar fi util poate să notați cî- 
teva date. La sfîrșitul lui decem
brie 1960, pe același stand de 
probe era așezat motorul cu nr. A 
1. Pentru noi acest prim succes 
a însemnat deja un moment sem
nificativ. premiera pe țară a mo- £ 
torului de 2 100 C. P. Ca să-l

I. DAXCEA

(Continuare tn pag. a V-a)

Două decenii de la înființarea Cooperativei 
agricole de producție din Hida, Sălaj

Telegrama tovarășului Nicolae CeausescuJ

Cu prilejul aniversării a două 
decenii de la înființarea C.A.P. 
din comuna Hida, județul Sălaj, 
țăranii cooperatori au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., o scri
soare in care îl invită să parti-

A cipe la sărbătorirea acestui im- 
" portant eveniment în viața lor.

Secretarul general al partidu-
A lui. într-o telegramă de răspuns,

xnnnp •spune :
Dragi tovarăși,

0 Am primit cu plăcere invitația 
pe care mi-ați făcut-o de a par- 
ticipa la sărbătorirea celei de-a 

W 20-a aniversări a cooperativei 
dumneavoastră. Mulțumindu-vă 

_ pentru această invitație, îmi ex- 
W prim regretul că ocupațiile mă 

împiedică să-i dau curs.
A Cu acest prilej, doresc însă să 

vă adresez călduroase felicitări 
pentru munca rodnică desfă- 

A surată în cei 20 de ani de exis
tență a cooperativei dumneavoas
tră. Totodată, cred că este folo- 

ț sitor ca la această sărbătoare, 
trecînd în revistă realizările din 
perioada care a trecut, să

zați, mai cu seamă, ceea ce aveți 
de făcut pentru ca, în continuare, 
cooperativa să facă progrese mai 
rapide în creșterea producției, în 
întărirea sa economică și orga
nizatorică.

Recentele măsuri stabilite de 
conducerea partidului și de gu
vern pentru îmbunătățirea acti
vității în agricultura cooperatistă, 
creează condiții favorabile pentru 
mai buna punere în valoare a re
zervelor de care dispune fiecare 
cooperativă și pentru folosirea

mai eficientă a sprijinului mate
rial și tehnic acordat de stat în 
scopul creșterii continue a pro
ducției, al ridicării bunăstării ță
rănimii noastre cooperatiste și a 
întregului popor. Sînt convins că 
veți acționa cu pricepere și hăr
nicie pentru traducerea în viață 
a acestor măsuri, în interesul 
cooperativei dumneavoastră, și al 
întregii economii naționale.

Vă urez, dragi tovarăși, noi și 
tot mai mari succese în activita
tea de viitor. Spor Ia muncă, să
nătate și fericire tuturor !

$1 ANTICIPAȚIE
anali-

de GEORGE

RETROSPECTIVĂ
PRIVIND DE PE POD

omnipreiewiMACOVESCU

de PETRU POPESCU
în constelația

CRONICA
U.T.C. 1970

dintre un minut ultim 
minut prim. Cu țara 
de brazi și strălucitoa-

fi cu greutăți, 
și cu speranțe, 
încheie vină la

a 
ore 

prăbușiri și înălțări.

REPUBLICA
Azi se împlinește încă un 

an de la proclamarea repu
blicii. Șirul acestor ani
versări va fi lung și se va 
întinde pînă cînd societatea 
va găsi o nouă formă de or
ganizare. Pînă atunci — și 
acest atunci se află undeva, 
departe, în cețurile viitorului 
din veacurile ce vin — vom 
avea mereu Res publica. 
Azi socialistă, miine comu
nistă.

Din decembrie 1947, cînd 
regalitctea s-a prăbușit sub 
propria ei incapacitate de a 
se prezenta ca o formulă 
capabilă pentru momentul 
respectiv, dar mai ales sub 
lovitura poporului condus de 
Partidul Comunist Român pe 
al cărui steag a fost înscris 
de la întemeierea Iui cuvîn- 
tul Republică, din acei de
cembrie nu au trecut decît 
douăzeci și trei de ani. Este 
o p-eo scurtă perioadă a 
istoriei pentru a se formula

judecăți definite, pentru 
se da verdicte. Istoria 
sguduiri, 
dar salturi nu face. Rit-nul îi 
poate fi grăbit, implocobile- 
le-i legi pot fi folosite in- 
tr-un med sau altul de că
tre forțele sociale, dar eta
pele nu por fi sărite. Cu toa
te acestea, curgerea o a- 
proape un sfert de secol și 
mai ales o trece-e dinami
zată de revoluția socialistă 
din țara noas’ră, ne îndrep
tățește să ne întrebăm dacă 
spiritul republicii — al unei 
republici socialiste — a pă
truns în conștiința fiecărui 
cetățean al României. A- 
ceosfă chestionare nu echi
valează cu preocupc-ea 
dacă se mai gîndeste cine
va la vechea formă, ci, por
nind de Io adevărul că pă
răsirea ireversibilă a trecu
tului nu înseamnă însușirea

(Continuare in pag a V-a)

Cu bucurii 
cu probleme 
f iecare an se 
urmă in aceeași tensiune a re
luării pc altă spirală, a ciclu
lui, în aceeași emoție a reîn
ceperii. E unu! din cele mai 
frumoase simboluri acest sfîr- 
Sit, urmat îndată de un în
ceput, limita dintre ele fiind 
limita 
fi un 
verde 
re de globuri, intrăm ca niș
te navigatori în alt ciclu. 
Pentru fiecare în parte, anul 
nou 
mai 
mai 
țara

e un an de experiență, 
mult, un an de existență 
puțin. Pentru toată țara, 
noastră adincă si veche, 

pentru ființa ei veșnică, 
an e cit o clipă.

un

Așa cum există o solidari
tate pe care o creează trage
dia, există și una pe care o 
creează numai sărbătoarea. 
Țara e familia mare, iată un 
adevăr pe care subțirea iro
nie caragialească nu l-a ne
gat de fapt niciodată. Ne re
găsim toți la un loc, uniți, le
gați definiție prin ereditate, 
prin rudenie', prin afinitate, 
prin sentimentul pentru a- 
cest pămîiit vechi și răbdător 
in care plugurile dezgroapă 
temple: Parcă am sta toți în 
turul aceluiași brad, un brad 
infinit, ca destinul acestei 
țări.

Pentru cine muncește, pen
tru cine învață, pentru cine

(Continuare tn pag. a V-a) i
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L ziua de fire și fibre sintetice Săvinești, 
chimiei românești.

1 O RETROSPECTIVA ASUPRA PRINCIPALELOR DOMENII DE 
ACTIVITATE Șl ACȚIUNI IN CARE S-A AFIRMAT TINERETUL 

PATRIEI DE-A LUNGUL ANULUI.
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CRONICA U.T.C.
1970 a fost un moment hotărîtor 

al cincinalului pe care îl încheiem 
cu mîndria succesului și, prin aceas
ta, o trainicâ punte de legătură, 
treaptă de lansare către o nouă 
etapă, bine distinctă, a dezvoltării 
sociale a țării, etapă ce va fi carac
terizată prin dezvoltarea în ritm 
susținut a economiei naționale 
după un plan cuprinzînd, la indica
torii de bază, sarcini sporite față

de obiectivele Congresului al X-Iea 
al partidului. în fluxul timpului și al 
memoriei, a face retrospectiva anu
lui 1970 înseamnă și a urmări, în- 
tr-un an din tinerețea timpului isto
ric al patriei, imaginea sintetică, 
în contururi și fapte expresive, a 
continentelor de izbîndă, afirmare 
în care tineretul României a răs
puns vocațiilor sale, ființă din fiin
ța patriei socialiste.

„DESIGUR, TINERETUL POATE CONTRIBUI, Șl ÎN ȚARA 
i NOASTRĂ CONTRIBUIE ÎN MOD EFICIENT, LA CONSOLIDAREA 

Șl DEZVOLTAREA MOȘTENIRII NAȚIONALE — AM ÎN VEDERE
► TRADIȚIILE Șl MOȘTENIREA PROGRESISTĂ, ÎNAINTATĂ A PO

PORULUI — PRIN NOI REALIZĂRI ÎN TOATE SFERELE CREAȚIEI 
MATERIALE Șl SPIRITUALE, PRIN APORTUL LA ÎNFĂPTUIREA NĂ-

ț ZUINȚELOR SPRE O VIAȚA LIBERA, DEMNĂ SI FERICITĂ A NA-
► ȚIUNI1 CĂREIA Îl APARȚINE".

NICOLAE CEAUȘESCU

• LA UZINELE VULCAN o 
nouă inițiativă a tinerilor jn 
sprijinul economisirii metalului 
— „Milimetrii în instanță". Ini
țiativa a fost preluată în alte trei 
unități economice, mari 
matoare de metal — 
„Ino.x", „Ventilatorul",
prinderea metalurgică de mora
rii.

consu-
Uzinele

Intre-

• VĂ IUBIȚI MESERIA ? — 
iată tema concursului inițiat la 
Fabrica de rulmenți din Bîrlad. 
In primele două etape răspunsu
rile la cele 15 întrebări au fost 
introduse în cutia de corespon
dență cu comitetul U.T.C. Etapa 
a 111-a a constat în examinarea 
orală a primilor 5 clasați.

de cereale autopropulsată. Au 
fost prezentate sarcinile de plan 
revenite agriculturii județului în 

. 1970.
• SĂ FOLOSIM CU RANDA

MENT MAXIM suprafețele a- 
menajate pentru irigații. Cu a- 
cest deziderat comitetul U.T.C. 
din comuna Poiana Mare, jude
țul Dolj s-a angajat să recoman
de un număr mare de tineri în 
vederea pregătirii lor în meseriile 
necesare pentru practicarea agri
culturii irigate.

prima etapă a unui sistem com
plex de acțiuni organizat de co
mitetul județean U.T.C. in sco
pul influențării orientării pro
fesionale a elevilor. Etapa urmă
toare — „Săptămina porților des
chise", constînd în vizitarea unor 
școli profesionale și întreprinderi 
industriale, urmate de expuneri 
și discuții cu maiștri și ingineri, 
despre profesia lor, apoi de vi
zite

■ W’l

• SIMPOZIONUL „TINERE
TUL — AZI" organizat de co-

în facultățile timișorene.

PLOIEȘTI : Grup de cerce- 
pentru problemele tineretu- 

Cu prilejul întrunirii de

’5

Vi,. ’

• LA VINGA, în 1970, anga
jamentul propriu de participare 
a uteciștilor la procesul de pro
ducție a constat, pe lîngă înde
plinirea îndatoririlor ce le revin 
în formațiile de lucru, în pres
tarea a 4 000 ore de muncă vo
luntar-patriotică la diverse munci 
edilitar-gospodărești pentru co
operativă. defrișarea unui hectar 
de mărăcinișuri și redarea lui a- 
griculturii ; recomandarea a încă 
5 tineri care să lucreze perma
nent în sectorul semiucer și 5 in 
zootehnie, atragerea celor peste 
100 liceeni ai satului la munca 
în cooperativă, pe timpul va
canței.

DIN
INIȚIATIVELE

ANULUI

•
țări 
lui.
constituire, la începutul lunii ia
nuarie s-a stabilit un plan tema
tic de lucru realizat de-a lungul 
anului 1970. în program : orga
nizarea unor anchete sociale pri
vind integrarea absolvenților șco
lilor profesionale, a dezbaterii cu 
tema „Profilul moral al tînărului 
contemporan", simpozionul cu 
tema „Tradițiile revoluționare 
ale organizației U.T.C. a județu
lui Prahova", și altele.

■ 5

I
X

Domeniu zilnic de afirmare: MUNCA

• BRĂILA. — întîlnire a ti
nerilor mecanizatori. De-a lungul 
a trei zile. Comitetul județean 
Brăila al U.T.C. în colaborare cu 
Direcția agricolă a asigurat des
fășurarea unui interesant pro
gram de. activități la. l-are au par
ticipat cei mai buni tineri me
canizatori din’ unitățile de meca
nizare ale județului. Pe bază de 
diapozitive, planșe și grafice s-a 
discutat asupra tipurilor de noi 
mașini agricole din dotare, între 
alteljb tractorul U-400. combina

mitetul U.T.C. al comunei Bă- 
beni, județul Vîlcea — despre 
importanta pregătirii profesiona
le, posibilitățile 
nei meserii în

de însușire a u- 
cadrul comunei.

ORIENTAREA• PENTRU 
PROFESIONALĂ A ELEVILOR 
plin școlile generale din județul 
rith’iș a’ctrdulat un album, indi- 
eîhd rețeaua tuturor școlilor pro
fesionale și liceelor industriale, 
din județ, oferind amănunte asu
pra meseriilor, condițiilor de șco
larizare și a viitoarelor locuri de 
muncă. Acest album a constituit

• LA IAȘI „Săptămîna cînte- 
cului patriotic". La Casa de cul
tură, căminele culturale și în 
școlile din municipiul și județul 
Iași s-a desfășurat sărbătoarea 
cîntecului patriotic, organizată de 
comitetul județean al U.T.C. în 
colaborare cu Comitetul județean 
pentru cultură și artă și inspec
toratul școlar județean, cîntecul 
patriotic a fost prezentat în con
certe corale susținute de forma
ții bine cunoscute pe meleagurile 
ieșene. Săptămina s-a încheiat cu 
un spectacol festiv în Piața Uni
rii, la 24 ianuarie.

RIGADIERII
La 30 martie, pe Lotru, acolo 

unde se inalță unul din cele mai 
importante obiective hidroener
getice aie țării, s-a constituit 
primul Șantier național al tine
retului. Hotârîți să contribuie cu 
toată priceperea si energia la 
sarcinile uriașe ale marii familii 
a constructorilor de a uni intr-un 
șuvoi 86 riuri. de a străpunge 
150 km de galerii de munte, dea 
ridica un baraj pentru con
struirea unei mări alpine de 300 
milioane mc de apă, realizînd cea 
mai mare hidrocentrală de pe 
rîurile interioare ale patriei, ei 
adresau totodată tuturor organi
zațiilor U.T.C. din întreprinderi
le de construcții-montaje o mobi
lizatoare chemare pentru a con
tribui cu tot entuziasmul, cu toate 
eforturile la indeplinirea și de
pășirea sarcinilor de producție, 
ia executarea lucrărilor de cea 
mai inaltă calitate. în vederea 
punerii la timp in funcțiune a 
obiectivelor planificate. „Inițiind 
constituirea Șantierului natio
nal al tineretului, aici, pe Lotru, 
ani lost convinși că organizarea 
activității tineretului, pornind 
de la bogatele tradiții ale miș
cării de brigadieri din țara noas
tră va constitui un cadrij favo
rabil pentru a «pori aportul ti
nerilor la realizarea acestui im
portant obiectiv economic •— 
spunea, cu prilejul deschiderii, 
tovarășul ION ILIESCU, prim 
see”.'tar al C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele tine
re1 11 ii. Șantierul este o verita
bilă «coală nu numai pentru 
formarea de muncitori calificați, 
d- specialiști, ci și o școală de 
formate a oamenilor, de culti
vare a dirzenlel. a voinței, a e- 
rolsmiliui, a dăruirii".

1 a propria chemare, brigadie
rii di la Lotru au dat răspun
suri de prestigiu, lună de lună, 
la lucrările de betonate, realizînd 
la Goața și Hanes cele mai mari 
RVănaamente la străpungerea ga
leriilor. La Malaia, tinerii briga
dieri au înregistrat, succesiv ci
fre superioare la excavații. tre- 
cînd peste 100 m.l. și reușind un 
record pe întreaga hidrocentrală 
la betoane — 180 m.l. în acest 
timp, la Vidra, activitatea tine
rilor se măsoară in zeci și zeci 
de mii metri cubi de anroca- 
mente și argilă depuse în corpul 
barajului. Tn uzină, mentorii au 
preluat platforma primei tur
bine avansînd mult lucrările, 
cea de a doua turbină este gata . 
d ■ recepție.

...Chemarea de la Lotru era 
receptată la Porțile de Fier unde, 
peste o săptămina. se inaugura 
un nou șantier național al tine
retului. alăturînd entuziasmul și 
eforturile a 1 200 de brigadieri, 
pentru construcția si darea in 
funcțiune ia timp a ..cetății de 
lumnă și forță”. Lună de lună, 
răspunsul tinerilor a însemnat 
valornese fante de muncă pe 
cam simbolic >c exprimă si ra
cordarea nrlme'or două hidro- 
ngregate la sistemul energetic 
rațional. în august si octombrie, 
cu mai multe luni înainte, fap
tul că la barajul deversor s-a

ajuns să se toarne lunar 30 000 
metri cubi betoane.

După Lotru. Porțile de Fier, 
generația tînără și-a alăturat 

.încă o dată numele de un obiec
tiv de mare însemnătate — Șan
tierul Termocentralei de la Ro* 
gojelu. De la 18 mai, în incinta 
giganticei construcții energetice 
din platforma carboniferă a Ro- 
vinarilor s-a Înălțat drapelul de 
brigadă al Șantierului național 
al tineretului, in care 700 tineri 
continuă marea epopee a muncii 
brigadierilor de la Bumbești-Li- 
vezeni. Salva-Vișeu. Agnita-Bo- 
torca. susținind permanent cu 
succes un mare examen. Si tot 
in 1970 s-a ridicat drapelul bri
gadierilor pe Șantierele naționa
le ale tineretului de la „Pietroiu- 
Ștefan cel Mare”. „Gălățui-Călă- 
rași" și „Carasu" unde 1 600 ti
neri lucrează la construirea ma
gistralelor de ană care vor ferti
liza un teren arid, de 350 000 ha. 
În acest an. cînd două treimi din 
oamenii șantierului, timp de 
două luni, au participat la apă
rarea incintelor îndignite ale Du
nării, la „Pietroiu-Ștefan . cel 
Mare" s-a săpat intreg canalul 
magistral al sistemului, s-a pus 
în funcțiune stația de pompare 
de la Pietroiu și toate celelalte 
de punere sub presiune, s-au 
montat 200 km conductă : la 6 
decembrie se raporta îndeplini
rea cu depășiri a planului anual 
pe șantierul de irigații „Valea 
Carasu". unde un an intreg și-a 
spus cuvîntul dialogul celor 
brigăzi de tineri in întrecere.

• TEATRU ȘI SPECTATORII 
TINERI. La Ateneul tineretului 
— numeroși artiști de frunte ai 
scenelor bucureștene care la in
vitația Comitetului municipal 
București al U.T.C. s-au adunat 
să discute cu sinceritate și fer
voare probleme extrem de com
plexe ale raporturilor dintre tea
tru și spectatorii tineri, s-au for
mulat propuneri concrete deose
bit de interesante, s-au căutat cu 
pasiune soluții pentru apropierea 
tineretului de valorile artei tea
trale. întîlnirea — o etapă a unei 
acțiuni mai largi de la care se 
așteaptă consecințe practice 
mare însemnătate.

...Satu Mare, Tg. Mureș, Luduș, 
Dumbrăveni, Sighișoara, Ocna 
Mureș, Alba Iulia, Tîrnăveni, 
Mediaș, Dej, Deva, Arad...

Rosteam cu durere, în mai, fră
mântați de îngrijorare, numele 
acestor localități și ale altor zeci, 
amarnic încercate de inundații. 
Mii de inițiative ale organizații
lor U.T.C. s-au născut atunci 
pentru acordarea de sprijin ma
terial și moral locuitorilor asu
pra cărora-s-a abătut calamitatea.

• LA SATU MARE. 2 000 ti
neri organizați într-un mare șan
tier al tineretului au muncit, e- 
fectiv întreaga vară, la reclădirea 
orașului.

• ÎN TIMPUL IIBER. 150 
tineri de la Combinatul chimic 
Tg. Mureș organizați în ..șantier 
mobil" porneau in satele înveci
nate afectate de inundații, pentru 
reclădirea caselor.

• UN GRUP DE 10 TINERI 
din Miercurea Ciuc a sosit la 
Satu Mare cerind să lucreze în 
concediul de odihnă la repune
rea în funcțiune a fabricii „Soli
daritatea". O brigadă, de 25 ti
neri din Tășnad s-a angajat să re
construiască o cantină a orașului.

• PESTE 2 000 TINERI din 
județul Dolj au lucrat în perio- 
oada mai-septembrie în 5 șan
tiere pentru a trimite sinistraților 
peste 2,5 milioane cărămizi.

• STUDENȚII MEDICINIȘTI 
din anii V și VI din Tg. Mureș 
s-au organizat în 25 grupe de 
salvare, zi și noapte la dispozi
ția comandamentului.

• ÎN JUDEȚUL ARGEȘ, bi
lanțul primei zile din „Săptă
mâna muncii patriotice în folo
sul populației greu încercate" : 
13 000 tineri, 51 645 ore muncă, 
economii de peste 200 000 lei.

• LA TG. MUREȘ 1000 ti
neri au ajutat la eliberarea și 
reamenajarea cartierului din A- 
leea Vomiceifi, Carpați, Ady En- 
dre.

• ȘCOLILE GENERALE DIN 
IERNUT ȘI IEBUȘI și-au re
luat cursurile datorită muncii 
sistematice a brigăzilor de tineri. 
Un grup de la întreprinderea 
de transporturi auto din Reghin 
a realizat transportarea a 600 
tone de piatră pentru refacerea 
șoselei Reghin-Iemuțeni.

• IN ALBA IULIA, peste 1 000 
tineri de la Atelierele Centrale, 
de la Școala profesională dede

• LA BLAJ 1 500 tineri au lu
crat pentru repararea șoselei și 
a podului din satul Mănăștur.

• 740 TINERI de la Uzinele 
Laminorul și „Progresul" din 
Brăila au participat la consoli
darea digului de la Șiret și satul 
Cotul Lung.

• IN JUDEȚUL BISTRIȚA- 
NĂSĂUD peste 6 000 de tineri 
muncitori și elevi, organizați în 
brigăzi, au lucrat la refacerea re
țelelor de apă în orașele Bistrița 
și Năsăud, la repunerea în circu
lație a șoselelor către localitățile 
Beclean, Piatra, Sintereag, Ilva 
Mică și altele.

Apreciind abnegația și dăru
irea cu care tinerii au participat 
în acea perioadă grea la bătălia 
cu apele dezlănțuite, precum și 
eforturile lor neprecupețite pen
tru recuperarea grabnică a tutu
ror pagubelor, eforturi concen
trate în sutele de mii de ore de 
muncă patriotică, Secretariatul 
C.C. al U.T.C. a hotărît, după 
cum se știe, să se acorde Diplo
ma de Onoare a C.C. al U.T.C. 
unui număr de 168 de organiza
ții U.T.C. și la 568 tineri — 
muncitori, țărani, elevi, studenți, 
intelectuali, militari.

UN EXAMEN DE
EROISM

construcții, Liceul „Horia, Cloș
ca și Crișan", Școala profesională 
de cooperație, întreprinderea re
fractară și altele au participat la 
demolarea unora din cele 300 
case distruse sau avariate. O 
parte din ei au acționat pentru 
repunerea în funcțiune a școlii 
generale din Partoș.

• LA AI UD, mai mult de 1 300 
tineri au lucrat pentru refacerea 
terasamentului liniei de cale fe
rată de la Rădăuți, redînd-o cir
culației. Alții au transportat 200 t 
materiale prefabricate și 3 600 t 
piatră pentru 
bova și Unirea.
pararea șoselei

comunele Gîr- 
S-a lucrat la re- 
Aiud-Ciumbrud.

voluntar-patriotică au răspuns „PrezentPretutindeni unde a fost nevoie, brigăzile de muncă

. 7- W 7,

IM

I
I
I
I
I
I
I

AMFITEATRELE MUNCII
vară, bilanțul primului 

acțiunilor de
In 

semestru al 
muncă voluntar-patriotică ale 
tineretului era marcat prin 
valoarea economică de 
640 000 000 lei, cu 174 mili
oane mai mult decît angaja
mentul luat

Participarea elevilor și stu
denților la acțiunile de mun
că patriotică din 1970 în u- 
nități agricole, la construcții 
industriale, drumuri, îndi
guiri, unități ale industriei a- 
limentare și forestiere, în rea
lizarea sarcinilor economice, a 
contribuit la recuperarea 'cit 
mai grabnică a pagubelor pro
vocate de calamitățile natu-

rale din primăvară. in unită-, 
tile agricole de Mat. în timpul 
campaniilor agricole de vară 
și toamnă, 177 000 studenți iu 
realizat 1.102.000 zile lucrate 
cu o valoare estimată la 82 
milioane lei. Statisticile au 
consemnat faptul că s-au re
coltat peste 1 700 tone grîu. 
27.400 tone cartofi, 17.265 
tone sfeclă. floarea-soareltll 
de pe 1 290 ha, furaje de ne 
2 430 ha, 104230 tone po
rumb au fost recoltate și de- 
pănu.șate, s-au recoltat și sor
tat 12 970 tone struguri. 
119 090 tone legume, s-au în
cărcat și descărcat 102.120 
tone produse.

de e-fti totsnnă, 174 000 
leci ți studenți — la sfîrșit de 
săptămînă fi tineri muncitori 
— au sprijinit C.A.P.-urile în 
recoltarea produselor agrico
le. Totodată, la sortarea pro
duselor agricole, în fabricile 
de conserve, au participat 
•5 200 elevi din liceele de cul
tură generală, realizînd 55 700 
zile efectiv lucrate, cu o va
loare de 657 000 lei. Dar ima
ginea realizărilor nu este ast
fel completă, căci, sezonier 
pe șantierele naționale ale tine
retului, in sectorul construcții
lor. la Hidrocentrala Lotru, 
construirea autostrăzii Bucu
rești—Pitești, pe șoseaua

Miercurea Ciuc—Gheorghieni, 
șantierul căii ferate Câmpu
lung — Combinatul de mate
riale de construcție, au mun
cit în perioada de vară 1 900 
elevi și studenți, realizînd lu
crări in valoare de peste 
604 000 lei. In același timp, 
pe întreg cuprinsul țării, ele
vii și studenții au participat 
alături de ceilalți oameni ai 
muncii la refacerea economi
că a zonelor afectate de cala
mități la construirea unor o- 
biective social-culturale, a 
sistemelor de irigații, hi îndi
guiri, desecări și alte lucrări 
în agricultură, împăduriri și 
îngrijiri de arboret, la înfru
musețarea orașelor și satelor 
patriei, în 2 200 șantiere lo
cale.
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DEZBATERI, 
CONVINGERI, 
ATITUDINI

In primăvară, la Iași, co
locviul național cu tema 
,,Rolul filozofiei marxiste 
și al culturii umaniste in 
formarea viitorului specia
list”, manifestare politică 
studențească organizată in 
buna tradiție universitară 
a unor astfel de reuniuni, 
ca forum al dialogului de 
idei, al dezbaterii argumen
tate, documentate, cu finali
tate practică în pregătirea 
pentru viață a tinerilor in
telectuali, a formulat impe
rativele pregătirii studen
ților ca oameni de amplă 
cultură, sub semnul semnifi
cațiilor majore, sociale și 
etice ale profesiunii, în spi
ritul celui mai adine patrio
tism. Concluzia că asimila
rea cunoștințelor de filozo
fie, de cultură umanistă ca 
și a specialității, are rolul 
nu doar de. a lărgi orizontul 
de cunoaștere al tînărului, 
ei, mai ales de a forma con
vingeri și atitudini, de a e- 
fectua trecerea de la enun
țarea unor principii de via
ță la aplicarea lor în viață, 
în munca lefectiv utilă, a a*- 
vut și în anul 1970 cqresp |i- 
dențele faptei, prin ceea ce 
au realizat , pe ' -șantierele 
muncii voluntar 'păfrîoUce 
elevii și studenții țării.

1

• LA DEJ, celor 900 tineri 
care au lucrat la Fabrica „1 Iu
nie", Fabrica de becuri, Coope
rativa „Bobîlna" li s-au adăugat 
90 tineri zidari, electricieni, lă
cătuși, instalatori de la Cluj.

• ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ
— zilnic, antrenați la muncă 
peste 3 500 tineri muncitori, func
ționari și intelectuali, pentru cu
rățirea și repararea obiectivelor 
industriale, social-culturale, a lo
cuințelor ; 2 300 elevi — la
curățirea orașului, descărcarea 
și repartizarea alimentelor pen
tru ajutorarea familiilor sini
strate, la demolarea și refacerea 
locuințelor ; 250 tineri de la Uzi
nele Mîrșa. Uzina de piese auto 
Sibiu, combinatele textile Cisnă- 
die au sosit să ajute uzinele „Au- 
tomecanica". „Tîrnava", „Emailul 
roșu" și altele la repararea și re
punerea în funcțiune a instala
țiilor industriale ; la refacerea 
municipiului Mediaș — 7 000 ti
neri din Sibiu.

• TINERII PROIECTANȚI 
de la D.S.A.P.C. Iași s-au angajat 
să execute prin muncă patriotică 
proiecte pentru construcții de lo
cuințe : 50 studenți din anii V 
și VI și Institutul de medicină și 
farmacie s-au constituit în echipe 
la dispoziția comandamentului 
județean.

• LA 20 MAI. la Odorheiul 
Secuiesc. 500 tineri au participat 
Ia curățirea fabricilor, a terenuri
lor de sport și la degajarea stră
zilor de mîlul adus de ape : peste 
300 tineri din orașul Toplița au 
participat la reconstrucția dru
mului Toplița-Măgheruș.

• IN TOATE ÎNTREPRIN
DERILE din Tg Mureș tinerii 
s-au angajat să lucreze cite 4 
ore suplimentare zilnic.

• 3 000 TINERI din Luduș, 
alături de alți peste 8 000 din co
munele Sărmaș. Zan. Singer. Mi- 
heș au lucrat la punerea în func
țiune a Fabricii de zahăr și a 
Topitoriei de cînepă din Luduș.

• TINERII DIN BUCUREȘTI 
s-au angajat să producă prin 
muncă patriotică 50 milioane de 
cărămizi.

Din elicoptere — acele „păsări ale salvării* — mîini 
au smuls furiei puhoaieloi sute de vieți omenești

TURISM
• B.T.T. a oferit un program 

turisțic pentru peste 2 000 000 
participanți.

• Excursiile montane 
nie-10 septembrie), 
în Valea Jiului, peste 
Retezat; traversări 
și Cibin, crestele 
șului Făgăraș ! Pe 
ților Bucegi, șase 
Minții Apuseni.

• Excursii tematice — Circui
tul României, Țara Moților — 
Munții Apuseni ; mănăstiri și 
case memoriale în Moldova și 
Bucovina, vizitarea Bucureștiu- 
lui — Costinești.

• Excursii pentru elevi — 
veritabile prelungiri ale diferi
telor etape școlare, înlesnind cu- 
noaștefea și alegerea unei profe
siuni — pe itinerariile: Urme și 
cetăți daco-romane din Oltenia 
și Banat ; Vestigii ale civilizației 
antice în Dobrogea, adîncuri 
pline de frumusețe. Pentru ele-

în luna decembrie s-au desfășu
rat lucrările Conferințelor organi
zațiilor județene ale U.T.C. Retro
spectiva acestor dezbateri despre 
înfăptuirile din viața organizațiilor 
U.T.C., a tineretului României a 
proiectat noile răspunderi ale ge
nerației noastre într-o perspectivă 
amplă, către evenimentul de deo
sebită însemnătate pentru care ne 
pregătim prin ridicarea calitativă 
a întregii activități de organizație

Ț'rme

1970
(20 iu- 

din Hațeg 
masivul 
Paringîn

și văile uria- 
cărările mun- 

excursii în

uni- 
Cluj.

Delta

vii ultimelor clase de liceu 
trasee în trei mari centre 
versitare — București, 
Iași.

• Excursii nautice în
Dunării, cu pontoane, șlep sau 
bărci remorcate.

• Tabere, la Predeal, Pîrîul 
Rece, Timișul de Sus, Izvorul 
Mureșului, Sulina, Costinești.

• Baze turistice județene la 
cabana Mureșul, Constanța, Efo
rie, Snagov, Borcea, Amara, So- 
vata, Cîmpulung, Stipoc.

• 6 000 de cercuri de turism, 
cuprinzînd 425 000 membri de 
diferite vîrste și profesii.

• Au luat ființă 3 agenții 
B.T.T. — la București, Brașov 
și Constanța.

• Peste 100 de cercuri 
cializate pe domenii - 
fie turistică, orientare, 
și conservare a naturii, geologie- 
geografie, arheologie, 
rism. speologie, alpinism etc.

spe- 
fotogra- 
ocrotire

ciclotu-

— Congresul al IX-lea al U.T.C. 
S-au exprimat încă o dată cu aceste 
prilejuri, în telegrame de caldă și 
totală adeziune adresate Comite
tului Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, gîndurile 
tinereții militante, voința nestrămu
tată de a munci și învăța perseve
rent pentru realizarea marilor obi
ective ale viitorului cincinal.

Paaină realizată 
de ION TRONAC



r

I
I
I
I
I
I
l

i

între Giurgeni ți Vadul Oii, 
podul acesta elansat, arcuindu-se 
cu o temeritate incredibilă pes
te apele unui fluviu care ne stră
bate, în egală măsură, și spațiul 
geografic și istoria, va deveni, 
poate, mîine, una dintre acele 
minuni cărora utilitatea diurnă, 
mai devreme sau mai tîrziu, iz
butește să le sfîșie vălul de mis
ter inițial, rînduindu-le într-un 
peisaj care nu ne va mai tulbura 
de acum. Asta, mîine... Astăzi, de 
oriunde l-am privi, fie din bă- 
trîna Dobroge, numită cîndva 
Dacia Minor, fie din Bărăganul 
ale cărui valuri de grîne, mereu 
mai fertile, împânzesc toate ori
zonturile, dantelatura lui decisă 
și structura lui aeriană ne în
torc gîndurile spre legile încă ne
deslușite ale levitațiunii, și tot
odată, ne incită meditația lucidă. 
De la înălțimea arcadelor lui, 
sprijinindu-ne și la propriu ți la 
figurat, pe rigoarea concepției 
care l-a zămislit, întrezărim re
sorturile cele mai adinei ale fap
telor care ne marchează istoria ți 
podul însuți devine un fapt al li
nei istorii care-și întemeiază vir
tutea prin a-și ține impetuozita-

tea la zi. Și, pentru că sîntem oa
meni obișnuiți cu cifrele și mi- 
nuim procente nu dintr-o pasiu
ne abstractă, ci cu convingerea 
nestrămutată că numeralele 
cumscriu exact ți elocvent 
ce am convenit să fie eseu 
cestui timp — o muncă ci 
și pașnică, ale cărei roade s 
(ring asupra vieții tuturor 
convenim ți asupra faptuh 
dincolo de cifre, imaginile 
acordă consistență memorie 
totuși, acele ale lucrărilor 
tale, punctîndu-ne timpul ț 
țiul cu statura lor copleșitei 
sintetizînd în caligrafia lor

1 ceea 
nfa a- 
instită 
se răs-

lectrică 
1965 ți 
țewteri 
i si 
(UiUi Jo 
in*rucit

*
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ui că 
care 

ri sînt, 
capi

ii spa- 
are și 

_ tot
ceea ce caracterizează o epocă. 
Or, din punctul acesta de vede
re, o dată cu utilitatea lui intrin
secă,1 podul de la GhirgeniA a- 
dul Oii este un astfel de reper, 
adică se investește cu calitatea 
de simbol. Iar acum, cind pașii 
ni se perindă la înălțimea tron
soanelor lui suspendate, simbolul 
la care ne referim îți proiectează 
conturul în toate creațiile noas
tre de ieri ți de astăzi, ca ți în 
cele de mîine. De altfel, podul 
însuși, ți ca utilitate ți ca semni
ficație, aparține acestui mîine, 
căruia acum, îi prefigurăm di
mensiunile.

neral 
rînd 
1971 
volts

i pe cap de locuitor în
■ 1 537 in 1969: 22.6 mp 
i revin fiecăi 
t 28 in 1969.
975, vor fpc 
t ^efortul de 
lizează — to 
se de către 
il partidului- — n

Cilire care, în
substanțxial
cumulare se

•' coiiform c~e~
secret arul

m iipi'.i ia j 

-1975 industria 
cu un ritm mei 

-11 la sută, fată 
la sută, cât se stabili 
tivele Congresului 
P.C.R.“. Cu alte cuvinte, 
propiem un viitor despre 
putem- să vorbin 
ni mâți plenar de toate 
tele

ise î
al X-lea

i primul 
perioada 
s-a dez- 
inual de 
£>.•>—9.0 
1 Direc- 

al
ne a- 

care 
la prezent, a- 

timen- 
care decurg din acest gest,

ent

al tînărului constructor al socia
lismului, cu existența nemijlocit 
proiectată pe acest fundal. Din 
acest-punct de vedere oamenii, 
desigur, nu mai pot fi înțeleși 
statistic și, totuși, o singură cifră 
ne mai permitem să avansăm. 
11000 de tineri au participat, în 
acest ultim an a! cincinalului, la 
activitatea șantierelor naționale 
ale tineretului, reuniți intr-o cas
tă coloană, atașată profund parti
dului și poporului, fării'in a! că
rei spațiu s-a dezlănțuit, pașnic 
și constructiv. Intr-un an în ca>e 
natura dezlănțuită ne-a pus la 
grea încercare capacitatea de a 
face fată neprevăzutului ți de a 
nu ne lăsa surclasați de dezmă
țul hazardat al meteorologiei, eli

compact de fapte de eroism. E- 
roismul celor care, in anul 1964, 
au palpat printr-un tunel teme
rar patul de piatră al Dunării, e- 
toitmul celor care au statornicit 
in ape palplanșele batardourilor. 
eroismul celor care au zăgăzuit 
Dunărea și au montat în lăcașu
rile lor gigantice piese metalice 
de sute de tone, zămislite în for
je cu dimensiuni pe care mintea 
abia ți le mai poate iniasina. Lo
zinca „vom smulge apei și mai 
multă lumină !“ stăruie pe buzele 
tuturor, și din nou coborim în 
centrală pentru a ne convinge 
de eficiența puterii oamenilor de 
a se subordona unui unic în
demn, amplificat la scara celei 
mai importante construcții hidro-

au rt

:adi

ne poartă acum într-un imperiu 
al ingeniozității tehnice ți al spi- 

ti constructiv temerar. Pă- 
lem. de asemenea. într-un 
u al unor fapte despre care 
s-a vorbit prea puțin, uzîn- 

i cu precădere de imaginație 
ți nu atit de puterea de a fi e- 
xacte a cuvintelor. Or, în nopțile 
acestei ierni, cind casta catedrală 
îngropată care este sala subtera
nă a centralei de la Ciungei se 
află in pragul desăcîrțirii, vom 
urca încă o dată prin dificultoa
sa conductă forțată, care culege 
în vectorul ei de forță puhoaiele 
dezordonate ale unui inupte pînă 
mai ieri necunoscut. Și coin afir
ma. pentru a doua oară, că am 
pătrupf într-un șantier de 100 de

fl

inca 
du-u

temenea.

PRIVIND DE PE POD

LA CONFLUENȚA 1

A £IOUĂ CINCINALE
...asemenea unui Ianus bifrons, 

conștiința țării evaluează succe
sele trecutului ți îți dezvăluie di
mensiunea viitorului. Atit de 
mult s-a încetățenit în existența 
noastră această practică incit nici 
nu am acut timp să ne dăm sea
ma cum s-au golit de conținut 
toate acele fraze care veacuri în 
șir ne-au obliterat mentalitatea. 
Și, într-adevăr, ce mai înseamnă 
astăzi „trecutul este mort" sau 
|„nu știm ce ne mai rezervă vii

torul"? Și aceste fraze, cîndva 
apodictice, nu mai înseamnă ni
mic pentru că trecutul nostru, 
de-acum, trăiește mereu în pre
zent și știm cu exactitate ce ne 
rezervă vlitoruK Așa că acum, de 
la înălțimea acestor balustrade, 
să încercăm o secțiune într-o se
rie de fapte care justifică acest 
mod de a gîndi ți, mai mult, îl 
impune cu necesitate.

Sub conducerea clarvăzătoare 
și fermă a partidului, acum, la 
confluența a două cincinale, bi
lanțurile noastre se pătrund de 
dinamismul unei realități econo
mice și sociale mai bogate ți mai 
rotunde ca pondere „Toate aces
te rezultate — sublinia tovarășul 

.------ T în ex
punerea rostită la ședința Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a guvernului din 25 noiembrie 
1970 — dovedesc că sensul 
fundamental și constant al poli
ticii statului nostru, preocuparea 

ia partidului și guver- 
creșterea bunăstării 

materiale și spirituale a celor ce 
muncesc de la orașe și sate, ri
dicarea nivelului de civilizație al 
întregii societăți". Și, pornind de 
la aceste cuvinte ale secretarului 
general al partidului, să avem 
deocamdată în vedere numai fap
tul că, în ceea ce privește spo
rurile de producție industrială a

I
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NICOLAE CEAUȘESCU 
minerea rostită la ședința

Relrospeclivn 
și unlicipulie

Timp de trei ani, vizitînd la in
tervale egale șantierul de la Giur
geni — Vadul Oii, nu mi-am în
chipuit niciodată că impresia fi
nală pe care ne-o va crea acest 
pod rutier va fi, cum spuneam 4a 
început, de levitațiune efectivă, 
de ignorare a gravității și de în
frigurare a ponderii metalului 
solidarizat într-un enorm tahlier. 
Se lucra sub pămînt și, piuă la 
60 de metri sub patul de stincă 
hercinică al Dunării, prin luvoa- 
iere sau balansare, se împlineau 
temelii pe care astăzi le igno
răm. Pentru că suprastructura s-a 
împlinit mai repede decît ne-am 
fi putut închipui vreodată și, a- 
cum, aprecierea produsului final 
merită cuvintele rostite de către 
tovarășul Xicolae Ceaușescu, în 
ziua în care a fost tăiată panglica 
inaugurală a podului, în urmă cu 
cîteva săptămîni. •„Doresc ca în 
numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat 
și al guvernului să adresez cal
de felicitări tuturor proiectanților 
și constructorilor, tuturor mun
citorilor, inginerilor și tehnicieni
lor din întreprinderile românești

care și-au adus contribuția la 
înălțarea acestui important obiec
tiv. îmi exprim convingerea că 
realizarea acestei construcții im
portante pentru economia româ
nească va contribui la dezvolta
rea în mai bune condiții a trans
porturilor. va constitui un mo
ment de seamă în activitatea ce 
se desfășoară în acest domeniu. 
Urez tuturor succes și multă să
nătate". Legitimitatea și dreptul 
de a dăinui a celei de a patra 
punți pe care am aruncat-o peste 
Dunăre, într-o istorie de două 
mii de ani, erau consacrate prin
tr-o urare. Și dacă avem în ve
dere faptul că șantierul de la 
Porțile de Fier s-a constituit în 
Șantierul Național al Tineretului, 
ca și cel de pe Lotru, că și aici 
tinerii au fost printre primele 
rînduri ale constructorilor ce au 
ridicat puntea pe care Geo Bogza 
ne-a îndemnat s-o denumim „a 
soarelui'1, vom înțelege mai bine 
că această urare le-a fost adre
sată și lor.
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DEVINE EPOCA

DECENIUL CARE

iExistă o înțelepciune a folosi
rii plenare a timpului, a utiliză
rii lui eficiente și, în ultimii cinci 
ani, după cum am avut prilejul 
să ne convingem zi de zi, ceas 
de ceas, deoarece această înțe
lepciune, într-adevăr, nu este 
iluzorie, ne vedem îndreptățiți să 
afirmăm că un deceniu se poate 
constitui într-o epocă. Iar datele 
care ne determină să facem a- 
ceastă afirmație, prin însăși esen
ța lor sînt datele definitorii ale 
celei mai glorioase perioade din 
istoria României socialiste. Apoi, 
în mod concret, ne determină 'să 
ne pătrundem de această convin
gere, în primul rînd dinamica in
tensă a transformărilor social- 
economice care au avut loc în ul
timii cinci ani, ritmul rapid al 
dezvoltării în condițiile pe care 
le oferă noile noastre planuri de 
perspectivă, factori care acordă 
timpului o densitate puțin obiș
nuită și ne vor propulsa înnzone 
de civilizație care vor înceta să 
mai fie o simplă aspirație. Pro
ducția industrială a țării se du
blează la fiecare cinci ani, am 
devansat de aproape două ori 
ritmul mediu de dezvoltare rea
lizat în anii 1966-—1968 pe plan 
mondial, ne numărăm printre ță-

rile cu economia cea mai dinami
că din lume și, implicit, din ana
liza potențialului absolut, a com
parării nivelului producției cu 
populația țării, rezultatele obți
nute în anii cincinalului care se- 
încheie ne dezvăluie un progres 
evident. In altă ordine de idei, 
dacă luăm în considerare faptul 
■că anumite ramuri ale industri
ei, în raport cu ritmurile globale 
de dezvoltare ale țării, beneficia
ză de ritmuri considerabil mai ra
pide putem avansa și o aserțiu
ne de ordin calitativ. Energia e- 
lectrică, industria constructoare 
de mașini, industria metalurgică, 
și cea chimică, aflîndu-se în a- 
ceastă situație specială, inculcă 
planurilor noastre și semnificația 
unui caracter modern al econo
miei. Mai precis, în 1965 aceste 
industrii dădeau 42 la sută din 
producția globală a țării, în 1969 
ponderea loi a ajuns la 48,2 la 
sulă, iar in 1975 se preconizează 
o pondere a lor de circa 54 ia 
sută.

Există, cum spuneam, o înțe
lepciune a folosirii plenare a 
timpului și nu ne. îndoim de fap- 

ințelepoiune va u- 
o acuitate tot mai

kilometri. In văi aride și pe ver
santi împăduriți, sub talpa apă
sătoare a munților, față în față 
cu duritatea stîncilor subterane, 
oamenii păstrează legătura între 
ei fie pe drumuri care ocolesc cu 
răbdare masivele, fie cu elicop
tere dirijate prin radio. Am în- 
tîlnit în această zonă mineri care 
abordau punctele de lucru pe ca
lea văzduhului și aviatori care-și 
regăseau aparatele, abandonate 
din cauza condițiilor meteorolo
gice vitrege, prin intermediul u- 
nor tractoare de mare putere, 
care, la timpul lor, au adus aici, 
în creierul munților, aceste vira
le la care ne vom referi în con
tinuare. Tuburi din oțel de 4 
metri diametru și grele de 36 de 
tone, ele au căptușit conducta 
forțată pe care am amintit-o mai 
sus și mărturisesc că în calea ro
tundă pe care au sfredelit-o în 
piatră, urcînd o pantă cu încli
nația de 32 de grade, am întîlnit 
cea mai curajoasă nație de oa
meni pe care mi-a fost dat s-o 
cunosc. Iar într-un plan mai ge
neral se poate spune fără nici o 
reticență că acolo, în inima ce
lei mai îndrăznețe construcții hi
drotehnice din Europa, poate fi 
întîlmtă însăși esența umană 
tipului de om legitimat de 
cialism.

Apoi însăși această punte, 
nind restul țării cu pământul
supra căruia, stăpinind, Mircea 
cel Bătrin putea spune că dom
nește „pînă la marea cea mare"...

dent, prezența acestei coloane nu 
numai că nu poate fi ignorată, 
dimpotrivă, ne îndeamnă să me
dităm asupra viitorului, în pri
mul rînd prin prisma potențialu
lui uman de care dispunem și 
prin prisma calității acestui po
tențial, a educației care i-a mo
delat profilul demn.

de certitudine, de încredere, de 
bucurie.

Treptat, perspectiva își dezvă
luie profunzimi pentru a căror 
circumscriere cifrele rămîn ine
ficiente. Ne gîndim în primul 
rînd la dimensiunile omului că
ruia această perspectivă i se ofe
ră ca fundal și, în mod special,

tehnice ce se împlinește la ora 
aceasta pe continent.

Spuneam cîndva, într-un alt 
reportaj, că lucrările care se des
fășoară la Gura Văii, în colabo
rare cu Iugoslavia prietenă, a 
readus în actualitate apetitul 
pentru construcții gigant, execu
tate nu de dragul gigantismului, 
ci printr-o racordare firească a 
istoriei de astăzi la istoria acelor 
vechi ți viguroase seminții, care 
au construit minuni ale lumii. 
Dar, cum o realitate de genul a- 
cesteia se apreciază o singură 
dată din punct de vedere eseis
tic, vom reveni la cifre și vom 
dezvălui faptul că, drept urmare 
a intrării în funcțiune a unor noi 
amenajări hidroenergetice, pro
ducția de energie electrică a anu
lui 1975 va atinge circa 10 mi
liarde kWh, față de „numai" 2,6 
miliarde kWh. obținute în anul 
acesta. In primul rînd, anul 1971 
va fi marcat de intrarea succesi
vă în activitate a ultimelor hi- 
droagfegate de la Porțile de Fier. 
In al doilea rînd, în cursul anului 
1972 vor fi puse treptat în func
țiune capacitățile hidroenergetice 
ale hidrocentralei de pe Lotru...

Deci, a doua noastră escală 
contemporană: Lotru., Un drum 
întortoclriat, urcînd spre o zonă 
care în mod efectiv era una din
tre cele mai sălbatice și mai pu
țin cunoscute ale țării — mărtu
rie stau și astăzi satele și comu
nele depărtate unele de altele la 
distanțe neobișnuit de mari —

țării, un procent în 1965 înseam
nă 1,7 miliarde lei și același pro
cent în 1970 înseamnă 2,7 miliar
de lei. In anul 1975 rin procent 
de creștere a producției indus
triale a țării îți va găsi un echi
valent la nivelul a peste 4,7 mi
liarde lei! Tot atunci, echivalen
tul unui procent de creștere va fi 
de 370,9 milioane kWh. la ener
gie electrică, de 254 000 tone lo 
cărbune, de 65 600 tone la oțel, 
de 90 084 tone la îngrășăminte 
chimice necesare agriculturii și, 
în sfîrșit, de 1 489 000 bucăți la 
tricotaje. Iar de la cifre, expuse 
ca atare, ajungem la imaginile 
care le dau consistență, fiecare 
dintre aceste imagini, în conjunc
ție cu ponderea industrială pe 
care o reprezintă, putînd consti
tui substanța unui panou mobili
zator, cu care să ne împodobim 
piețele orașelor, în zilele marilor 
noastre sărbători: Porțile de Fier, 
Valea Jiului și Motru, Combina
tul siderurgic de la Galați, Tur- 
nu Măgurele și tubulatura de 
orgă a combinatului său chimic, 
așezat și el în cursul aceluiași 
mare fluviu și, de ce nu ?, Lip
scanii sclipind de- lumini, acum, 
în plină iarnă, în pragul unui 
nou an, cu oamenii rulînd prin 
magazine într-un tot mai dina
mic carusel.

Dar în anul 1970, la confluen
ța a două cincinale, o „vedere 
de pe pod", inerent, cuprinde în

I
i
I
I
I
i
IPrivită de sus. Dunărea alune

că liniștită, învelindu-și valurile 
domoale într-o culoare cenușiu- 
strălucitoare, amintind culorile 
perlelor. Insă, pentru cine a pe
trecut o singură noapte, în pri
măvară, pe Ostrovul Mare al 
Brăilei, fluviul acesta poate stîrni 
amintiri cu mult mai puțin se
ducătoare. Vrînd-nevrînd. ne 
vom cenzura acum amintirile și 
vom urca pe fluviu, spre întîlni- 
rea cu cea mai semnificativă cti
torie contemporană — „Porțile 
de Fier“, în preajma cărora mm- 

aria ei zone de civilizație mult ■ ții au început deja să se înveleas- 
mai vaste, al căror vector de efi
ciență, în ultimă instanță, se ra
portează la individ, la bunăstarea 
lui nemijlocită. Nu întîmplător o 
parte dintre indicatorii cu care 
ne evaluăm puterea economică 
au în vedere omul, producția pe 
cap 
cap 
275

că în spuza zăpezilor celei de-a 
7-a ierni pe care o petrec con
structorii aici. Lâ Gura Văii va 
fi, inevitabil, întîia noastră esca
lă contemporană și, în același 
timp, prima poartă care ni se 
deschide spre viitor. Aici, de alt
fel, se pregătește una dintre cele 
mai concrete premiere ale viito
rului cincinal; în plus, aici aceas
tă premieră , poate fi deja trăită 
și în zgomotul egal al rotoarelor 
gigant, în paletele cărora apele 
fluviului
36 000 000 mc. pe oră, povestea 
care ni se dezvăluie va fi un șir

tul că această 
tinge în 
înaltă.

viitor i
a

so-
★

„Vedere de pe pod“ — meta
foră în conținutul căreia pot fi 
cuprinse nenumărate fapte, des
prinse, prin transfer, din însăși 
conținutul timpului pe care se 
desfășoară aceste două cincinale 
la intersecția cărora ne aflăm. Vn 
timp în care evenimentele politi
ce — Congresul al IX-lea al 
partidului, Conferința Națională, 
și Congresul al X-lea ■— s-au 
conjugat și vor continua să se 
conjuge într-o armonie depli
nă cu evenimentele social-econo- 
mice, a căror finalitate o vizează 
întreaga activitate teoretică

★

practică , __ ______
fre și fapte am cita, nu vom pu
tea epuiza toate aspectele, mul
tiple, care caracterizează activi
tatea partidului și statului nostru 
pentru statornicirea unei vieți 
demne pe acest .pămînt atit de 
greu încercat în trecut. Pentru 
că, dincolo de fiecare aspect par
ticular, vom întâlni întotdeauna o 
încărcătură de semnificație care 
depășește suprafața ca atare a 
faptelor.

a partidului. Oricîte ci-

I
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■mihai predescu

de locuitor. 180 kg. oțel pe 
de locuitor în anul 1965 și 
in 1969; 905 kWh, energie e-

u-
a-paletele cărora apele 

împing un debit de!

s

(mi las fruntea lingă inima țării, 
ascult ți mă uimesc o dată și încă o dată, 
sămînță eu însumi și 
către clipa cu patimi

Aici cunosc pașii mei 
drumului cu care îmi 
în ochii trezi copiii duc izvorul 
de-adîncă,-ntemeiată libertate...

Liniștea din aripi și dintre cuvinte 
încunună fruntea celor ce se nasc în zori 
pe acest tărîm al nostru însetat 
de cîntec, de iubire și de flori.

LÎNGĂ INIMA
TĂRII

Iticu statulu 
primordială 
oului este

începutul 
deschid cetate.

încolțire
mari nimbată...

de GEORGE CHIRILĂ ***<

POMUL
PAMÎNTULUI

de GHEORGHE ISTRATE
Eu n-am timp să ung cu lacrimi sămînța 1 
Pe tulpina pămîntului reveneala urcă încet ; 
zbaterea ei îmi desface aripa 
deasupra vîrstelor pe care le încep.

Croiala trupului azi mi-o măsor cu mirare 
și, iată-mă, intru, iar, în același contur 
al patriei care își mișcă prelung rădăcina 
în sferele cuvântului celui mai pur.

Pleoapa-și ridică văzduhul și vede 
pomul pămîntului cît e de-nalt.
Eu merg pe ramura lui. E soare. Și munții 
par o cerboaică oprită în salt...’
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— Ca om de știință vă preocupă studiul 
dreptului constituțional. Am dori să preci
zați — folosind datele cercetărilor dumnea
voastră — ce a însemnat pentru țara noastră 
abolirea monarhiei la 30 decembrie 1947 și 
proclamarea republicii ?

— De atunci și pînă în prezent, Româ- 
' nia s-a impus în conștiința lumii contem
porane ca țară a unui popor liber, inde
pendent, hotărît să-și aducă contribuția la 
făurirea păcii, a dreptății și înțelegerii în
tre toate statele. Aceste trăsături ale matu
rității politice, înțelepciunii și sensibilității 
poporului român au dobîndit atunci, 
la 30 decembrie 1947, consacrarea pe plan 
juridico-statal.

După cum se știe, România era pînă 
atunci o monarhie constituțională. Așadar, 
îmbrăca o formă de stat burgheză. Este însă 
adevărat că după 23 August 1944 în viața 
tării noastre s-âu produs schimbări în con
ținutul puterii, de natură să-i confere un 
caracter democratic. Totuși, forma de stat 
frîna dezvoltarea țării pe drumul socialis
mului. Prin repunerea în vigoare a Consti
tuției din 1923 — suspendată în timpul dic
taturii militaro-fasciste — au fost restabilite 
atribuțiile și prerogativele monarhiei în 
viața de stat. Regele participa la exercita
rea puterii legislative și executive, avea 
dreptul de a numi’și revoc-a pe miniștri, de 
a convoca, deschide și dizolva Reprezen
tanța Națională, de a sapeționa și promulga 
legile, de a încheia convenții internațio
nale. După instaurarea, la 6 martie 1945, a 
guvernului prezidat de dr. Petru Groza, 
forțele populare foloseau acum puterea de 
stat în scopul înfăptuirii transformărilor 
economice și sociale de tip general-de
mocratic. Guvernul democrat, impus prin 
voința maselor, a acționat pentru democra
tizarea vieții politice, a legiferat reforma a- 
grară, a luat măsuri pentru normalizarea 
activității economice. Regele a refuzat să 
sancționeze însă aceste legi — încercînd să 
paralizeze acțiunile guvernului. Monarhia 
devenise astfel o instituție anacronică:

înlăturarea monarhiei a creat condițiile 
pentru instaurarea unei noi forme de stat, 
care avea să permită o înnoire în toate do
meniile vieții sociale și politice.

— Prin ce se caracterizează puterea de 
stat instaurată la 30 decembrie 1947 ?

— Proclamarea Republicii Populare Ro
mâne a reprezentat, de fapt, crearea sta
tului democratic de tip socialist. Și-au găsii 
astfel împlinire idealurile pentru care au 
militat cea mai buni fii ai poporului — li
bertatea și independența patriei, dreptul 
celor ce muncesc de a fi singurii stăpîni ai 
destinului lor. S-a instaurat în deplinătatea 
cuvîntului domnia poporului la noi în țară.

— Ați afirmat că proclamarea Republicii 
Populare Române a reprezentat crearea sta
tului de tip socialist. Ca specialist care 
ați participat la elaborarea proiectului 
Constituției din 1965, considerați firesc 
faptul că abia mai târziu s-a adoptat denu
mirea de Republică Socialistă România ? 
Noua denumire corespunde pe deplin rea
lităților societății noastre ?

— Repet : România este un stat de tip 
socialist începînd de la 30 decembrie 1947. 
Deci, noua denumire nu reflectă o schim-

— Cum -ie realizează practic puterea de 
stat a poporului p

de la catedra de drept constituțional 
a Facultății de drept 

din București

Dialogul nostru cu cont. univ. dr.
NISTOR PRISCA,

bare privind conținutul și forma statului. 
Denumirea de Republică Populară Română 
consfințea cucerirea deplină a puterii de 
către oamenii muncii, în frunte cu clasa 
muncitoare, statornicind cadrul juridic al 
trecerii la construcția socialistă. Noua denu-
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într-o țară așa de fru
moasă, c-un trecut așa de 
glorios, în mijlocul unui 
popor atît de deștept, 
cum să nu fie o adevăra
tă religie iubirea de pa
trie, și cum să nu-ți ridici 
fruntea, ca falnicii stră
moși de odinioară, mîn- 
dru că poți spune : „Sînt 
român

mire corespunde unei realități noi — faptul 
că în România orânduirea socialistă a încins 
pe deplin și definitiv, au fost lichidate cla
sele exploatatoare, s-a făurit unitatea mo- 
ral-politică a poporului, națiunea a căpătat 
un caracter socialist s-au afirmat principiile 
democratismului și umanismului socialist. 
Constituția din 1965 consfințește faptul că 
în Republica Socialistă România puterea

aparține poporului, înțelegînd prin popor, 
de această dată, toate categoriile sociale 
care alcătuiesc societatea românească con
temporană.

Și încă ceva. Denumirea de Republică 
Populară Română exprima numai forma 
statului, nu și tipul său. Trebuia, deci, să 
se facă deducția — prin interpretare — că 
este vorba de o formă a statului socialist 
Noua denumire se referă atît la tipul de stat 
cit și la forma sa. In plus, ea cuprinde și 
denumirea tradițional-istorică a țării noas
tre, aceea de România.

— Constituția Republicii Socialiste Româ
nia consacră și asigură înfăptuirea suvera
nității poporului. Vedeți aici o reflectare a 
evoluției categoriei sociale de popor în nou» 
etapă istorică pe care o parcurge țara 
noastră ?

— Poporul cuprinde toate clasele și ca
tegoriile sociale din care este alcătuită so
cietatea noastră, fără deosebire de naționa
litate. Esențial pentru caraterizarea statului 
socialist este existența rolului conducător al 
clasei muncitoare și deținerea puterii de 
stat în mîinile celor ce muncesc. Constituția 
din 1952 menționa că „Republica Populară

Română este un stat al oamenilor muncit 
de la orașe și sate". Iu contextul noilor 
realități social-politice din țara noastră ca
tegoria oamenilor muncii cărora le aparține 
puterea s-a extins. Ea a devenit atotcuprin
zătoare, înglobînd întregul popor. Consti
tuția din 1965 consacră șceastă realitate, 
subliniind că in Republica Socialistă 
România puterea aparține poporului, liber 
și stăpîn pe soarta sa — ceea ce înseamnă 
că forța organizată de conducere a întregii 
societăți aparține poporului. Toate dispozi
țiile constituționale prevăd asigurarea exer
citării de către popor a puterii pe care el 
o deține.

30 Decembrie 1947. S-a proclamat Republi ca. In București, ca și in alte localități ale 
țării, entuziasmul poporului exprimă satisfacția națiunii față de acest eveniment istoric

— Cetățenii patriei noastre au posibili
tatea să participe în diferite forme la rezol
varea problemelor de stat și obștești, la 
toate nivelele și în toate domeniile vieții 
noastre economice, social-politice, culturale, 
în ultimul timp, într-un mod mai accentuat 
decît anterior, în luarea hotărîrilor care 
interesează întreaga noastră societate, con
ducerea de stat, sub îndrumarea conducerii 
de partid, se consultă cu masele populare 
în cadrul unui dialog permanent. „Parti
dul Comunist Român — a afirmat tovară
șul Nicojae Ceaușescu — iși îndeplinește 
rolul de forță conducătoare a societății, în
tărind necontenit colaborarea, unitatea cu 
întregul popor".

In mod practic, puterea de stat a po
porului se realizează printr-un sistem de 
organe, cele mai importante ftind Marea 
Adunare Națională și consiliile populare. 
Evident. acestora li se adaugă organele 
administrației de stat, respectiv Consiliul de 
Miniștri, ministerele, pe plan central, co
mitetele executive ale consiliilor populare, 
organele judecătorești, ale procuraturii, care, 
în forme specifice, asigură realizarea pu- 
terii de stat a poporului. Caracteristic este 
faptul că toate aceste organe sînt subor
donate intre ele pe diferite planuri și, în 
ultimă instanță, față de Marea Adunare 
Națională, care este organ suprem, repre
zentativ, al puterii de stat, realizîndu-se 
astfel o coordonare unitară a vieții de stat.

— In ce mod Marea Adunare Națională, 
ca organ suprem al puterii de stat, expri- 
mind voința poporului, exercită efectiv 
conducerea supremă a vieții sociale șt de 
stat?

— Cei 465 de deputați în Marea Adunare 
Națională sînt aleși de către cetățenii țării 
noastre. Este, deci, un organ reprezentativ 

care exprimă voința întregului popor, condus 
de Partidul Comunist Român. Ea adoptă 
actele cu cea mai înaltă valoare juridică, 
in primul rînd Constituția, care asigură re
glementarea relațiilor sociale de interes ge
neral. Adică stabilirea unor norme obliga
torii de conduită. De asemenea. Marea 
Adunare Națională formează celelalte or
gane de vîrf ale statului : alege Consiliul 
de Miniștri, Tribunalul Suprem, Procurorul 
General, avînd dreptul de control general 
asupra activității lor. Ea stabilește liniile 
generale ale politicii externe, ratifică tra
tatele pe care statul nostru la încheie cu 
alte state, aprobă alianțele interstatale. 
Astfel se realizează înfăptuirea reală a su
veranității poporului în toate compartimen
tele vieții sociale și de stat.

— Suveranitatea poporului are numai as
pect politic ?

— Suveranitatea poporului, ca putere de 
stat, are în primul rînd un aspect politic, 
reprezentînd dreptul poporului și al stătu-*"' 
lui de a nu permite nici un fel de amestec 
din afară în treburile noastre interne, de 
a nu permite încălcarea teritorială de către 
alte state în nici o împrejurare și pentru 
nici un fel de considerente. Dar suverani
tatea, ca expresie a dreptului la autodeter
minare al poporului, are, în țara noastră, și 
un fundament economic. Independența po
litică are la bază independența economică.

— Prin ce se definește rolul statului in 
condițiile in care puterea aparține poporu
lui ?

— Pe măsura evoluției societății noastre 
în strînsă legătură cu cerințele etapelor 
succesive pe care le străbate noua orîn- 
duire, se afirmă ca o legitate fundamen
tală creșterea rolului conducător al parti
dului, care prefigurează în structura sa 
unitatea de interese, voință și acțiune a po
porului. Statul — ca formă organizatorică a 
puterii poporului — are rolul de a asigura 
satisfacerea intereselor națiunii și, în pri
mul rînd, a intereselor de ordin economic. 
Ca instrument de edificare a sooietății so
cialiste și apoi a celei comuniste, statul 
organizează astfel viața societății, în toate 
compartimentele sale, îneît să asigure o 
continua dezvoltare a națiunii noastre so
cialiste, ridicarea necontenită a nivelului de 
viață materială și spirituală, să înfăptuiască 
cît mai deplin libertatea și demnitatea omu
lui, dezvoltarea multilaterală a personalității 
umane. Iată, așadar, că în țara noastră 
domnia poporului se realizează în interesul 
poporului.

I
i morți nî strigă astăzi: 

zadarnic nu murim,

I
ICi ni-am făcut morminte

ca să-ntărim țara ;
I
I
I

Unde-am căzut, acolo nu 
este-un țintirim, 

Ci cîmp de roadă vie 
ce~așteaptă primăvara.

I
I
I
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VISAT
în seara zilei de 30 decembrie 

1947, în cadrul unei ședințe is
torice, prezidată de Mihail Sa- 
doveanu, Adunarea Deputaților 
a luat act de abdicarea regelui 
Mihai I pentru el și pentru ur
mașii săi și a proclamat Repu
blica Populară Română. Instau
rarea noii forme de stat a re
prezentat rezultatul unor prefa
ceri profunde în structura so- 
cial-economică și politică a ță
rii noastre, consfințind suvera
nitatea poporului, liber și stă
pîn pe soarta sa. Se împlinea 
astfel visul pentru care au mi
litat de veacuri cei mai buni fii 
ai poporului, aspirația către o 
cîrmuire dreaptă, care să creeze 
condiții favorabile emancipării 
națiunii noastre.

Monarhia nu s-a bucurat de 
stimă și încredere în țara noas
tră și nici măcar n-a avut tra
diții istorice. Exceptînd peri
oadele ocupației și dominației 
străine, cînd în statele feudale 
românești domnitorii erau im
puși de către Poartă, cum s-a 
intîmplat în timpul regimului 
fanariot, caracteristica esenția
lă a sistemului de domnie a 
fost elasticitatea succesiunii. în 
principiu, domnitorii Țărilor 
Românești erau aleși după obi
ceiuri care nu presupuneau vreo 
ereditate de titluri, ranguri și 
funcții, ci doar una de stare so
cială. Semnificativ este că ale
gerea respecta criterii valoric" 
îndeosebi înțelepciunea, destoî 
nicia și vitejia dovedite în lup
tă, serviciile aduse țării. Iată 
de ce, în importante împreju
rări. istorice, la chemările unor 
domnitori ca Ștefan cel Mare și 
Mihai Viteazu de a apăra glia 
strămoșească, întregul popor, 
făcînd dovada unui patriotism 
legendar, a răspuns cu abhega- 
ție și devotament, acoperindu-se 
de glorie.

De multe ori însă asemenea 
tradiții democratice privind 
desemnarea cîrmuitorilor țării 
au fost încălcate Am amintit 
perioada domniei fanarioților. 
Istoria consemnează și alte re
gimuri în timpul cărora exploa
tarea a cunoscut expresii extrem 
de violente. Asemenea forme de 
guvernare s-au lovit însă de 
opoziția maselor și au determi
nat o activitate militantă în 
sprijinul ideii de republică, sin
gurul regim politic pe care gîn- 
ditorii cei mai înaintați ai nea
mului nostru îl vedeau în stare 
să asigure libertatea și drepta-

pentru cei mulți, 
politică și dezvolta-

tea socială 
neatîmarea 
rea economică, dreptul sacru al 
poporului de a fi stăpîn în pa
tria sa.

Mișcarea revoluționară con
dusă de Tudor Vladimirescu, 
expresie a idealurilor de liber
tate socială și independență na
țională, și-a dovedit mai ales 
adversitatea față de domniile 
fanariote, dorința de a rentabili 
obiceiurile poporului. Dar ideea 
de republică a fost proclamată 
fățiș în programe revoluționare,

lații revoluționari români, 
deosebi Nicolae Bălcescu 
pronunțat pentru o „republică 
democratică" care să asigure 
suveranitatea poporului : -In
tr-o republică poporul nu ascul
tă decît |de slujbașii aleși de 
dinsul chiar, cu treabă hotârîtă 
și pe vreme hotărită. Acești oa
meni slujbași sînt deopotrivă cu 
toți ceilalți oameni. Ei porun
cesc numai în numele poporului 
și sînt datori a lucra numai
pentru dinsul. supuindu-se la
priveghierea necurmată a cetă-

o misie in Europa, a cărei con
știință instictivă niciodată nu 
s-a șteis din inima voastră". 
Apelul se încheia în mod semni
ficativ cu lozinca : „Trăiască 
republica 
Trăiască 
Ea Paris 
cu titlul 
în care Cezar Bolliac și-a ex
primat credința sa în cauza re
publicană : „Puneți urechea și 
ascultați departe toaca deștep
tării ce înconjoară lumea !... 
Românii vor trăi într-o singură

lozinca : 
democrată 

Republica 
a apărut 

...Republică

„Trăiască 
și socială. 
Română 
periodicul 
Română"

Adunarea Deputaților a votat și adoptat Legea pentru constituirea statului nostru in 
Republica Populară Română
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în timpul revoluției burghezo- ■ 
democratice de la 1848. De alt
fel, alegerea domnului respon
sabil pe timp de cinci ani — 
așa cum prevedea Proclamația 
de la Izlaz — nu însemna alt
ceva decit sancționarea institu
ției președintelui de republică, 
„Domnia — se sublinia în pro
clamație — nu este un drept de 
moștenire a 
domnia este 
rit militant 
de republică

nici unei familii, 
a patriei". Un spi- 

în sprijinul ideii 
■ni manifestat exi-

țenilor și stînd 
de-a da înapoi 
au fost însărcinați, cînd s-a 
șit vremea pentru care au 
mit-o". în 1852 Comitetul 
țional Român al exilaților 
dresat un apel locuitorilor 
Principatelor, în care se spunea : 
„Europa vă cunoaște ; acum cu
noaște puterea voastră ; știe că 
10 milioane de români aveți tot 
o limbă, tot o tradiție, tot o pa
trie... Acum Europa cunoaște 
misia și importanța voastră și 
vă zice : „Români, sînteți din 
gieta celor ce nu mai pier, aveți

totodată 
slujba cu

gata 
care 
sfîr- 
pri- 
Na- 

a a-

Republică democratică, solidară 
cu toate republicile națiilor Eu
ropei".

După ce România a fost 
clamată regat, numeroși 
trioți, oameni de litere, 
rici, politicieni, asemenea 
C. A. Rosetti, care a rostit 
picat : „Nu visam un regat, ci 
visam o Republică română", au 
înțeles că brutala răsturnare a 
lui Cuza — care prin maniera de 
a guverna era mai degrabă un 
președinte de republică — și a- 
ducerea unui rege străin avea 
să reprezinte începutul unui nou

pro- 
pa- 

isto- 
lui 

răs-

șir de nenorociri pentru poporul 
nostru. „Credeți oare dumnea
voastră — se adresa Ion Heliade 
Rădulescu Adunării Constitu 
ante — că străinul ce-1 veți 
pune pe tron să aibă mai multă 
milă de țară decît un român' 
Teamă îmi este să nu pierdem 
in cîțiva ani tot ce am dobin- 
dit de la alungarea 
greci pînă azi. Care vor 
tarele ce el va avea să 
in această țară ? Care va 
minul unde el să poată 
Aici m-am născut ! în ce 
a acestei țări vor fi mormintele 
străbunilor săi, pentru care să 
puie piept contra dușmanului 
neamului românesc ? înțelege-va 
el legile acestei țări ? Privi-va 
el cu plăcere moravurile aces
tui popor? Auzul său pricepe-va 
dulceața acestei limbi incintă- 
toare ? O ! cit mă îndoiesc de 
toate acestea. In rezumat, sînt 
contra dinastiei și principelui 
străin".

In lupta antimonarhică, ro
lul cuvîntului scris, al cărții, al 
ziarelor și revistelor, al litera
turii a fost deosebit de impor
tant. Tot ce a avut mai nobil, 
mai bun. mai avîntat poporul 
nostru, națiunea noastră s-a an
gajat in mod conștient în lup
ta pentru abolirea monarhiei si 
instaurarea domniei poporului. 
Spiritul antidinastic era prezent 
in numeroase lucrări lite
rare. Caragiale a scris pamfle
tul versificat „Mare farsor, 
mari gogomani" — în care re
gele era prezentat ca un „co
mediante de bravură". în ver
suri incisive. Alexandru Vla- 
huțâ afirma că : „Minciuna stă 
cu regele la masă". într-o se
rie de cronici rimate. .Alexan
dru Macedonski ridiculizează 
„timpul domnilor străini", me
zatul ce s-a deschis la pala» 
sub guvernarea lui Carol de 
Hohenzollern. în poezia „Către 
viitorime", Macedonski adoptă 
o atitudine deosebit de critică 
la adresa monarhiei : „Urmași, 
oricit de mare veți crede a 
noastră fală Feriți-vă de-a 
trece sub poarta triumfală / 
Prin care-această țară de-un 
veac a defilat / Căci dacă avem 
astăzi și Rege și Regat / Putem 
de azi pe mîine să-avem și-m- 
părăție / Dar fără libertate și 
fără Românie". O astfel de ati
tudine adoptă și George Coșbuc 
în poezia „Pentru libertate" i 
„Blăstămați pieri-vor regii / 
cari s-abat din drumul drept — ’ 
Ne-ați adus stricarea legii / Și 
ne stați cu mina-n piept. / O. 
și-n loc s-aveți rușine, / Vă 
mindriți cu ce-ați adus : / Dar 
puterea, știți voi bine, / Nu vi-a 
dat-o Cel-de-sus, / Nici eternul 
Domn ! Vi-e dată / De-un vre
melnic din Infern

Puternice tradiții republicane 
a afirmat și literatura socialistă. 
..Drepturile omului", în numă
rul său din martie 1885, înfie
rează monarhia absolută și des
potismul. Majoritatea publicații
lor socialiste susțineau că mo
narhia reprezintă un anacro
nism, că forma republicană de 
stat e mai adecvată condițiilor
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domnilor 
fi al- 
apere 
fi ca
zier : 
parte I
 Apărarea pă- <► 

mîntului dacic de <► 
regele Decebal și 
poporul său a fost <► 
un imn de iubire 
cum rar au mai 
înălțat popoarele <► 
moșiei lor amenin- 
țațe.

(VASILE PÂRVAN)

istorice noi în care se dezvolta 
România. „In ceea ce privește 
societatea socialistă — scria 
Munca din 9 decembrie 1890 — 
numai Republica constituie o 
formă de stat corespunzătoare. 
Cine zice socialism nu poate să 
nu înțeleagă și republică". Euînd 
poziție împotriva regelui, 
„Lumea nouă" scria că „nimic 
n-a făcut actuala dinastie pen
tru a se putea bucura de popu
laritate și nicăierea sentimen
tul dinastic al poporului nu e 
mai slab ca la noi".

Misiunea de a înfăptui pe de
plin marile aspirații ale poporu
lui. de a realiza transformări 
revoluționare radicale în cadrul 
societății românești, de a înlă
tura monarhia și a instaura re
publica ca formă de stat, i-a re
venit clasei muncitoare condusă 
de partidul ei marxist-leninist. 
într-o rezoluție 
Central al P.C.R. 
1934 se sublinia 
trebuie să ducă o 
gă de masă contra 
monarhic și contra regelui 
stîlp și ocrotitor 
politice și al exploatării, deoa
rece regele poartă răspunderea 
directă pentru mizeria și asu
prirea poporului, regele sprijină 
și „sfințește" toate legile îndrep
tate contra maselor".

Preluind cele mai bune trXdi- 
ții ale înaintașilor noștri în 
lupta pentru înfăptuirea aspi
rațiilor 
lui, de 
nitate, 
mân a 
masele 
turnarea regimului burghezo- 
moșieresc și a dictaturii anto- 
nesciene, pentru abolirea mo
narhiei și instaurarea puteri; 
populare.
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IDEI, 

IDEALURI

a Comitetului 
din aprilie 

că ..Partidul 
campanie lar- 

regimului 
ca 

al reacțiunii

de libertate ale poporu- 
independență și suvera- 
Partidul Comunist Ro- 
mobilizat și a condus 
în bătăliile pentru răs-

Cu rădăcini adinei în trecutul 
pentru libertate și independență 
luptă cu arma condeiului, cu un curaj deosebit, mai întâi împo
triva dinastiei străine, reprezentată prin Carol de Hohenzollern. 
Beldiman e prieten și partizan al lui Vodă Cuza. Are funcția de 
prefect in timpul complotului de înlăturare a lui Cuza. 11 previne 
de urzeala din umbră, dar Cuza nu ține seamă de sfaturile 
sale prietenești.

La Iași, în 15 decembrie 1871, editează ziarul „Adevărul", anti
dinastic, tn care combate fără menajamente politica personală a 
regelui Carol. Se ridică cu vehemență împotriva tuturor politicie
nilor care se ploconesc în fața „cuiului străin" înfipt în fruntea 
țării. La 5 aprilie 1872, ziarul dispare, iar Beldiman e arestat, 
fiind acuzat de calomnii la adresa domnitorului străin, și pentru că 
a chemat poporul la revoluție. După o detențiune de peste trei 
luni în prevenție, este achitat de Curtea cu juri din Roman. Primul 
jurat : Vasile Alecsandri...

La 15 august 1888, Alex. V. Beldiman scoate din nou „Adevă
rul" De astădată la București. Zilnic. Din antidinastic, Beldiman 
devine, fățiș, republican. Se apropie de idealul muncitorilor. In 
redacția „Adevărului" lucrează socialiștii Anton Bacalbașa, Traian 
Demetrescu, Ion Teodorescu, Alex. Ionescu. Alături de socialiștii 
de la ziarul „Munca", participă la o anchetă în nordul Moldovei, 
unde jandarmii se fac vinovați de o crimă. Este arestat împreună 
cu ceilalți ziariști.

In ziarul „Adevărul" din 14 decembrie 1889, Beldiman scrie : 
„...relele aduse de dinastia Hohenzollern au ucis principiul monar
hic în România". Lupta aceasta antidinastică, Beldiman o conti
nuă in pragul bătrîneții. E aproape infirm. Atacurile sale sînt 
îndreptate fără cruțare înspre clasa din care descinde. Lovește 
in prieteni, în rude, în propria sa familie pentru dinasticismul lor. 
Beldiman nu numai că nu cîștigă nimic, dar vira în ziar ultimii săi 
bani.

In fiecare an, la 10 mai, ca o manifestare antidinastică, „Ade
vărul apare în doliu. In cei șapte ani, cît la conducerea ziarului 
se află Beldiman, „Adevărul" se manifestă ca un organ republican.

de luptă al poporului român 
națională Alex. V. Beldiman

3

, Te salut, patrie sacră, mamă tînără, duioasă, I 
, L-ale soarelui tău raze cu iubire mă-ncălzesc ; 
, Și-ntr-o dulce reverie, pe imagina-ți
► frumoasă, ;
i, Viitoru-ți prea ferice cu speranță îl citesc.

(N. NICOLEANU) 1

Pagină realizată de

ADRIAN

VASILESCU i
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TELEGRAMĂ
Tovarășul EDWARD GIEKEK, Prim Secretar al Comite

tului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, a tri- 
r.us tova ășului NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar General 
al Partidului Comunist Român, o telegramă cu următorul 
conținut :

Vă mulțumesc din inimă pentru felicitările pe care mi 
le-ați transmis.

La rindul meu, doresc să-mi exprim convingerea că rela
țiile de prietenie dintre partidele noastre vor continua să 
se dezvolte cu succes, in interesul cauzei socialismului și 
păcii.

DE LA COMISIA ELECTORALA 
CENTRALĂ PENTRU ALEGEREA 
UNOR DEPUTATI IN MAREA 

ADUNARE NAȚIONALĂ

. în vederea alegerii unui depu
tat în Marea Adunare Naționa
lă, în circumscripția electorală 
nr. 1 Rîmnicu Vîlcea, județul

Vîlcea, care va avea loc la 17 
ianuarie 1971, a fost depusă, din 
partea Frontului 
liste, candidatura 
fesoare Lucia H.
toarea Școlii nr. 2 din Rîmnicu 
Vîlcea.

Nefiind contestată, candidatu
ra a rămas definitivă.

Unității Socia- 
tovarășei pro- 
Lazanu, dlrec-

Producea
continuă în
același ritm

(Urmare din pag. I)

Pînă la sfîrșitul anului 
prelucra i suplimentar 500 
mase plastice. Reperele pe 
le fabricăm astăzi — <’

Să fie salvate viețile și
libertatea patrioților basci!

Juriștii din Republica Socia
listă România protestează cu 
vehemență împotriva sentinței 
inumane pronunțate de Tribu
nalul militar din Burgos, in si
mulacrul judiciar înscenat ce
lor 16 patrioți basci. In tele
grama adresată de Asociația 
Juriștilor din Republica So
cialistă România Președinției 
Consiliului de Miniștri al 
Spaniei se subliniază că a- 
ceastă sentință odioasă, dată 
cu violarea celor mai elemen
tare garanții procesuale și 
prin sfidarea protestelor opi-

niei publice din întreaga 
lume, a stirnit o puternică in
dignare în rindul tuturor ju
riștilor din țara noastră.

Exprimindu-și sentimentul 
lor de profundă solidaritate 
cu lupta curajoasă a patrio
ților basci, juriștii din Repu
blica Socialistă România cer 
cu hotărire anularea sentinței 
de condamnare la moarte a 
celor 6 patrioți basci și elibe
rarea de 
trioților 
narea de

l
I

IANUARIE

vom 
tone 
care 

fabricăm astăzi — destinate 
autoturismului Dacia 1 300, fri
giderului Găești, tractoarelor etc. 
constituie un dar neașteptat pe 
care îl oferim, industriei con
structoare de mașini a țării.

— Producția globală și mar
fă, îl completează inginerul 
Vaier Gheorghe, directorul fa
bricii, pe care colectivul nostru 
o va da peste plan în acest an, 
se ridică la 6,2 milioane lei. în
tregul spor e obținut pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Pe lîngă masele plastice avem 
importante depășiri la oxizii 
de fier extrem de solicitați de 

și 
etc.

către industria de lacuri 
\opsele. cea electrotehnică,

Producția pe care o dăm peste 
plan în aceste zile are și altă 
semnificație : ea înseamnă o 
importantă economie de metal 
și de lemn pentru economia na
țională, căci reperele industriale 
din mase plastice pe care le fa
bricăm, înlocuiesc într-o măsu
ră tot mai mare materialele tra
diționale.

In aceste zile, ni s-a spus, la 
Serviciul Aprovizionare-desfa- 
cere se face definitivarea con
tractării tuturor materiilor pri
me și materialelor necesare a- 
nului viitor, astfel că sarcinile 
de plan să se realizeze ritmic la 
toate sortimentele încă din pri
mele zile ale lunii ianuarie.

— Pînă astăzi, ne informează 
inginerul Vaier Gheorghe au 
fost definitivate contractele în 
proporție de peste 92 la sută 
în zilele următoare le vom în
cheia integral. Din acest punct 
de vedere producția anului 
viitor poate începe chiar mîine. 
Ne preocupă de asemenea, asi
milarea unor noi repere indus
triale. Acum se lucrează la fi
nisatul matrițelor pentru ca 
încă din ianuarie să producem 
repere noi pentru autoturismul 
Dacia 1 300 și frigiderul Găești. 
Ne vom pregăti intens, ne asi
gură directorul fabricii pentru 
că sarcinile de plan pe 1971

sint cu mult mai mari decit 
ale acestui an iar contribuția 
în muncă a salariaților in ma
joritate tineri va trebui să 
crescă.

1000 DE MOTOARE 
DIESEL

(Urmare din pag. I)

din 
ale

• OAMENII MUNCII 
întreprinderile industriale 
județului Gorj au îndeplinit la 
29 decembrie planul anual la 
producția globală și marfă. In
dustria județului a livrat eco
nomiei naționale importante 
cantități de cărbune, țiței și 
gaze, materiale de construcții, 
produse din lemn și altele, 
producția globală industrială 
ce se va obține peste plan de
pășind 19 miUoane lei.

în1' telegrama adresată" cu a- 
cest prilej Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se arată intre 
altele : Realizările obțini'te și 
măsurile întreprinse de i nl- 
tățile industriale constituia o 
bază sigură pentru îndeplini
rea sarcinilor ce le revin tn 
primul an al viitorului cinci
nal pentru a intimpina cu noi 
succese aniversarea a ș» de 
ani de la crearea partidului. 
Vă asigurăm stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii 
muncii din județul Gorj, in 
frunte cu comuniștii, vor fo
losi întregul potențial, toate 
resursele materiale și umane, 
pentru dezvoltarea economică 
și social-culturală a județului, 
contribuind în acest fel la în
florirea patriei noastre, la ri
dicarea necontenită a bunăstă
rii poporului.

a COLECTIVELE ÎNTRE
PRINDERILOR industriale din 
.udețul Dîmbovița au îndepli
nit cu două zile înainte de 
termen planul producției

globale și marfă pe acest an, 
obținînd suplimentar o pro
ducție în valoare de peste 30 
milioane lei. Au fost realiza
te peste plan 15 000 tone țiței, 
23 milioane mc. gaze, 20 au
tomacarale de 5 tone. 30 000 
tone ciment, 364 000 mp. țesă
turi bumbac. 5 200 m.c. beton 
celular autoclavizat, 9 200 mc.' 
prefabricate din beton armat. 
De asemenea, in aceste zile a 
intrat în funcțiune parțial Fa- 
"brica de frigidere din Găeștt. 
iar în cadrul planului general 
de dezvoltare " * *
tilaj petrolier 
fost pusă in 
zece zile mai 
ca de vane.
anual 15 000 tone armături in
dustriale din oțel.

In telegrama adresată cu a- 
cest prilej Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul
județean Dîmbovița al P.C.R., 
se arată. între altele : însufle- 

de ■■■■■ 
treaga 
torirea 
dului, 
varășe . _____ . . ..„w
mobilizați de organizațiile 
partid, oamenii muncii din ju
dețul Dîmbovița nu-și vor pre
cupeți eforturile pentru obți
nerea de noi și edificatoare 
succese in dezvoltarea econo
mică social-culturală a ju
dețului. aduetndu-și tn acest 
fel contribuția la înfăptuirea 
politicii partidului de înflori
re a patriei.

a Uzinei de u- 
din Tirgoviște a 

exploatare, cu 
devreme, fabri
care va realiza

entuziasmul cu care în
tări intîmpinâ sârbă- 
semicentenarului parti- 
vi asigurăm, iubite to- 
Nicolae Ceausescu, că 

............ de

realizăm, am avut nevoie de 
an și jumătate de pregătire 
trudă. Apoi ritmul a început 
crească vertiginos: 11 — în 1961, 
35 — în 1962.... în prezent rit
mul mediu ajungînd în două 
luni la 25 de motoare. Cel pe 
care îl vedeți pe stand este al 
patrulea, realizat peste sarcinile 
de plan din acest an. Cifrele de 
producție ale anului le-am înde
plinit în urmă cu cites a zile, mai 
exact, la 27 decembrie. Ceea ce 
ne permite obținerea unei pro
ducții suplimentare de circa 5 
milioane lei.

Multe din fișele biografice ale 
unor oameni din această secție 
pe spațiul a zece ani se confun
dă cu biografia secției. Iosif Rad
ier, lăcătuș în sectorul montaj, 
cu o vechime în producție de 36 
de ani : „Am simțit atunci că 
particip la actul de semnare a 
unui certificat de prestigiu care 
ne dă dreptul să visăm la mai 
mult". „Eram pe atunci ucenici, 
își amintesc strungarii Eugen 
Guzgan, Oskar Novac. In jurul 
mașinii se învîrteau numeroși oa
meni, maiștrii și ingineri, iar 
„treaba" noastră a fost că am a- 
jutat la scoaterea lui pe poarta 

-uzinei"- Acum, la 25 de ani, deja 
se pot considera veterani acești 
tineri.

După cum se știe, recent, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. refe- 
rindu-se la directivele de dezvol
tare a economiei noastre în vii
torul cincinal sublinia nevoia 
dezvoltării industriei navale. Mă
sura vizează direct preocupările 
colectivului secției motoare Die
sel de la U.C.M. Reșița-

In anul 1971 se preconizează 
diversificarea producției la ac
tualul tip de motoare Diesel ur- 
mînd ca ulterior să fie asimilate 
noi tipuri, a căror putere va a- 
junge pînă la peste 20C00 C.P. 
destinate industriei navale. Ori
cum, cei zece ani care s-au 
scurs pînă acum marcind suc
cese de prestigiu confirmate prin
tre altele de procentul de 30 la 
sută a producției exportate, o- 
feră garanția unor certe izbînzi 
viitoare.

un
Și 
să

REP UBL IC A
(Urmare din pag. I)

automată a prezentului și a 
premizelor viitorului, trebuie 
să observăm noi înșine, cum 
recepționăm, în col 
individual, față de această 
formă înaintată a statului, 
față de republica socialistă, 
să cercetăm cum ne com
portăm, cum ne 
drepturile și cum 
plinim obligațiile, 
drepturilor însorise 
stituția țării și în legile care 
se fac nu este suficientă 
dacă poporul, în întregimea 
lui și fiecare cetățean în 
parte, nu ao căpătat con
știința participării efective 
la instaurarea acestor drep
turi în viața de toate zilele, 
în practica societății. Din a- 
ceastă concepție izvorăsc e- 
forturile Partidului Comunist 
Român, directivele conduce
rii sale de a angaja întregul 
popor ia făurirea politicii 
interne și externe și la apli
carea lor.

Pe aceeași treaptă cu 
drepturile» stau obligațiile 
noastre în societate. în Re
publica socialistă, interesele 
individuale, existente în ori
ce orînduire, oricît de înain
tată ar fi ea, trebuie per
fect conjugate cu interesele 
colectivității, prezente și vii
toare. Concepțiile : „nu mă 
interesează ce se întîmplă 
celorlalți, mie să-mi fie 
bine" sau : „să mă descurc 
astăzi, viitorul nu mă pri
vește", sînt condamnate de 
istoria care se desfășoară

ișine,
lectiv și

exercităm 
ne înde- 
Existența 
în Con-

sub ochii noștri. Obligațiile 
cetățenilor unei republici so
cialiste devin necesități o- 
biective pentru dezvoltarea 
societății și' îndeplinirea lor 
nu poate fi o problemă de 
libertate colectivă. Noi, toți 
vrem ca România socialistă 
să fie o țară dezvoltată din 
toate punctele de vedere șt 
să ajungă în cea mai scurtă 
vreme pe treptele cele mai 
de sus ale civilizației moder
ne. De aci, necesițatea în
deplinirii absolute a obliga
țiilor noastre față de socie
tate. Cine se sustrage lor, 
se sustrage efortului colectiv 
de înaintare rapidă spre țe
lul propus.

Republica socialistă este 
superioară prin esența, prin 
structura ei republicii bur
gheze. Dar, nu este suficient 
să afirmăm că există © e- 
sență nouă, ci este necesar

PA TR IA
(Urmare din pag. 1)

scrie, pentru cine iubește, 
pentru cine luptă, pentru cine 
apără hotarele, într-un cu- 
vint pentru toți, patria e zil
nică, permanentă, omnipre
zentă. Și totuși trecerea din- 
tr-un timp in alt timp e o ce
remonie profundă, pentru că 
ea verifică și mai mult, în sta
rea de spirit care animă toa
te expresiile, legătura funda
mentală intre toți cetățenii 
patriei. Țara cu muncitori, ță
rani, soldați, intelectuali, oa
meni politici e omogenă, ca 
un vas plin și vibrant în mi
na timpului. Legătura între 
toți cetățenii — indiferent de 
locul pe care îl ocupă în vas
tul organism al națiunii, in
diferent de sarcină, mai ușoa-

această esențâ, prin muri
și comportarea noastră 

toate împrejurările, să se

ca 
ca 
în 
manifeste în plenitudinea ei.

Nu este suficient să de
clarăm că noua republică, 
aceea socialistă are o struc
tură deosebită de cea ve
che, ci este nevoie să orga
nizăm și să perfecționăm a- 
ceastă structură, iar atunci 
cînd constatăm că nu mai 
corespunde realității obiec
tive, să nu ezităm să decla
răm râmînerea în urmă a 
formei față de conținut și 
să procedăm în consecință. 
Numai astfel dovedim că 
sîntem marxiști, că dialecti
ca marxist-feninistâ repre
zintă metoda noastră 
gîndire și de acțiune.

Este, de altfel, ceea 
face Partidul nostru, condu
cerea Partidului Comunist 
Român.

de

ce

îndată a tuturor pa- 
implicați in insce- 
la Burgos.

*
odioasei sentințe pro- 

il militar 
împotriva pa- 

a umplut de mî- 
inimile tuturor 

muncii din Româ- 
ane in telegrama a- 
Consiliul Central al 

Generale a Sindicate- 
România. Președinției 

ului ăe Miniștri al Spa-

Vestea 
nunțate de Tribunal 
din Burgos, 
trioților basci, 
nie 
oam< 
nia. 
dresată 
Uniunii 
lor din 
Cons iii 
niei.

Prin acest act inuman, care 
amintește zilele cele mai sum
bre ale războiului civil, se 
subliniază In telegramă, odioa
sa dictatură franchista încear
că să intimideze și să frineze 
înaintarea poporului spaniol 
spre un regim de libertăți de
mocratice.

Consiliul Central al 
Generale a Sindicate] 
România, in numele n 
lor de muncitori, tei 
ingineri și funcționari 
primă solidaritatea dej

și revoltă 
enilor
se spi 

Hp

lupta dreaptă a poporului 
niol, își manifestă profunda sa 
indignare față de tragicul și 
revoltătorul sifnulacru judi
ciar de la Burgos și cere anu
larea 
salvarea 
luptători 
tuturor 
națL

f
Sentință prin care șase patrioți 

basci sint condamnați la moar
te, iar alți nouă la ani grei de 
temniță, constituie una din cele 
mai grave sfidări aruncate justi
ției și drepturilor omului de pre
tutindeni. se subliniază in tele
grama pe care Uniunea Scriitori
lor din Republica Socialistă 
România a adresat-o Președ: -.ției 
Consiliului de Miniștri al Spa
niei.

Noi. scriitorii din Republica 
Socialistă România, am aflat a- 
ceastă știre ca profundă indigna
re și ne-am cutremurat de oroa
re. Apropiatul început de An 
Nou. anunțîndu-se omenirii sub 
un asemenea semn funesL zgu
duie conștiințele noastre fi ne 
îndreptățește să protestăm cu 
toată puterea împotriva acestui 
act criminal.

In numele rațiunii și dreptăți: 
celei mai umane, se spune in în
cheiere. scriitorii din Republica 

omânia cer Consi’iu- 
țtri al Spaniei anula
tă a tuturor sentințe- 
Burgos și punerea în 

mi li tanti lor basci 
nedrept

imediată 
vieții 
basci 

patrioților

Uniunii Socialiști B
klor din lui de Mini;
nil ioonc— rea de îndal
‘nnicieni. lor date la
i iși ex- libertate a u
•plină cu damnați pe

■ -

• SUB AUSPICIILE L.- lu
tului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea ș: V- 
niunii Generale a Sindicatelor 
din România, marți după-amiază 
a avut loc la Clubul uzinelor 
„Grivița Roșie" din Capitală, o 
adunare festivă cu prilejul celei 
de-a XII-a aniversări a Zilei na
ționale a Republicii Cuba.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
activiști de partid, un mare nu
măr de muncitori din uzină. Au 
luat parte membri ai Ambasadei 
Republicii Cuba la București.

9^ ’

-

„Tinerețe"

spa-

a sentinței, 
celor șase 

și eliberarea 
condam-

con-

Adunarea a fost deschisă de 
Mihnea Gheorghiu, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-vicepre- 
șed.inte al 1.R.R.C3.

Despre însemnătatea zilei na
ționale a Republicii Cuba a vw- 
bit Con-tantin Here»cu. secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

A luat apoi cuvintiil Jesus 
Barreiro Gonzalez, ambasadorul 
Republicii Cuba la București.

In încheierea festivității, parti
cipanta au vizionat un spectacol 
artistic prezentat de Ansamblul 
„Rapsodia*.

*

*

de PETRE BALOGH

OMNIPREZENTĂ
ră ori mai grea, legătura în
tre cetățeni și conducători, 
căci conducătorii se aleg din
tre cetățeni, și se afirmă în- 
tîi ca cetățeni — e unul din 
marile noastre motive de 
bucurie. Azi România preo
cupă serios și constant Euro
pa și lumea. La bine și la 
rău, în momentele cele mai 
grele, care tocmai de aceea 
capătă în lumina trecutului o 
dureroasă și aspră măreție, 
națiunea noastră a fost unită. 
In sacrificiu și în victorie, 
am fost toți împreună.

Impresionăm cu atît mai 
mult astăzi pe ceilalți prin u- 
nitatea noastră. O patrie u- 
nită oricînd, iată lecția Româ
niei de azi, iată esența desti
nului nostru, iată ce oferim 
ca simbol unei lumi, care din 
păcate e încă divizată. Ex-

perieiița noastră, pe care 
conducătorii noștri de partid 
și de stat au exprimat-o în 
cele mai prestigioase foruri 
ale lumii, pornește de aici, 
din lupta cot la cot, umăr la 
umăr, braț lingă braț, pentru 
o mare și sigură împlinire so
cialistă. Alte popoare, mai răs
fățate de istorie, învață abia 
acum sensul și prețul unității, 
pe care noi le-am cîștigat cu 
sudoarea, cu sîngele, cu scîn- 
teia minții, cu ■ lumina ochi
lor, cu vorba, cu fapta, cu 
nașterea copiilor și cu mor
mintele luptătorilor. Ce ne-am 
putea dori, ce ne-am putea 
ura nouă înșine, fiecăruia și 
tuturor, de acest an nou, de- 
cît să rămînem la fel de pu
ternici f

țgfnenta
CEAICOVSKI rulează la Patria 

(orele 11; 16,26).
B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE ru- 

lează la Luceafărul (orele 9 ; 
12,30 ; 16,15 ; 20) Favorit (orele 
10 ; 12,30 ; 15.30 : 18 ; 20.30).

IN GHIARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE 
rulează la Excelsior (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.)
Festival (orele 8,45; 11,15; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21.) Feroviar (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.)
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.)

POMUL DE CRĂCIUN rulează 
la Capitol (orele 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18.30 ; 21.) Melodia (orele 9 ; 
11.15; 13.30; 16; 18,30; 20,45). Mo
dern (orele 9: 11,15; 23,30; 16; 
18.15 ; 20,30.)

ȘARADA rulează la București 
(orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

VAGABONDUL rulează la Vic
toria (orele 8,45 ; 12.15 ; 16 ; 19,30.) 
Grivița (orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.) 
Giulești (orele 15,30 : 19.) Aurora 
(orele 9 ; 12.30 ; 16 ; 19,15.) Flamu
ra (orele 8,30 ; 12 ; 15.30 ; 19.)

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO rulează la Central (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

Z rulează la Tomis (orele 9,30, 
12 ; 15.15 : 17,45 ; 20,15.)

FABLIO MAGICIANUL rulează 
la Lumina (orele 8,45 ; 10,45 ;
12,45 : 14,30 ; 16,30.)

ULTIMA VACANȚA rulează la 
Lumina (orele 18 30 ; 20,30.)

ÎNTÎENIREA rulează la Doina 
(orele 18 ; 20.30.)

PROGRAM PENTRU COPII (o- 
rele 9-16 în continuare.)

VÎRSTA DE AUR A COME
DIEI rulează la Timpuri Noi 
(orele 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18) la orele 20 program de docu
mentare în premieră.

ULTIMUL MOHICAN rulează la 
înfrățirea între popoare (orele
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10. La Cortina D’Ampezzo, în 
cadrul C.E. de bob, echipajul 
românesc de 4 persoane, condus 
de Ion Panțuru, a cucerit me
dalia de bronz.

14. în primul meci inter țări 
al anului, pe stadionul Wemblev, 
Anglia—Olanda : 0—0.

24. Fermierul suedez Bjoem 
Waitlegaard a cîștigat cea de-a 
39-a ediție a mliului automobi
listic Monte Carlo, pilotînd un 
automobil Porsche.

25. Peste un milion de tele
spectatori, precum și spectatori 
din aproape 1 500 de cinemato
grafe din S.U.A.. Franța, Italia. 
Anglia etc, au urmărit filmul 
meciului Cassius Clay și Roky 
Marciano, film montat de un or
dinator electronic. Marciano a 
învins prin K.O., în rep. a 13-a.

Cassius Clay a declarat : „Este 
timpul să devenim serioși. A fost 
un film simulat și atît".

FEBRUARIE

Glasgow. Golul victoriei a fost 
martat în minutul 117, de Kind- 
'vall.

24. Nino Benvenutti îl învinge 
prin K.O., în repriza a VIII-a pe 
americanul Tom Bethoa, într-un 
meci în care era pusă în joc 
centura de campion mondial la 
categoria mijlocie.

26. Polonezul Riszard Szur- 
kowski cîștigă „Cursa Păi ii“.

Fischer, la Siegen, la Olimpiada 
de șah.

30. Senzație în lumea fotba
lului european : U.T.A. a elimi
nat pe Feijenoord din „C.C.E.".

OCTOMBRIE

IUNIE

3. Boxera! spaniol Jose Manuel 
Ibar — alias -L’rtain" <— a ob
ținut cel de-jl 26-lea succes con
secutiv. inxingindu-l prin K.O.. 
in repriza a Il-a. pe americanul 
Eddie Jones.

6 La Leningrad. Gaby Seyferi 
a ieșit din non campioană a Eu
ropei ia pat:.aj artistic.

10. Reprezentativ a de fotbal 
a României a sustinoL la Lima, 
in compania Perul ai. prim ai mec i 
international al anulai : scor 
1—1.

23. ILIE NĂSTASE a cîștigat 
primul și cel mai important tur
neu open-jndoor al anului 1970,

2. La Guadalajara, în turneul 
final al C.M. de fotbal, Anglia— 
România 1—0 (0—0).

6. Reprezentativa de fotbal a 
Ron’âniei a învins cu 2—1 (0—1) 
echipă Cehoslovaciei. Golurile 
•ricolorll -r au fost înscrise de 
Neaga și de Dumi’rache.

7. Ilie NăsLse și Ion Țiriac 
termină învingători în finala pro
bei de dubiu bărbați a campio
natelor internaționale de tenis 
ale Franței. Învinșii lor. in finala 
de la Roland Garros, Arthur 
Ashe și Charles Pasarell.

Cel de-al 53-lea tur ciclist al 
Italiei — ..Giro" — se încheie cu 
victoria belgianului Eddy Merckx 
124 anil.

9. Fotbaliștii 
meciurile de la Guadalajara, 
pierzind la un 
în fata reprezentativei 
viitoare campioană mondială.

Gheorghe Berceanu de- 
campion al Europei la

Statelor 
loc la 
la Ma-

3—0,

români încheie

scor strins 3—2,
Braziliei,

14. 
vine 
lupte.

18. Pe stadionul Ludwig Jahn 
din Berlin. în cadrul concursului 
sportiv „Zilele olimpice", atletul 
'■-olfgang Nordwig R.D.G.) sta
bilește un nou record mondial 
la săritura cu prăjina : 5,45 me
tri. •

2. Campionatele mondiale de 
velei, gfcduite de Bulgaria, au 
luat sfîrșit cu victoriile reprezen
tativelor U.R.S.S. (la feminin) șl 
R.D.G. (la masculin).

4. Echipa de golf a 
Unite a obținut primul 
campionatul mondial de 
drid.

11. România—Finlanda 
în Cupa Europei Ia fotbal.

12. Helenio Herrera a suferit 
un grav accident de automobil. 
„Magul a condus Mercedesul cu 
viteză excesivă", informează a- 
gențiile de presă.

21. Mare decepție în cercurile 
fotbalistice de la noi : U.T.A.,
Steaua, Dinamo Bucure, li — 
echipe care ne-au reprezentat 
în competițiile europene — „au 
încasat** 10 goluți și nu au mar
cat niei măcar unul ! Dar marea 
..bomba" a saptăminii a explodat 
la Madrid, unde T.eal a fost în
vinsă cu 1—0 de necunoscuta 
Wacker Innsbruck.

24. Automobilistul american 
Gary Gabelich a depășit recor
dul mondial de viteză absolută 
pe uscat, la bordul mașinii sale 
„Flacăra albastră". El a parcurs 
distanța de 4 mile cu fantastica 
medie orară de 1 001,453 km !

24. Atletul grec Cristos Papa- 
nicolau a stabilit un nou record 
mondial la săritura cu prăjina : 
5,49 m !

26. Cassius Clay l-a învins 
prin K.O. tehnic, în repriza a

Puncte cardinale in palmaresul internațional al sportivilor români
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SPORTIVĂ 1970
la Salisbury (Statul Maryland), 
unde a fost reunită întreaga elită 
a tenisului amator și profesionist 
din lume. In finala campionate
lor internaționale de tenis pe te
ren acoperit ale S.U.A- Năstase 
l-a învins cu 3—2 pe Cliff Ri- 
cbev.

21. în finala C.M. de 
Brazilia dispune cu 4—1 
d" Italia, intrînd 
posesia cupei ,,Jules Rimet".

fotbal. 
(1-1) 

definitiv

IULIE
în

III-a. pe Jerry 
de meci Clay a 
lor : ..Voi zbura
5 oi înțepa ca o

Ouarrv. înainte 
declaiat ziariști - 
ea un fluture și 
albină".

NOIEMBRIE

MARTIE
5. Echipa de hochei pe gheață 
României a retrogradat ina _

grupa C a C.M.
8 Echipa de handbal a țării 

noastre a cucerit pentru a treia 
oară titlul de campioană mon
dială. ciștigind cu 13—12 me
ciul cu reprezentativa Republicii 
Democrate Germane, disputat in 
finala de la Paris.

14. La campionatele europene 
de atletism in sală, ținute la 
Vier.a. Viorica Viscopoleanu 
s-a clasat pe primul loc in proba 
de săritură in lungime, cu per
formanța de 6.56 metri. 1a sări
tura in înălțime. Cornelia Po
pescu — cu 1.82 m — a obținut 
medalia de argint

7. Gheorghe Berceanu cuce
rește pentru a doua oară conse
cutiv la Edmonton, în Canada, 
titlul de campion mondial.

Sonny Liston, în vîrstă de 38 
de ani, și-a făcut reintrarea în 
ring. El l-a învins prin K.O. în 
repriza a IX-a pe Chuck Wep- 
pner.

19. Eddy Merckx cîștigă și tu
rul Franței.

Co- 
aur 
de

7. Argentinianul Carlos Mon
zon l-a învins prin K.O., în re
priza a 12-a, pe Nino Benvenutti 
deposedîndu-1 de centura de 
campion mondial. Este prima în- 
frîngere înainte de limită a ita
lianului.

11. Țara Galilor—România ;
0—0, în Cupa Europei la fotbal.

La Pekin, atletul Ni Clh-cin a 
stabilit un nou record mondial 
la săritura în înălțime, trecînd 
ștacheta înălțată la 2,29 m.

22. Echipa de handbal a Ro
mâniei a cîștigat „Trofeul Car- 
pați“, deși în ultimul joc al tur
neului a pierdut cu 13—6 în fața 
selecționatei R .D. Germane.

17. Antrenorul reprezentativei 
de fotbal a Braziliei. Joao Sal- 
danhs. a fost concediat.

APRILIE

AUGUST
2. I. Patzaichin și S. 

valiov cuceresc medalia de 
la campionatele mondiale 
caiac dublu 1 000 m.

22. In piscina olimpică din Los 
Angeles. în cadrul campionatelor 
naționale de înot ale S.U.A., au 
fost doborîte 14 recorduri mon
diale !

Bobby Fischer acumulează 15 
puncte (din 17 posibile) în tur
neul internațional de șah de la 
Buenos Aires.

SEPTEMBRIE
7. „Meciul secolului* de la 

Belgrad, care a opus selecționa
tei de șah a U.R.S.S. o echipă 
mondială, s-a încheiat cu victoria 
sovieticilor la scorul de 
19 12. Fostul campion 
Petrosian a fost învins 
de Bobby Fischer.

MAI
2. In finala turneului 

țional de tenis de

201 2— 
mondial 
cu 3—1

intema- 
cîmp de la 

Neapole, ILIE NĂSTASE îl în
vinge cu 3—1 pe Mulligan.

6. Pe Stadionul „23 August" ; 
România—Iugoslavia 0—0
fotbal

Ia

Itotbal.
6. Pe stadionul San Siro din 

Milano. în cea de-a 15-a finală 
a „C.C.E.", Feijenoord Rotter- 

~ dam a învins cu 2—1 pe CelticI

5. Campionul de automobilism 
Jochen Rindt s-a accidentat 
mortal la un antrenament, des
fășurat pe circuitul de la Monza.

7 Echipajul românesc de schif 
2 + 1 — alcătuit din Ștefan
Tudor. Petre Ceapura și Gh. 
Gheorghiu — a cîștigat meda
lia de aur la campionatele mon
diale de la Montreal (Canada).

9. Pele a semnat un nou con
tract cu clubul F. C. Santos pe 
o perioadă de doi ani. „Perla 
neagră" a cerut mărirea salariu
lui și a primelor de joc.

13. Campionatul european 
polo pe apă a fost cîștigat de 
prezentativa U.R.S.S. care a 
vins în finala competiției, 
6—.5, formația Ungariei.

21. Campionul mondial 
șah, Boris Spasski, l-a învins

de 
re- 
în-
cu

de
pe

DECEMBRIE
2. A fost publicat clasamentul 

final al marelui premiu al Fede
rației internaționale de tenis : 
I. Cliff Ricey (S.U.A.) 60 puncte, 
urmat de Arthur Ashe (S.U.A.) 
55 puncte, Ken Rosewall (Aus
tralia) 53 puncte. Iile Năstase 
a totalizat 25 puncte, iar Ion 
Țiriac 19.

7. La Madison Square Garden, 
Cassius Clay l-a învins pe argen
tinianul Oscar Bonavena prin 
K.O. tehnic, în repriza a 15-a.

20. La Berlin, în cadrul tra
diționalului turneu internațional 
de handbal, echipa României a 
învins cu 16—12 selecționata 
țării gazdă, terminînd competiția 
pe primul loc.

Ancheta internațională I.S.K. 
— agenția vest-germabă de știri 
sportive din Stuttgart — l-a de
semnat pe Pele drept cel mai 
bun sportiv al anului !

28. Ilie Năstase a fost 
rai cei mai bun sportiv 
al anului ’70, iar Cornel 
cel mai bun fotbalist.

decla- 
român
Dinu

„Decupaj" realizat de
DUMITRU VIȘAN

15.30 : 17,45 : 20.) Munca (orele 16 ; 
18; 20), Vitan (orele 15,30; 18;
20.15. )

AI GRIJA DE SUZI rulează la 
Buzești (orele 15.30 ; 18 ; 20.30.)

CĂPITANUL FLORIAN rulează 
la Dacia (orele 8,45 ; 20,30 în con
tinuare.)

OMUL DIN SIERRA rulează la 
Bucegi (orele 15,30 ; 18 ; 20,30.)
Floreasca (orele 15,30 ; 18 ; 20,30.) 
Miorița (orele 10 ; 12,30 ; 15 ;
17.30 ; 20.)

SENTINȚA rulează la Unirea, 
(orele 16; 18; 20).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 18 ;
20.15. )

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30- 19).

KING KONG EVADEAZĂ ru
lează la Ferentari (orele 15,30 ; 
17,45 ; 2O.)Pacea (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15.) Progresul (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15.)

AMINTIRI BUCUREȘTENE ru
lează la Cotroceni (orele 15,30 ; 
17,45 ; 20.)

100 DE CARABINE rulează la 
Crîngași (orele 16 ; 18 ; 20.)

IN ARȘIȚA NOPȚII rulează Ia 
Viitorul (orele 15,30 ; 18.)

ADIO PRIETENI rulează la Vi
itorul (ora 20,15.)

călugăriță din monza ru
lează la Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15.) Rahova (orele 15,30 ; 18 ;
20.15. )
SECHESTRU DE PERSOANA ru
lează la Popular (orele 15,30 ; 18 ;
20.15. )

PARIA rulează la Cosmos (ore
le 15.30 ; 18 ; 20.15.)

COLTBA UNCHIULU TOM ru
lează la Flacăra (orele 14,45 ; 
17.30 : 20.15.)

FEMEIA SA SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT rulează la Arta (orele

15.30 ; 18 ; 20,15.)

MIERCURI 30 DECEMBRIE

Opera Română: DECEBAL — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă: 
SOARELE LONDREI — ora 19,30; 
Teatrul Național „I.L. Caragiale" 
(Sala Comedia); COANA CHIBI
ȚA 4- ora 15; REGELE LE AR — 
ora 20: (Sala Studio): O FEMEIE 
CU BANI — ora 20; Teatrul de 
Comedie: ALCOR ȘI MONA — 
ora 20; Teatrul Mic: DON JUAN 
MOARE CA TOȚI CEILALȚI — 
ora 20; Teatrul „C.I. Nottara" 
(Bd. Magheru): ADIO CHARLIE 
— ora 19,30; (Sala Studio): CÎND 
LUNA E ALBASTRA — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă": COCOȘE- 
LUL NEASCULTĂTOR — ora 9,30; 
Teatrul „Țăndărică" (Cal. Victo
riei): O POVESTE CU CÎNTEC — 
ora 10; (Str. Academiei): CĂLU
ȚUL COCOȘAT — ora 10; Teatrul 
,,C. Tănase" (Cal. Victoriei): LO
GODNICELE ATERIZEAZĂ LA 
PARIS — ora 19,30;/Circul „Glo
bus": ARENA TINEREȚII — ora 
10 și 19,30.

JOI 31 DECEMBRIE

Opera Română; SEARĂ VIENE- 
ZĂ — ora 19,30; Teatrul de Ope
retă: SUZANA — ora 19,30; Tea
trul Național „I.L. Caragiale" (Sa
la Comedia): FANNY — ora 20 ; 
(Sala Studio)- TRAVESTI — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru.); BĂRBAȚI FĂRĂ NE

VESTE — ora 19,30; (Sala Studio): 
O LUNĂ LA ȚARA — ora 20; 
Teatrul Evreiesc de Stat: MA- 
ZEL-TOV - ora 19,30; Teatrul 
..Țăndărică" (Str. Academiei): CĂ
LUȚUL COCOȘAT — ora 10; An
samblul ,,Rapsodia Română": PE 
ARIPILE RAPSODIEI — ora 21; 
Circul „Globus": ARENA TINE
REȚII — ora 10.

MIERCURI, 30 DECEMBRIE 1970

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Terra ’71" — emisjune-con- 
curs pentru școlari. ,,Cosmos" — 
macheta zburătoare a rachetei 
lunare (II) $ 18.30 Anuar econo
mic. O trecere în revistă a anu
lui economic 1970 și perspective 
pentru 1971 & 19,10 Tragerea Pro- 
noexpres @ 19,20 1001 de seri — e- 
misiune pentru cei mici © 19,30 
Telejurnalul de seară @ 20,00 Imn 
Patriei — montaj literar-muzical 
dedicat aniversării Republicii 
20,20 Film artistic: „Columna"
Producție a Studioului Cinema
tografic București. Regia Mircea 
Drăgan • 22,30 Poșta TV vă pre
zintă avanpremiera Revelionului

22,45 Telejurnalul de noapte ®
22,55 Gala marilor interpret!. Co
rul Madrigal și dirijorul Marin 
Constantin 9 23,25 închiderea q 
misiunii.
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IN LECATURA CU SINTINHll
A

Sentința de la Burgos, prin 
care s-au pronunțat 9 condam
nări la moarte pentru 6 din
tre acuzați, depășește prin 
monstruozitatea sa tot ceea ce 
se poate imagina. Răspunzător 
de aceasta este Franco.

La sfîrșitul acestui an, 197.0, 
Franco a rămas același asasin 
din războiul civil și perioada 
ce a urmat. Vinovat deja de 
moartea a sute de mii de spa
nioli. el se pregătește ca, în 
următoarele ore, să asasineze 
6 patrioți basci, 6 tineri luptă
tori revoluționari, față de care 
poporul nostru și întreaga o- 
menire progresistă și-au ex
primat admirația lor deplină.

Rămîn puține ore pentru îm
piedicarea asasinatului. De a- 
ceea. în aceste clipe trebuie 
făcut totul, absolut totul, pen
tru a opri mina călăului 
Franco.

în aceste momente grele, 
Comitetul Executiv al P.C.

se adresează clasei 
maselor țărănești, 

liber profesioniști-

din Spania 
muncitoare, 
studenților, 
lor și intelectualilor cu chema
rea de a participa la o grevă 
generală pentru a împiedi a 
crima de la Burgcs.

Comitetul Executiv al P.C. 
din Spania se adresează forțe
lor muncitorești și democrati
ce din lumea întreagă cu che
marea de a răspunde la sfida
rea nemaipomenită a lui Fran- 

multiplicînd în orele ce au

mai rămas acțiunile < 
daritate pentru saivan 
rilor patrioți basci.

Adresăm opiniei pjfc 
tPrriațicziH-C rHgănTintc 
cere guvernelor adopta 

piom3tice. eccmăsuri di 
ele. împotriva lu 
dacă condamnările 
vor fi executate. P: 
munist din Spania
ca, in acest caz_ guverne! 
rilor socialiste să ia m 
corespunzătoare.

tine

du;

co,

,o- 
>tâ 
^â- 
jri

Vii
proteste 
în lume

basci condamnați 
militar din •

Patrîoții 
de Tribnalul 
Burgos au remis presei, prin 
intermediul avocaților lor. o 
declarație în care subliniază 
că îmootriva lor a fost pro
nunțată ..o sentință brutală".
Vom continua lupta pină la 

caoăt. declară ei. Adresăm un 
anei întregii lumi să depună 
toate eforturile posibile pen
tru a împiedica această nouă 
crimă a .fascismului".

intermediul avocaților lor. o

Dolores Ibanuri a adresat car
dinalului primat al Spaniei, Mon
seniorul Taracon, următoarea 
telegramă :

în fața executării iminente a 
tinerilor patrioți basci, vă rog, ca 
mamă și ca femeie bască, să in- 
terveniți urgent pentru a salva 
viețile lor.

centrale
C.G.I.L.. 
chemai 

“i la 
în vederea

• Cele trei mari 
sindicale italiene. 
C.I.S.L. și U.I.L., au 
oamenii muncii să. țreaca 
acțiuni unitare, î.. , ■
salvării vieții celor șase pa
trioți basci.

BILBAO. — In semn de pro
test față de înscenarea judiciară 
de la Burgos, precum și în semn 
de solidaritate cu patrioții basci 
condamnați de Tribunalul militar, 
aproximativ 3 000 de hiunciton 
din regiunea industrială Bilbao 
au încetat lucrul marți. Greve 
similare cuprinztnd peste 15 000 
de salariați, au fost semnalate în 
cursul aceleiași zile și la San 
Sebastian, Pasajes și Renteria.

• COMISIA internațională a 
juriștilor de la Geneva a adre
sat ministrului spaniol de justi ■ 
tie o telegramă în care pere au
torităților de la Madridisă revi
nă asupra hotăririi pronunțate 111 
procesul înscenat la Burgos îm
potriva celoi* 16 militanți basci. 
„Regretăm profund condamnarea 
la moarte a patrioților basci și 
adresăm un apel pentru, ca au
toritățile responsabile să revină 
asupra sentinței" se spune in 
telegramă.

• Biroul Politic al P.C.F. a dat 
publicității un protest în legă
tura cu condamnarea la moarte 
a celor șase patrioți basci la 
Burgos. Biroul Politic al P.C.F. a 
chemat opinia publică din Fran
ța să ceară guvernului spaniol să 
anuleze sentința la moarte pro
nunțată împotriva patrioților.

• Secretariatul Federației Sin
dicale Mondiale a trimis o tele
gramă șefului statului spaniol, 
Franco, exprimînd un protest ho- 
tărît împotriva condamnării pa- 
trioților basci la Burgos și ce
rînd, în același timp, anularea 
acestei sentințe, care provoacă, 
indignarea și mînia opiniei pu
blice mondiale.

• In legătură cu sentința pro
nunțată de Tribunalul din Bur
gos în procesul celor 16 militanți 
basci, uu purtător de c-.uvînt al 
guvernului R.F.G. a declarat luni 
seara că „guvernul federal este 
afectat de asprimea pedepselor 
pronunțate la Burgos și speră că 
dreptul de grațiere va fi utilizat. 
Noi am cerut guvernului spaniol 
să facă uz de acest drept" — a 
subliniat purtătorul de cuvînt.

• Primul ministru norvegian, 
Per Borten, a trimis guvernului 
spaniol un mesaj prin care îi 
cere să nu aplice pedeapsa cu 
moartea împotriva vreunuia din
tre cei 16 militanti basci, judecați 
de Tribunalul militar de la Bur
gos.

Fam Van Dong. președintele Consiliului de Miniștri al Re- 
publieii Democrate Vietnam, a primit o delegație de cetățeni 
americani care se pronunță împotriva războiului din Viet
nam. informează agenția V.XA.

populare din Cambodgia
Atacuri ale forțelor

consti 
minelor de

CHILE. - 
anunț ind

lir.tele Salvador Allende pronunțînd discursul 
or.ală privind naționalizarea 

cupru.

Populiștii austrieci 
sprijină 

recunoașterea 
R.P. Chineze

Alături de alte forțe politice 
din Austria, Partidul Populist 
se declară favorabil recunoaște
rii. conform dreptului 
țional. a 
Chineze, 
guvernului austriac 
bili relații diplomatice cu 
Chineză, deputatul Franz 
rasek. purtătorul de cuvînt pen
tru problemele de politică 
ternă al P.P.A., a declarat 
„este în interesul tuturor 
poarelor ca K.P. Chineză să lie 
prezentă la masa negocierilor in
ternaționale și in marile orga
nizații mondiale". Austria, ă 
adăugat el, a recunoscut întot
deauna principiul universalității 
O.N.U.

Republicii
Sprijinind

interna - 
Populare 
intenția 

de a sta- 
R.P. 
Ka-

ex- 
câ 

po-

fac parte AnnDin delegație 
Bennet, meipbr 
.^Femeile luptă 
Ronald Y oung, membru pe.J nia- 
nent al noului Comitet de mobi
lizare pentru încetarea războiu
lui din Vieți î.

SESIUNEA
Sentința zguduitoare, cinică a făcut înconjurul lumii cu iu

țeala știrilor care cutremură conștiințele. La capătul unei în
scenări judiciare, tribunalul militar din Burgos s-a pronunțat 
pentru curmarea a șase vieți tinere, pentru condamnarea al
tor nouă, la lungi ani de închisoare. Așa-zîsul proces, ca și 
sentințele, sînt o nouă manifestare de samavolnicie a regimu
lui dictatorial franchist, care încearcă prin toate mijloacele să 
înfrîngă lupta curajosului popor spaniol, pentru o viață liberă, 
demnă, democratică.

Verdictul lezează cele mai elementare principii de justiție. 
După cum a devenit cunoscut „acuzații" au fost condamnați 
cu ușile închise, fără ca acuzarea să fi putut aduce dovezile 
vinei lor și fără ca apărarea să-și fi putut exercita pe deplin 
drepturile sale. Concepută de oficialități ca o demonstrație de 
forță, sentința se întoarce de la bun început împotriva organi
zatorilor. Ea demonstrează practici fasciste, ale unui regim 
antipopular, care prin represalii sîngeroase, condamnări la ani 
grei de temniță, arestări, încearcă să prelungească încă un 
timp domnia dictaturii, a arbitrariului. Sentința de la Burgos 
continuă șirul dureros al acțiunilor sălbatice și din ce în ce 
mai numeroase în ultima vreme, acțiunile inspirate și puse în 
aplicare de un regim confruntat de la o zi la alta cu un front 
popular tot mai larg, mai puternic, de opoziție împotriva mă
surilor antidemocratice. Dar, milioanele de patrioți spanioli, 
organizațiile progresiste, în primul rînd comuniștii, nu renunță 
la lupta ior sfîntă pentru libertate și democrație. In aceste 
zile, poporul spaniol, tînăra sa generație, își unesc și mai 
strîns rîndurile fiind si mai convinse în victoria cauzei lorstrîns i-îndurile fiind și mai 
finale. Mărfuri! în acest sens sînt numeroasele manifestații de 
protest care au avut și au loc în orele imediat următoare 
după pronunțarea sentinței.

Numeroase organizații de diferite orientări politice sau re
ligioase, lideri ai unor partide, personalități guvernamentale, 
prin diferite manifestații, greve de protest, întreruperi ale lu
crului, luări de poziții publice, scrisori adresate autorităților 
spaniole, condamnta cu tăiie procedura de la Burgos, teroarea 
cruntă dezlănțuită de Franco împotriva tuturor elementelor de
mocratice, în primul rînd împotriva comuniștilor. în aceste zile 
pe străzile a numeroase capitale și orașe europene, pe con
tinentul nord-american și sud-american, în Asia și Africa, pă
turi iargi, reprezentînd diferite organizații de tineret și stu
dențești își alătură protestul lor față de sentința de la Bur
gos, cerînd anularea înscenării judiciare pronunțate, salvarea 
vieților și libertății curajoșilor tineri patrioți basci.

Opinia publică din țara noastră, tineretul român, exprimîn- 
du-și deplina solidaritate cu lupta poporului și tineretului spa
niol, protestează cu vehemență împotriva sentințe: inumane 
pronunțate de tribunalul militar din Burgos, își alătură ce
rerea lor hotărită pentru salvarea vieților celor șase patrioți 
basci, pentru eliberarea tuturor celor condamnați, încetarea 
neîntîrziată a celorlalte acțiuni represive, declanșate împo
triva forțelor progresiste din Spania. Dînd glas indignării sale 
profunde, poporul român cere să se pună capăt imediat te
rorii dezlănțuite de regimul franchist, manifestîndu-și totoda
tă deplina încredere că lupta dreaptă a poporului spaniol va 
triumfa, pentru o Spanie liberă și democrată. Să fie salvate 
viețile și libertatea curajoșilor patrioți basci I

în urmă rămîne orășelul 
Trinidad, unul din primele 
șapte orașe fondate de con
chistadorii spanioli în Cuba, 
cu străduțele sale înguste, 
pietruite și casele vechi, în 
stil colonial, de la 1600. Dru
mul urcă aproape pieptiș, 
șerpuind pe versantul sudic 
al masivului Escambray — 
zona muntoasă a provinciei 
Las Villas. Aproape de cul
me, se deschide în fața o- 
chilor priveliștea impresio
nantă a muntelui ce coboa
ră spre ocean, prelungin- 
du-se într-o limbă îngustă 
de pămînt ce se încovoaie 
parcă asupra ei înseși — 
Punta Casilda.

Ținta călătoriei nu e prea 
departe. La douăzeci și ce
va de kilometri de Trinidad, 
pe vîrfurile Escambrayului 
se înalță La Ciudad escolar 
— Orășelul școlar Topes de 
Collantes. Străbat, însoțit de 
călăuze prietenoase și înda
toritoare, străduțele orașu
lui. Clădiri noi, modeme, te
renuri de sport, amfiteatre 
în aer liber se armonizează 
plăcut cu pădurea ce se în
tinde pe coama muntelui. 
Numele orașului este grăitor 
și întrutotul pe măsura rea
lității : la Topes de Collan
tes, singurii locuitori sînt 
școlarii.

Răspunzînd necesității de 
cadre cu pregătire medie și 
superioară, în anii de după 
victoria revoluției partidul și 
guvernul cubanez au acor
dat o atenție deosebită for
mării de cadre tinere, cu o 
temeinică pregătire profe
sională. Așa s-a semnat ac
tul de naștere al institutului 
pedagogic de la Topes de 
Collantes. Aici locuiesc și 
învață în prezent 4 500 de 
elevi care, sub îndrumarea

a peste 300 de profesări, vor 
deveni la rîndul lor învăță
tori și profesori de diferite 
specialități. M-au primit cu 
căldură, bucuroși că-mi pot 
împărtăși cîte ceva din pre
ocupările și din activitatea 
lor.

Cursurile urmau să se ter
mine peste cîteva zile și o- 
rășelul trăia o febră dublă: 
a examenelor și a vacanței. 
Am pășit în cîteva săli de 
clasă. M-a uimit tinerețea 
profesorilor. Uneori era 
greu să-i deosebești de e- 
levi. „Media de vîrstă a lo-

CAMERELOR
PARLAMENTULUI

IUGOSLAV
BELGRAD 29. — Corespon

dentul Agerpres. George Io- 
nescu. transmite : întrunite in 
ședințe separate. Vecea Po
poarelor, Vecea Social-Poli- 
tîcă și Vecea Economică ale 
Skupștinei Federale au dezbă
tut . .
președintelui R. S. F. 
slavia de a se proceda la mo
dificări în constituția 
rală.

După cum se știe, in con
formitate cu competențele 
constituționale ce ii sînt con
ferite, recent. președintele 
Tito a prezentat în scris 
Skupștinei Federale propu
neri referitoare la elaborarea 
de către forul suprem al țării 
a modificărilor necesare în 
constituție. Ele privesc insti
tuirea Prezidiului republicii, 
alcătuit dintr-un număr egal 
de reprezentanți ai republici
lor și provinciilor autonome 
iugoslave, precum și definirea 
funcțiilor organelor federației 
în lumina noilor cerințe de 
dezvoltare a societății socia
liste iugoslave.

Pe ordinea de zi a ședințe
lor camerelor Parlamentului 
iugoslav s-a aflat, de aseme
nea, proiectul de lege în baza I căruia Vecei Executive Fede
rale i se acordă împuterniciri 
speciale pentru luarea unor 
măsuri în vederea stabilizării 
economiei. Deputății au apro
bat proiectul de lege- care are 
un caracter temporar.

Cu acest prilej, premierul Fam 
Van Dong, a reafirmat hotărirea 
poporului vietnamez de a conti
nua lupta sa justă pină la victo
ria totală. El a dat o înaltă apre
ciere luptei poporului american 
pentru încetarea războiului din 
Vietnam, exprimîndu-și convinge
rea că această acțiune a opiniei 
publice se va dezvolta si va re
purta succese tot mai mari.

In cursul vizitei sale în R.D. 
Vietnam, delegația americană a 
avut convorbiri cu reprezentanți 
ai taior ministere, instituții cultu
rale, obștești și religioase din Ha
noi. De asemenea, ea a vizitat 
un lagăr unde sint deținuți pilo- 
ții americani capturați în Viet
namul de nord ți au purtat dis
cuții cu cîțiva dintre ei. Mem
brii delegației, apreciază agenția 
V..V.A., cor duce în Statele Uni
te scrisori adresate de prizonierii 
americani familiilor lor.

GUNNAR JARRING

IȘI REIA MISIUNEA?

• REPREZENTANTUL SDe- 
cial al secretarului general al 
O.N.U. pentru Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, este așteptat să 
sosească la New York, la sfirși- 
tul acestei săptămîr 
luni un 
O.N.U.

După 
află la 
nește funcția de ambasador 
Suediei. Venirea sa la New York 
este în legătură cu decizia gu
vernului israelian de a participa 
din r.ou la convorbirile privind 
soluționarea pașnică a conflic
tului din Orientul Apropiat, des
fășurate sub egida diplomatului 
suedez.

a anunțat
purtător de cuvînt al

cum se știe. Jarring se 
Moscova, unde indepli- 

al

și aprobat propunerea 
- - - — - Iugo-

fede-

preocupare permanentă 
pentru cei de-aici este să fie 
cît mai informați. Ziarele, 
radioul, televiziunea, cine
matograful și cărțile, să nu 
uităm cărțile — îmi spun ei, 
sînt instrumente de lucru 
pentru noi. Dorim să cunoaș
tem cît mai mult, să fim cît 
mai bine pregătiți.

Pe o altă alee mă încru
cișez cu o coloană de ti
neri în salopete, cu tîrnă- 
coape și lopeți pe umăr și 
mă hotărăsc să-i însoțesc. 
Nu departe, se întinde o 
pajiște ce'poartă vizibil ur-

Dezbaterile din senatul S.II.A.
Controverse privind cheltuielile militare
Senatul american a adoptat 

luni un proiect de lege pentru 
alocații bugetare suplimen
tare, totalizînd 1,8 miliarde 
dolari, care - cuprinde, printre 
altele. . 255 milioane dolari 
pentru asistență militară și 
economică către regimul de la 
Pnom Penh. Camera superi
oară a Congresului a respins, 

de altă parte, proiectul 
lege privind cheltuielile 

domeniul apărării în anul . .... întrUcîf

pe 
de 
în 
fiscal 1970—1971, întrucît a- 
cesta în actuala formă auto
rizează pe președinte „să facă 
uz, după cum consideră nece
sar, de trupele; S-JJ.A. din Asia 
de sud-est pentru a asigura

retragerea in ordine a trupe
lor americane și eliberarea 
prizonierilor de război", A- 
ceastă prevedere a legii a con
stituit obiectul unei opoziții 
energice din partea a nume
roși senatori, printre care 
William Fulbright. președin
tele Comisiei pentru probleme 
externe, care au arătat că ac
tuala formulare nu înseamnă 
altceva decît anularea reștric:- 
țiilor impuse de Congres pre
ședintelui în folosirea trupelor 
americane din Asia de sud-est 
în afara teritoriului sud-viet-
namez.

Camerun: realizări și perspective
Prima zi a noului ar. 

va marca cea de-a 11-a 
aniversare a proclamări 
independenței Republici 
Federale Camerun. Cei 11 
ani pe care i-a parcurs 
tir.ărul stat african inde
pendent au fost ani de e- 
îorturi încordate in vede
rea înlăturării grelei moș
teniri a îndelungatei do
minații coloniale.

Paralel cu 
etnică, tribal 
stăpinirea colonialistă 
lăsat tinerei republici 
economie înapoiată, 
rientată exclusiv in 
reeția monoculturii. 
movarea cu succes a 
tații naționale intr-o 
cu o sută de etnii, 
zatâ de dialecte și religii

fundamentale
republici. La 1 
1961. Cameru- 
s-a unificat cu

fărimițarea 
și politică, 

a 
o 

o- 
di- 

Pro- 
uni- 
țară 

divi-

diferite constituie una din 
realizările 
ale tinerei 
octombrie 
nul de est
partea vestică a țării (su
dul fostului Camerun bri
tanic). act in urma căruia 
a luat ființă Republica 
Federală Camerun.

Progrese remarcabile au 
fost înregistrate in dome
niul dezvoltării economiei. 
S-a încheiat cu succes 
primul plan de dezvoltare 
pe cinci ani (1960—1965), 
perioadă în care au luat 
ființă peste 70 de obiec
tive industriale. Al doilea 
plan pe cinci ani (1966— 
1971) a promovat con
struirea unor noi obiec
tive industriale paralel cu

un accent serios pus pe 
lichidarea răminerii în 
urmă a agriculturii, spo
rirea producției culturilor 
tradiționale — cacao, 
fea, bumbac, cauciuc —, 
dezvoltarea creșterii ani
malelor.

într-un document pu
blicat recent Ia Yaounde, 
președintele Ahmadou A- 
hidjo a definit liniile di
rectoare ale programului 
de industrializare a țării 
inclus in planul pe peri
oada 1971—1976. Progra
mul prevede prelucrarea 
industrială a' unei părți 
considerabile a materiilor 
prime ale țării și crearea 
unor unități . de industrie 
grea pentru punerea 
valoare a resurselor

ca-

neraliere. Se prevede, de 
asemenea, inventarierea 
resurselor miniere și ex
ploatarea lor eficientă. 
Ameliorarea comunicații
lor, dezvoltarea rețelei de 
telecomunicații constituie 
alte obiective importante ; 
principalul proiect in a- 
cest sens il constituie ex
tinderea căii ferate care 
se întinde spre nord - 
veritabilă coloană verte
brală a întregii economii 
— pină la Ngoundere, 
deschizîndu-șe astfel drum 
către extremitatea nordi
că a țării .unde se află. 
mari bogății. naturale în 
curs de exploatare (lemn 
tropical, bauxită etc.).

Eforturile și realizările 
Camerunului, ca și ale

celorlalte tinere state 
independențe africane, 
sint urmărite cu simpatie 
și interes m România. 
După cum se știe, cu pri
lejui vizitei făcute in ca
pitala Camerunului, de 
ministrul afacerilor exter
ne al României, cele două 
țări au hotărît să stabi
lească relații diplomatice 
la nivel de ambasada in 
dorința de' a dezvolta re
lațiile dintre popoarele și 
țările noastre.

La sărbătoarea Republi
cii Federale Camerun, po
porul. tinerelul României 
adresează , poporului ca- 
merunez urări de prospe
ritate și pace.

IARNĂ CU CAPRICII
Iarna a declanșat prima sa 

mare ofensivă și in Franța : frig, 
zăpadă, polei. Circulația rutieră 
este sever afectată, iar in anu
mite puncte se află in dificultate 
și traficul feroviar. Unele orașe, 
cum ar fi Ales, Montelimar și 
Valence, sînt lipsite de energie 
electrică, din cauza manșoanelor 
de gheață formate în jurul con
ductorilor de electricitate. în Va
lea Rhonului s-a înregistrat una 
dintre cele mai puternice furtuni 
de zăpadă. Sute de automobile

se află blocate pe ruta Paris- 
Coasta de Azur. Troienele de 
zăpadă ating pe alocuri 1,20 m. 
Numeroși turiști parizieni și 
străini sînt imobilizați pe diverse 
rute. La Montelimar s-a înre
gistrat un curios fenomen meteo
rologic : in timp ce ningea s-au 
produs fulgere și tunete. Conti
nuă să ningă în departamentul 
Loire, precum și în alte părți 
ale Franței, iar Parisul a cunos
cut prima cădere masivă de ză
padă.

w

P. NICOARA

menilor simpli, a țăranilor 
din munți. O dată hotărirea 
luată, s-au îndreptat spre 
Escambray. Au poposit în 
sate, au stat de vorbă cu oa- 
■nenii și în cele din urmă 
și-au stabilit „cartierul ge
neral" la Topes de Collan
tes, avînd în vedere, în pri
mul rînd, orășelul școlar de 
aici. Grupul își desfășoară 
activitatea pe două coordo
nate principale : în Ciudad 
escolar, ca însuflețitori ai 
vieții culturale a orășelului 
și în toată regiunea, organi- 
zind turnee în sătulețele din

Pe culmile Escambrayului
ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DINTR-UN „ORĂȘEL ȘCOLAR" CUBANEZ

cuitorilor orășelului nostru 
— mi-a spus cu mîndrie li
nul din ei — nu depășește 
18 ani." în laboratoare mo
derne, viitorii stăpini ai for
mulelor complicate își ridi
că în fugă privirea spre noi, 
ne salută zîmbind și se a- 
dîncesc din nou în tainele 
materiei. In curtea uneia din 
clădiri, un grup de tineri și 
tinere în uniforme stau roa
tă și discută aprins. Mă a- 
propii curios: se trec in re
vistă — cu comentariile de 
rigoare — principalele eve
nimente ale zilei din țară și 
de peste hotare publicate in 
presă. Aflu că aceasta face 
parte din programul coti
dian al tuturor locuitorilor 
din Topes de Collantes. O

me de cazmale : tinerii pe 
care i-am întîlnit au hotă- 
rit să construiască aici, ei 
înșiși, o • piscină modernă 
pentru toți locuitorii orașului.

Sînt invitat să asist la re
petiția pentru serbarea de 
sfîrșit de an ce se desfășoa
ră pe scena în aer liber a 
amfiteatrului din centrul o- 
rașului. Un tînăr înalt, zvelt, 
dă indicații de regie cu o 

-voce caldă. E Sergio Cor- 
rieri, conducătorul grupului 
de teatru Escambray.

In urmă cu doi ani, cîțiva 
tineri actori de la diferite 
teatre din capitală au hotă- 
rît să formeze un grup care 
să-și desfășoare activitatea 
in diferite regiuni îndepăr
tate din țară, în mijlocul oa-

jur. „Spectatorii noștri sînt 
oameni simpli — îmi spune 
Sergio Corrieri — care văd 
poate pentru prima oară un 
spectacol. Ni se întîmplă u- 
neori să fim întrebați în 
cîte un sat : Cuana'o hay 
pelicula ? (Cînd e film ?). 
Tocmai de aceea, turneele 
noastfe în regiune nu sînt 
numai simple turnee. Sosim 
într-un cătun, oamenii ne 
primesc bine ; au auzit de 
noi. Rămînem acolo zece- 
douăsprezece zile. Stăm îm
preună cu sătenii, muncim 
cot la cot cu ei : ei ne vor
besc despre grijile și mun
ca lor, apoi, după cîteva 
zile, prezentăm primul* spec
tacol. După aceea, urmează 
discuțiile cu oamenii ; fi-

rești, sincere, fără 
căci sînt oamenii 
trăim și lucrăm în 
ne permite să efectuăm an
chete sociale deosebit de in
teresante, să ne alcătuim un 
repertoriu adecvat, cu piese 
inspirate din realitățile a- 
cestor meleaguri, de oame
nii de aici, piese scrise chiar 
de membrii grupului. Reper
toriul nostru include piese 
despre participarea acestor 
regiuni la războiul de inde
pendență, lupta împotriva 
contrarevoluționarilor din 
Escambray, farse din Evul 
Mediu adaptate la realită
țile epocii și regiunii noas
tre și spectacole didactice 
ca de pildă, apariția și dez
voltarea pantomime!. Pe sce
nă, oamenii se recunosc cu 
toate grijile și preocupările 
lor și asta îi atrage, îi de
terminăm să dorească tea
trul, să dorească literatura, 
să cunoască".

Timpul trece pe nesimțite. 
Scena s-a golit demult. E- 
levii sînt Ia ore. E după a- 
niiază, spre seară. Noi con
tinuăm să stăm de vorbă pe 
treptele amfiteatrului. Sînt 
admirabili acești oameni! A- 
cești oameni care au re
nunțat de bună voie la sce
nele și studiourile Havanei 
ca să se piardă într-un vîrf 
de munte unde, așa cum 
spun ei, „oamenii și mai a- 
les tinerii au cea mai multă 
nevoie de noi ; și în primul 
rînd, concetățenii noștri, lo
cuitori din Ciudad escolar".

rezerve, 
cu care 
sat. Asta

I

DAN MUNTEANU

• IN primele nouă luni ale 
anului 1970, schimburile comer
ciale ale Italiei cu țările socia
liste europene au crescut în 
comparație cu perioada co
respunzătoare a anului tre
cut cu aproximativ 15 la 
sută, cifrîndu-se la 718,9 mili
arde lire, informează agenția 
T.A.S.S., citind presa italiană. 
Agenția menționează că pe pri
mul loc în comerțul italian cu 
țările socialiste s-a situat Uniu
nea Sovietică.

a

O DELEGAȚIE 
CEHOSLOVACĂ 
VIZITA R.P. BULGARIA

• AGENȚIA C.T.K.
mează că la invitația C.C. al 
P.C. Bulgar și a Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, în 
prima parte a lunii ianuarie 
1971 o delegație de partid și gu
vernamentală a R. S. Ceho
slovace va face o vizită oficială

Delegația va fi 
Gustav Husak,

VA

irifor-

in Bulgaria. F ’ _ 
condusă, -de Gustav _____ _
prim-secretar al C.C.'al P.C. din 
Cehoslovacia.

CARACAS:
REUNIUNEA O.P.E.C

• ORGANIZAȚIA țărilor ex- 
portatpare. de; petrol (O.P.E.C.) 
a dat ’ publicității o serie de re
zoluții adoptate cu prilejul con
ferinței sale anuale, care s-a 
desfășurat răcerit în localitatea 

j venezuțeliană Caraballeda. A- 
1 ceste 'rezoluții fixează noi mo
dalități de calculare a impozite
lor și redevențelo'r plătite sta
telor exportatoare de către so
cietățile ștrăine care exploatea
ză petrolul lor. Ele prevăd, tot
odată, măsuri pentru stabilirea 
unor prețuri irțal echitabile la 
țiței. Scopul esențial este de a 
asigura statelor respective veni
turi mai mari din valorificarea 
bogățiilor lor.

Aceste măsuri urmează să fie 
discutate, cu reprezentanții com
paniilor de. către o comisie spe
cială, formată la sfirșitul lucră
rilor conferinței. Organizația a 
hotărît, pe de altă parte, să

sprijine orice măsură luată de 
țările membre în apărarea inte
reselor lor.

Organizația țărilor exporta
toare de petrol grupează urmă
toarele zece țări și emirate : 
Iran, Indonezia, Venezuela. Irak. 
Kuweit, Arabia Saudită, Qatar, 
Libia, Algeria și Abu-Dhabi;

O NOUĂ ARESTARE 
ÎN QUEBEC

• POLIȚIA clin Quebec a a- 
restai luni o a patra' persoană 
suspectă de a fi implicată în ră
pirea și asasinarea fostului mi
nistru al muncii din guvernul re
giunii Quebec, Pierre Laporte 
informează agenția Associated 
Press. Celelalte trei persoane bă
nuite de a fi organizat răpirea și 
asasinarea lui Laporte au fost 
capturate în noaptea de duminică 
spre luni, la 30 km de Montreal.

CATASTROFĂ 
AERIANĂ

• UN AVION Boeing. 727 a- 
parținind companiei americane 
„..raps Caribbean Airways" si

'a bord 53 de persoane s-a 
prăbușit luni Ia aterizare pe 
pista aeroportului din Charlotte 
Amalie (Insulele Virgine). Ma
rea majoritate a pasagerilor au 
reușit să se salveze, cu cîteva 
secunde , înainte ca aparatul să 
explodeze. Un prim bilanț al vic
timelor .accidentului indică doi 
morti și 35 răniți.

•SENATORUL Edmund 
MuȘfciț, unul din; candidații po
sibili ai- Partidului democrat la 
alegerile prezidențiale dip 1972 
va» vizita, incepînd de la 3 ia- 

. nuane, Republica, Federală a 
Germaniei,. Israelul' și Republica 
Araba Unită. într-o declarație 
adresată presei, Muskie a arătat 
ca. în cursul țurne.ului intențio- 
n®a?a ,sa aibă contacte cu ofî-

■ ciâlitățile locale, pentru ?a cu
noaște mai bihe siiuatia din ță- 
rile respective și relațiile' aces
tora cu Statele Unite

o'

VIITOARE 
CONVORBIRI 
R.A.U.-ANGLIA

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al R.A.U., Mahmoud Riad 
va face o vizită oficială in Ma
rea Britanic intre 3 si 6 ianua
rie, s-a anunțat marți la Londra.

Mahmoud Riad va avea între
vederi cu șeful diplomației bri
tanice, Alec Douglas Home, si 
cu alți membri ai guvernului 
englez consacrate examinării 
evoluției situației din Orientul 
Apropiat și relațiilor bilaterale.

Dupâ călătoria în Marea Bri- 
tanie, Mahmoud Riad va pleca 
Ia Paris.
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