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îndeosebi pentru tinerii mun
citori perfecționarea pregătirii 
profesionale la locul de muncă 
prevăzută în proiectul de lege 
—- se recomandă ca una dintre 
formele cele mai adecvate, mai 
controlabile, mai eficiente. Ea 
urinează să se desfășoare sub 
îndrumarea și sub suprave
gherea maiștrilor, ai celor
lalți conducători ai proce
sului de producție și se va baza 
în principal pe studiul indivi
dual urmat de verificări perio
dice ale fiecărui salariat. Or
ganizarea formei. în sine — pen
tru ca ea să devină într-adevăr 
un sistem permanent funda
mental, stimulativ, realist — 
necesită însă o elaborare aten
tă, axată pe particularitățile 
locurilor de muncă, pe speci
ficul producției, pe diversitatea 
categoriilor de tineri. Pornind 
de la aceste imperative, de la 
prevederile și în spiritul pro
iectului de lege aprobat în re
centa Plenară a C.C. al P.C.R 
mai mulți ingineri, maiștri, 
muncitori, . din două mari în
treprinderi brașovene și-au for
mulat opiniile, sugestiile lor. 
Le-am reținut și redat în dis
cuția de față.

Pregătirea profesională a fie
cărui salariat, consideră ingi
nerul Simion Săpunaru, șeful 
secției șasiu a uzinei de trac
toare, trebuie să se desfășoare 
pornind de la nivelul de pre
gătire și de la sarcinile concre
te ale fiecăruia, progresînd trep
tat spre zonele impuse de pers
pectivele producției și ale teh
nicii din dotare.

— Pentru aceasta va fi ne
voie, precizează tov. ing._ Șăpu- 
naru ca maiștri să se edifice in 
prima fază asupra stadiului de 
pregătire, asupra nivelului de 
cunoștințe, a tuturor subordo
naților lor, pentru ca în func
ție de acest nivel ei să organi
zeze diferențiat și metodic pro
cesul de împrospătare și însu
șire a cunoștințelor și deprin
derilor reclamate de munca și 
profesiunea lor. In această pri
vință organizația U.T.C. prin 
consiliile tineretului muncito
resc care se vor înființa in spi
ritul Congresului al IX-lea al 
U.T.C. — pot și trebuie să spri
jine acțiunea maiștrilor deoa
rece cînd vorbim de îmbună
tățirea pregătirii profesionale a 
muncitorilor îi avem în vedere 
in primul rînd pe tineri, pe cei 
cu care lucrăm în prezent și cu 
care vom lucra și peste 20 de 
ani.

— Stabilirea cu exactitate a 
acestui nivel de pornire — 
intervine în discuție maistrul 
Stelian Niculescu, din aceeași 
secție, ar fi într-adevăr prima 
fază a procesului de care vor
bim. In continuare maistrul ar 
urma să conceapă un plan ana
litic concret, cu teme și pro
bleme de studiu strîns legate 
de sarcinile curente ale fiecărui 
salariat, indieîndu-i obligatoriu 
materialul bibliografic și fixîiî- 
du-i totodată limita timpului a- 
fectat pentru tema respectivă. 
Trecerea de la o temă la alta, 
de la o problemă la alta, să fie 
marcată de examinări, de dis
cuții cu fiecare om în parte și 
condiționată de însușirea per
fectă a conținutului studiat. Co
interesarea de ultimă instanță 
trebuie să fie promovarea — 
cu respectarea legislației — în
tr-o categorie superioară de în
cadrare tarifară.

Vizînd aspectele și implica
țiile mai largi ale problemei în 
discuție. într-o perspectivă rea
listă, maistrul Faco ca de alt
fel multe alte cadre de condu
cere a procesului de producție 
din întreprinderi își exprimă 
părerea că în viitor va trebui 
să se extindă ca formă de cali
ficare — ucenicia la locul de 
muncă — mai eficientă și mai
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Statutul profesional și

moral al tînărului scriitor
— „Există la ora de față o li

teratură foarte bogată a tineri
lor. o suită de cărți interesante 
tematic, problematic, artistic, o 
mare varietate stilistică despre 
care se vorbește prea puțin". Am 
citat, tovarășe Mihai Ungheanu 
dintr-un articol al dumneavoas
tră publicat recent în revista 
„Contemporanul". Aș vrea să vă 
întreb dacă nu cumva insuficien
ta preocupare despre care pome
neați, în legătură cu tinerii scrii
tori. s-ar putea explica și prin- 
tr-o cunoaștere superficială a 
lor și a literaturii scrise de ei.

— Se folosește foarte des de
numirea de „tînăr scriitor" al 
cărei sens nu e prea bine 
.precizat. Cine e „tînărul 
scriitor" ? Cel ce e tînăr prin 
vîrstă ? Cel ce începe să scrie 
literatură indiferent de vîrstă ? 
Termenul e ambiguu și chiar e- 
chivoc, dar este des folosit și 
produce multe încurcături. Tine
rețea presupune tutela, ucenicia, 
îndrumarea. Mulți dintre cei ce 
sînt numiți „tineri scriitori" se 
află intr-un stadiu de ucenicie 
și au într-adevăr nevoie de tu
telă. Alții, în ciuda tinereții, sînt 
autori cu un număr de volume
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CELOR 16 ECHIPE 
în ancheta noastră din

care la vîrsta lor puțini l-aupe . .
avut. Petru Popescu e semnata
rul a două volume de versuri, 
două de nuvele și a două ro
mane. Mircea Ciobanu a dat 
două cărți de poezie și trei de 
proză. Ana Blandiana _ a publi
cat cinoi volume, Gabriela Meli- 
nescu o cifră asemănătoare, Du
mitru M. Ion e și el un autor 
cu bibliografie. Mai sînt acești 
scriitori doar niște tineri scrii
tori ? Evident că nu. Cu toate a- 
cestea ei sînt supuși acelui ciu
dat statut pe care trebuie să-1 
suporte „tinerii scriitori" indi
ferent de valoarea lor. Prin „ti
nerii scriitori" se înțelege une
ori o tulbure colectivitate de în
cepători, de oameni cu un pro
fil literar neprecizat, cu o • va
loare îndoelnică. A considera pe 
cineva „tînăr scriitor" înseam
nă a-1 clasa dintr-odată într-o 
categorie nesigură. Dreptul prin
cipal al unui tînăr scriitor este, 
se crede, acela al anonima
tului, al celui literar în 
special, indiferent de valoa
rea scrierilor lui. Dezinte
resul critic față de literatura lor 
este surprinzător. Cu excepția 
citorva articole apărute în „Scîn- 
teia" și „România literară", lite

u

ratura lor n-a incitat nici o dis
cuție mai serioasă. Preferați a- 
tunci cînd e vorba de a găsi e- 
xemple criticabile, ei nu mai 
sînt tratați cu aceeași atenție a- 
cum cînd, autori a mai multe 
cărți, mulți dintre ei semnează 
cărți fără de care tabloul lite
rar al actualității ar fi lacunar. 
Cele mai. multe din cărțile lor 
trec fără' a fi observate de sec
toarele -de critică ale revistelor. 
Un roman ca cel al lui Virgil 
Duda, de exemplu, „Catedrala" 
subtil roman al vieții uzinei, a 
trecut ca și neobservat. în 
schimb se face mare caz de o 
carte ca „Moartea lui Orfeu", ro
man ratat, și mult mai puțin in
teresant decît cel citat de noi. 
Exemplele se pot înmulți. Si
gur este că nu se sesizează am
ploarea pe care o ia așa-numita 
literatură tînără și seriozitatea 
cu care-și asumă ea răspunderea 
temelor de care se ocupă. Dacă 
și-ar fi pus cineva întrebarea 
care este numărul tinerilor scrii
tori autori de proze, poezii, tea
tru, publicate în reviste sau vo
lume. si-ar fi dat seama că unul 
din cele mai evidente aspecte 
ale mișcării literare de azi e 
dat de acești așa-ziși „tineri
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scriitori". Numărul lor e de or
dinul sutelor, literatura lor pu
ne probleme dintre cele mai a- 
cute pentru momentul literar 
actual și ignorarea din par
tea criticii a acestui viu 
fenomen literar ni se pare în
grijorătoare. Și, pentru că cel 
mai puternic argument este e- 
numerarea lor, o facem, la în- 
tîmplare și fără nici o pretenție 
de a epuiza lista : Virgil Duda, 
Petru Popescu, Dan Laurențiu, 
Ion Pop, Mihai Pelin, Ileana Mă- 
lăncioiu, Romulus Guga, Vasile 
Vlad, Gh. Astaloș, Paul Cornel 
Chitic, C. Stoiciu, H. Pătrașcu, 
Sinziana Pop. Gh. Pituț, L. Pe
trescu, Al. Deal, I. D. Teodo- 
rescu, Paul Neagu Basarab, N. 
Prelipceanu, Mircea Constanti
nescu, Mircea Cojecaru, Mircea 
Ciobanu, Ștefan SJoian, Marius 
Robescu. Mariana (țostescu, Ma
ria Luiza Cristescu, Marius Po
pescu, M. Martin, . Vasile An- 
dru, Bujor Nedelcovici, Alexei 
Rudeanu, Gh. Alboiu, Gh. Istra-
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'Peste 3 000 de cetățeni ai 
Capitalei, muncitori, intelec
tuali, tineri și veterani ai 
luptelor revoluționare au par
ticipat, vineri după-amiază, la 
mitingul organizat în Sala Pa
latului ■ Republicii Socialiste 
România, cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, condusă de minis
trul afacerilor externe, doam
na Nguyen Thi Binh.
1 Pe fundalul scenei Sălii Pa
latului se aflau drapelele ce
lor două țări, sub care, în 
limbile română și vietname
ză, era înscrisă urarea : „Tră
iască prietenia și solidaritatea 
frățească dintre poporul ro
mân și eroicul popor vietna
mez".

Au fost intonate imnurile 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Vietnamului de 
Sud.'- ■

In prezidiu, împreună cu 
doamna. Nguyen Thi Binh și 
meinbrîi'delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii. Vietnamului de 
Sud, au^rigt loc tovarășii: 
Emil Bodneras, membru al 
Comitetului-Executiv. al Pre
zidiului Permanent al C.C. al
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Vizita delegației Guvernului Revoluționar 

Provizoriu al' Republicii Vietnamului de Sud

In Capitală, s-au desfășurat 
vineri, 12 martie, lucrările 
Plenarei Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară din Republica Socialis
tă România.

La lucrările Plenarei au 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Ja
nos Fazekas, Leonte Răutu, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Gere.

Au participat, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, redactori șefi ai pre
sei centrale, invitați din rîndul 
populației de naționalitate ma
ghiară din Capitală și din ju
dețele din Transilvania și Ba
nat, precum și reprezentanți 
ai Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germană.

Participanții au făcut o cal
dă primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat, a că
ror prezență la lucrările ple
narei constituie o nouă și eloc
ventă dovadă a grijii și preo
cupărilor continue ale condu
cerii partidului, secretarului 
său general, pentru soluționa
rea problemelor actuale care 
privesc viața oamenilor mun
cii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare din. țara»noastră/

Ordinea de zi a plenarei a 
cuprins :

1. Raportul de activitate al 
Biroului Consiliului oamenilor

P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., llie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de 
Miniștri. Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, Corne
lia Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Su- 
zana Gâdea, președinta Consi
liului Național al Femeilor, 
Tudor Ionescu, președintele 
Comitetului Național de soli
daritate cu lupta poporului 
vietnamez, precum și repre
zentanți ai cetățenilor Capi
talei.

In sală erau prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București și alți 
membri ai corpului diplo
matic.

(Continuare în pag. a Vl-a) 

muncii de naționalitate ma
ghiară.

2. Probleme organizatorice.
Lucrările plenarei au fost 

deschise de tovarășul Carol 
Kiraly, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean-Covasna al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară.

Raportul a fost prezentat de 
tovarășul Peterfi Istvan, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționa
litate maghiară.

Raportul a prilejuit o cu
prinzătoare trecere în revistă 
a activității oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din- 
țara noastră, alături de între
gul nostru popor, pentru în
făptuirea programului amplu 
de dezvoltare multilaterală a 
României socialiste, de înflo
rire continuă a țării.

Pg marginea raportului pre
zentat au urmat discuții. In 
cuvîntul lor, vorbitorii și-au 
exprimat profunda recunoștin
ță față de politica înțeleaptă 
marxist-leninistă a partidului 
nostru de rezolvare justă a 
problemei naționale pe baza 
egalității depline în drepturi 
a tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră, indiferent de 
naționalitate, pentru grija "ce 
o poartă bunăstării materiale 
și spirituale a tuturor cetățe
nilor țării — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — care umăr la umăr par
ticipă activ la ridicarea pe 
noi culmi de progres și civili
zație a patriei comune : Repu
blica Socialistă România. Ei 
și-au manifestat totala lor a- 
deziune la programul măreț 
elaborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R. și s-au angajat ca, 
alături de toți oamenii mun
cii din patria noastră, să con
tribuie neobosit la traducerea 
lui în viață.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea a fost ascultată 
cu deosebit interes și sublinia
tă în repetate rînduri de vii 
și îndelungi aplauze.

Mulțumind secretarului ge
neral al partidului, în nume
le Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară, 
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O ANTOLOGIE
de GEORGE IVAȘCU

O nobilă inițiativă, implicînd o muncă de cercetare din 
»cele mai anevoioase dar, mai presus, o largă înțelegere 

pentru exprimarea vie, directă, a proletariatului nostru, este 
desigur aceea concretizată în masiva culegere de Poezii 
muncitorești revoluționare din România (1872—1944) : un 
volum de 725 pagini, apărut în 1970, la Editura Minerva, 
sub îngrijirea tovarășilor Augustin Deac și Teodor Pintean.

Este cea mai cuprinzătoare antologie de texte — peste 
500 — edite sau inedite, printre care acestea multe din Ar
hivele Statului sau Arhiva Institutului de studii istorice si 
social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.

Evident, istoricul literar va căuta avid să-și confrunte 
fișele cu titlurile de reviste consacrate — precum „Contem
poranul" sau „Evenimentul literar", sau cu cele ale princi
palelor ziare muncitorești din trecut, precum „România 
muncitoare", „Munca", „Lumea nouă" și altele... Le va găsi 
— aceste titluri — după cum va găsi și numele unor Con
stantin Miile, Th. Neculuță, I. Păun-Pincio, N. Beldiceanu. 
Traian Demetrescu. Gheorghe din Moldova, Ronetti Roman. 
Panait Cerna, B. Nemțeanu, Const. Z. Buzdugan, Panait 
Mușoiu și alții...

Dar ceea ce surprinde cu adevărat în această culegere — 
și aici stă și marele merit al alcătuitorilor — sînt textele 
necunoscute încă sau care au circulat doar în medii restrîn- 
se, cele care s-au publicat în pagini ale Calendarelor mun
cii sau ale unor broșuri, în foi volante sau în ziare efeme
re, cele care au fost trimise peste zăbrelele închisorilor sau 
pur și simplu adresate într-o scrisoare de pe front și pri
mitorul le-a păstrat ca prețioase mărturii.

Astăzi — toate acestea — văzînd sau revăzînd lumina 
tiparului, sînt sistematizate cronologic, multe — cîte s-a 
putut — identificate cu numele autorilor (căci la timpul lor, 
unele au circulat anonime). O substanțială introducere de 
vreo 75 de pagini aruncă o lumină cercetătoare asupra a 
peste 7 decenii din istoria mișcării spirituale a poporului 
muncitor sau ai acelor aliafi firești ai lui. cărturari, scriitori 
progresiști. Așa cum afirmă cei doi alcătuitori ai culegerii, 
materialul publicat acum (care e selectiv, nu epuizează, 
adică, nici pe departe fondul total) urmărește să eviden
țieze aria de preocupări a autorilor și — prin ei — ale 
mișcării revoluționare din România, relevînd totodată sen
timentele oamenilor muncii față de viață și de evenimen- 
tele în a căror viitoare se aflau. Ca atare, studiul este or
ganizat pe trei perioade mari : prima, pînă la 1899, cînd 
Partidul social-democrat al muncitorilor din România tră
iește momentul dramatic al trădării așa-ziselor „generoși" ;
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al tuturor participanților, 
pentru prezența sa la lucră
rile plenarei, pentru pre
țioasele îndrumări și indicații 
date cu acest prilej, tovară
șul Peterfi Istvan a spus : A- 
sigurăm conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră, tovară
șe Ceaușescu, că în deplină u- 
nitate și coeziune cu poporul 
român, cu oamenii muncii ro
mâni, oamenii muncii de na
ționalitate maghiară, alături 
de celelalte naționalități con
locuitoare, nu vom precupeți 
nici un efort, că vom munci 
cu devotament și abnegație, 
pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii Partidului Comunist 
Român, a programului' stabilit 
de Congresul al X-lea, în ve
derea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
patria noastră comună — 
România socialistă.

La punctul 2 al ordinei de 
zi, au fost cooptați ca membri 
ai Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară 
tovarășii : Krizbay Erzsebet, 
muncitoare la Fabrica de mo
bilă din Aiud, vicepreședinte 
al Consiliului județean Alba 
al oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară, prof. Rehon 
Jozsef, inspector șef adjunct la 
Inspectoratul școlar al jude
țului Arad. Szabo Iren, mun
citoare la Fabrica de confecții 
din Arad, prof. Portik Albert, 
inspector școlar, președin
tele (Consiliului județean 
Bistrița Năsăud al oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară, Gașpar Rozalia, mun
citoare Ia Fabrica de mobilă 
din Bistrița, Solyom Jolan, 
muncitoare la Fabrica „Dezro
birea" din Brașov, Kiss Dezso, 
inginer la Exploatarea mi
nieră — Căpeni, Nagy Zol- 
tan, muncitor la Combinatul 
de industrializare a lemnului 
— Tg. Secuesc, Szabo Iolan, 
muncitoare la Fabrica de con> 
fecții din Miercurea-Ciuc, Mo- 
gyorosi Imre, inginer la Cen
trala carboniferă — Petroșani, 
conf. univ. dr. Antalfi Andraș, 
de la Institutul medico-farma- 
ceutic din Tg. Mureș, preșe
dintele Consiliului județean — 
Mureș al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, Hajdu 
Gyozo, redactor șef al revistei 
„Igaz Szo“, prof. dr. docent 
Puskas Gyorgy, rectorul In
stitutului medico-farmaceutic 
din Tg. Mureș, Gyori Albert,

(Continuare în pag. a V-a)
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SCENA
Studioul de teatru al te- 

leviziunii va prezenta marți. 
1G martie „Titanic vals" de 
Euctoi Mușatescu într-o 
nouă adaptare și viziune 
scenică aparținind regizoru
lui Horea Popescu.

„ZODIA TAURULUI" REPOR
TAJ DRAMATIC DE 

MIHNEA GHEORGHIU
La Teatrul Național din 

Craiova a avut loc recent 
premiera „Zodia taurului", 
reportaj dramatic de Mihnea 
Gheorghiu dedicat memoriei 
lui Tudor Vladimirescu. Re
gia aparține lui Vlad Mugur 
iar scenografia Floricăi Mă- 
lureanu. în rolul lui Tudor 
— actorul Mihai Dogaru.

L-am rugat pe scriitorul 
Mihnea Gheorghiu să pre
zinte in citeva cuvinte citi
torilor noștri cum a Încadrat 
in această lucrare dramatică 
importanța istorică a perso
nalității lui Tudor.

„Nimic nu este mai sedu
cător in munca unui autor 
decit de a-și urmări eroul 
principal. Biografia lui Tu- 
rlor, agitată, incompletă, 
morala și educația lui in
consecventă în ciuda disci
plinei de fier căreia i se su
punea, elanul patriotic, iată 
tot atita material de viață 
capabil să potențeze orice 
povestire prin conflictul 
dramatic creat. In afară de 
Tudor și de Corespondentul 
austriac, restul eroilor sînt 
alcătuiți in grupe de perso
naje, fiecare insă personali
tăți distincte, care încearcă 
să circumscrie un anume 
climat prin care drama lui 
Tudor să recapete astăzi 
adevăratele ei proporții isto
rice. „Zodia taurului" re
prezintă chintesența tuturor 
lucrărilor mele dedicate 
personalității lui Tudor Vla- 
dimîrescu și momentului 
crucial pe care î-a marcat 
marea răscoală de la 1821 în 
istoria mișcării revoluționare 
din România, in fapt înce
putul istoriei noastre mo
derne. în încheiere, aș vrea 
să precizez că „Zodia tau
rului" este încă o ipostază 
despre drama conducătoru
lui care a îmbrăcat cămașa 
morții în numele unui ideal,

PLASTICA
„Viața secretă a naturii"
...se intitulează ciclul de 

gravuri in culori expuse de 
Fred Mieoș la Galeria Apollo 
incepind cu marți. 16 mar
tie, împreună cu Margareta 
Sterian care prezintă pictură

CLUBUL BASMELOR
La căminul cultural din co

muna Sadova, județul Dolj, a 
fost inaugurat recent „Clubul 
basmelor". Printre membrii■ fon
datori se află cei mai de seamă 
bătrîni povestitori ai satului: Va- 
sile Capră, 74 ani, Stan Pitaru. 
70 ani, Crețu Marin, Toma 
Broască, Ilie Capră ji alții, pa
tronați de către un președinte 
de onoare al clubului Tudorică 

și panouri decorative textile 
și Constantin Bulat, cera
mică.

• începînd de duminică, 
11 martie va avea loc la 
Galeria Galateea vernisajul 
expoziției de pictură al lui 
Spiru Vergulescu.

• Holul Teatrului Mic va 
găzdui de la 18 martie ex
poziția de pictură și grafică 
a Letiției Oprișan.

PORTATIV
DIRIJORUL IOSIF CONTA 
DESPRE SIMFONICUL RA- 

DIOTELEVIZIUNII
întors dintr-un turneu de 

concerte din S.U.A., Iosif 
Conta a programat la pupi
trul Orchestrei Radiotelevi- 
ziunii două concerte simfo
nice extraordinare.

La întrebarea noastră ,,De 
ce ați intitulat viitorul sim
fonic al Radioteleviziunii 
„Concert extraordinar ?“ Io
sif Conta ne-a răspuns :

— Pentru că prin factura 
sa, prin programul său, sim
fonicul de joi iese din peri
metrul a ceea ce numim 
deobicei „concerte ordinare".

Simfonicul încearcă să o- 
fere iubitorilor de artă — 
sutelor de tineri care in a- 
ceastă stagiune sînt abonați! 
noștri — posibilitatea de a 
asculta trei reprezentative 
poeme simfonice din litera
tura muzicală germană, ita
liană și franceză ; „Till Eu- 
lenspiegel" de Richard 
Strauss, „Serbări romane" 
de Ottorino Respighi și „U- 
cenicul vrăjitor" de Paul 
Dukas.

— Se pare că și formula 
de prezentare este inedită...

— Pe linia asigurării unei 
largi eficiența educative a 
simfonicelor noastre, paralel 
cu programul de sală am re
curs și la un prezentator — 
actorul Victor Rebengiuc — 
care va comenta programul 
literar ce stă la baza acestor 
lucrări.

în cea de-a doua parte a 
concertului il vom putea re- 
asculta pe Ion Voicu inter- 
pretind Concertul de Paga
nini.

★
Din agenda muzicală a 

săptăminii mai reamintim 
recitalurile a doi mari pia
niști de peste hotare — 
Dmitri Bașkirov și Christoph 
Eschenbach — un concert 
coral dedicat creațiilor a doi 
mari înaintași ai muzicii 
corale românești Dumitru 
Kiriac și Gheorghe Cucu — 
și simfonicele Filarmonicii 
bucureștene in care au fost 
programate două prime au
diții „Umbre și lumini" de 
Ludovic Feldman și „Șase 
monologuri din Jedermann" 
pentru voce și orchestră de 
Frank Martin.

I. S.

Năsturel de 96 de ani, decanul 
de vîrstă al povestitorilor, crea
torul oral al unor basme care 
circulă de 40 de ani prin aceste 
locuri.

O dată pe săptămînă în pre
zența unui numeros public, con
stituit în mare parte din tinere
tul satului și elevii de școală, 
povestitorii se adună, seara, la 
club. Povestirile sînt imprimate 
pe benzi magnetice, clasate și 
depuse la „arhiva folclorică" a 
clubului.

Inițiativa organizației U.T.C., a 
conducerii căminului cultural de 
a face din acesta o instituție 
unde î.și pot da expresie creatorii 
satului — este lăudabilă.

I. M

„REȘIȚA LUPTĂTOARE'*
în această săptămînă, comi

tetul municipal Reșița al Uni
unii Tineretului Comunist a or
ganizat !a Ateneul tineretului 
din localitate un ciclu de acți
uni reunite sub titlul „Reșița 
luptătoare". Cuprinzînd întîlniri 
cu activiști de partid, cu tineri 
participant la Congresul U.T.C., 
cu ilegaliști, seri cultural-educa
tive, programul, integrat în se
ria de manifestări prilejuite de 
aniversarea Semicentenarului 
Partidului a constituit un izbutit 
mijloc de evocare a tradițiilor 
revoluționare în această parte 
a tării.

V. M.
\

COLECȚIA DE 
PRIMĂVARĂ A 
UCECOM

După ce ne-am ajustat de 
mai multe ori fustele și paltoa
nele ; după ce am blestemat în 
gînd precauțiile exagerate în 
materie de metraj, care ne-au 
văduvit de prezența unui tiv 
salvator, după cp am oftat la 

gîndul că genunchii noștri ro
tunzi nu vor mai vedea lumina 
zilei mult timp de aici înainte, 
iată-ne, în sfîrșit, la intilnirea 
cu linia pe care o recomandă 
anul acesta creatorii autohtoni. 
Miercuri, Centrul de creație al 
Uniunii centrale a cooperației 
meșteșugărești și-a prezentat, 
in fața unei asistențe destul de 
reduse, colecția de modele de 
primăvară și — surpriză ! — 
cite ceva din vestimentația es
tivală.

Disputei maxi-midi-mini, 
creatorii noștri îi răspund con
ciliant, cu o linie care oscilează 
la două-trei palme sub ge
nunchi, fără să coboare sau să 
urce dincolo de aceasta. Am pu
tea numi-o cu un termen fău
rit „ad-hoc“ — „linia de dea
supra", adică cea pe care o a- 
doptă pardesiele, maxi — ves
tele, fustele maxi. Asta pentru 
că tăieturile îndrăznețe, care 

străbat vertical distanța de la 
talie pînă la tiv lasă să se în
trevadă. ba chiar să poată fi 
admirată de-a binelea. cea de-a 
treia dimensiune a modei din 
acest an: miniul. Șorturile 
strinse în jurul pulpei sau ușor 
evazate, din tricot sau ' stofă 
țesută, din mătase sau satin 
înflorat probează zdrobitor sta

bilitatea unui curent de vesti
mentație la care creatorii 
n-au avut inima — sau poate 
curaj ? — să renunțe definitiv. 
De altfel, daca și-ar fi aruncat
— și sînt sigură că au făcut-o !
— privirile asupra asistenței, 
aceeași creatori ar fi văzut că 
fustele se încăpățînează să ră
mână deasupra genunchilor.

Încercam, urmărind defilarea 
manechinelor pe pista lăcuită 
în alb (s-a scris atita despre 
crisparea lor, despre ipostazele 
înțepenite care vin probabil din 
obișnuința de a poza unui fo
tograf și nu de a se înfățișa în 
mișcare în. fața unui public, 
incit nu are rost să insistăm 
asupra a ceea ce se numește 
arta prezentării), încercam, 
așadar, să desprind din va
rietatea sugestiilor pe cele 
care ar interesa — exclusiv — 
tineretul. N-a fost o treabă 
ușoară, pe de o parte pentru că 

ceea ce ni se înfățișa era vala
bil, în general, pentru garde
roba oricui, iar pe de altă par

te — mizind probabil pe âfceaș- 
tă posibilitate — prezentatorii 
nu au subliniat decit rareori o 
sugestie vestimentară dedicată 
exclusiv tineretului.

Pentru tinerele și tinerii noș
tri. cititori să încercăm totuși 
citeva sugestii.

Fetelor, dacă aveți picioare 
frumoase puteți ,-să beneficiați 
de întreaga \ colecție a, 
UCECOM-uW, 'începînd cu, 
șorturile acoperite: cu ’ maxi-: 
vește șt terminind. ctț comple- 
urile identice eu ațe partene
rului: cu alte cuvinte-jachetă 
și pantalon, a cărui 'manșetă se 
poale opri in drepții genun
chiului său poate coborî pînă 
la gleznă. Rochiile au o linie 
simplă menită, sg sublinieze su
plețea formelor, nota de fan
tezie fiind lăsată în întregime 
pe seama accesoriilor măr
gele. catarame, lănțișoare. 

'plăcuțe metalice. O mențiune 
specială pentru toaleta de 
seară, care subliniază pe cele 
mai variate fonduri coloristice 
(in general, anul acesta croma
tica nu conține nici un fel de 
canoane) feminitatea siluete
lor.

Pentru băieți, moda se do
vedește mai puțin generoasă 
cantitativ dat mai nuanțată : 
pardesiile maxi, ; sacourile mai. 
lungi decit cele CU care ne-am 
obișnuit, cazace din tricot pen
tru adolescenți și, ■ în sfîrșit, co
stume cu revere originale, ro

tunjite, sau, chiar fără repere, 
pentru ținuta de dimineață.

Sugestii multiple și variate, 
pe care rămine să le ajustăm 
cu concursul celui mai sigur șt 
statornic. arbitru al. eleganței: 
bunul simți ...

SOFIA ȘPQRTARV

O COLECȚIE DE 
CARTE RARĂ jZ

La Turnu Severin există o 
interesantă colecție particulară 
de istoriografie veche româ
nească. Această colecție, alcă
tuită din peste 600 de ma
nuscrise aparține profesorului 
Ioan Nicola, pensionar, fost 
student al lui Mihail Dragomi- 
irescu și Nțcolae Cartojan., 
Um.blînd prin rafturile din po. 
duri șl- pivniță, căci în al,ță 
parte nu mai era unde să le 
păstreze, am descoperit o se-

MIHAI viteazul : rujează la 
Patria (orele 10; 16; 20). ■

LOKIS ; rulează la Capitol (o- 
rele 19; 21).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Luceafă
rul (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16: 18,15;
20,30).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Festival (orele 8; 10,45; 13,30; 16,15; 
19; 21.30).

VACA ȘI PRIZONIERUL (Retro
spectiva filmului cu Fernandel) : 
rulează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Central (orele 8,30; 11; 13,30; 16: 
18.30; 21).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 18; 20,15).

FABLIO MAGICIANUL i rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,30—16,30 în 
Continuare) ; Filme documentare 
(orele 18,45; 20,30).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Excelsior (orele 10; 13; 16,30;

rie de cărți rare a căror valoa
re, astăzi, este inestimabilă. 
Cu mare surpriză am răsfoit 
filele îngălbenite — ferecate 
în argint și legate în piele de 
Cordoba al unui exemplar ra
risim din „Qîlceava înțelep
tului cu lumea11, opera lui D. 
Canțemir, tipărită la 1698, în 
timpul vieții sale. Pînă astăzi 
dîh această operă ni s-au păs
trat . doar trei exemplare : 
două în țițră — la Biblioteca 
Academiei, altul la Iași — și 
unul la British Museum. Al 
patrulea, necunoscut, necata
logat se află în podul profeso
rului. De asemenea, am mai 
cercetat, un calendar necon
semnat de către istoria litera
ră — tipărit la Sibiu în 1793, 
un exemplar foarte rar din 
„Carionis Chronicon" — o post- 
incunabulă tipărită la Vene
ția în 1556. Noul Testament 
de la Bălgrad — 1648 consi
derat de către lingviști un mo
nument de limbă și faimoasa 
„Origines et ocassus Transyl- 
vanourum" de Laurențiu Top- 
peltin scrisă în 1664 la Me
diaș. Am răsfoit 0 după a- 
miază întreagă colecția com
pletă a ziarului „România" 
ziar cu program unionist a lui 
Florian Aaron, ziarul tran
silvan „Foaie pentru minte, 
inimă și literatură". Columna 
lui Traian, „Albina româneas
că" un volum cu autograful 
lui loan Heliade. ediția prim- 
ceps a poeziilor lui Eminescu. 
în afară de aceasta, colecția 
mai păstrează O serie de scri
sori, documente și âote apar- 
ți.fiîțțd unor personalițăți mar
cante din cultura româneas
că; Ion Ghica, loan Maiores- 
CU,;C. A. Roșetti,' D. Bolinti- 
neanu, Titu Maiorescu, Cris
tian Tell, Ștefan Golescu, A- 
lexandru Ioan Cuza ș.a. Prof. 
Ioan Nicola, în călătoriile din 
tinerețe, a strîns cu migală a- 
cest neprețuit tezaur, cunoaș
te exact valoarea pieselor. De 
aceea, în cîteva rînduri, acum 
cjțiva ani, s-a adresat, oferin- 
du-le spre achiziție, Universi
tăților din Timișoara și Cra- 
iova. Răspunsul acestor centre 
universitare îl așteaptă pro
fesorul Ioan Nicola și astăzi...

I. MARCOVICI

19.30) , Modern (orele 9; 12; 15; 18; 
21), Melodia (orele 9; 12; 15; 18; 
21).

INCINERATORUL : rulează la 
Buz.ești (orele 15,30; 18; 20,15).

CINTECELE MĂRII : rulează 
la Dacia (orele 8,45—20,30 în con
tinuare), Giuleștl (orele 15,30; 18;
20.15) .

ÎNCEPUTUL : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 13; 20,15).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17.30: 19,30).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 19).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Lumina (orele 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Vitan (orele
15,30; 18: 20,15).

CLANUL SICILIENILOR . ru
lează la Feroviar (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18.30; 21), Aurora (orele 
9: 11,45; 15,15; 17.45; 20,15), Tomis 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30;
21), Flamura (orele 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,15 : 20,30).

VAGABONDUL 1 rulează la 
Grivița (orele 9: 12,30; 16; 19,30).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 10; 12; 14: 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele »: 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18: 20,15).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30) Ferentari (orele 15,30;
17,45; 20).

UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează la Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15: 20.30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Moșilor (orele 15; 17; 19; 
îl), Arta (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30: 18; 20,15).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20).

RĂZBUNAREA SFINTULUI : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18: 20,15).

SENTINȚA > rulează la Crîn- 
gașl (ora 20).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la Crîngași (orele 16; 18).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

IN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE; 
rulează la Munca (orele 16; 
18: 20).

AI GRIJA DE SUZI : rulează la 
Drumul Sării (ora 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45), Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) .

SlMBATA 13 martie

Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN — ora 19,30 : 
Teatrul de Operetă ; PAGANINI
— ora 19,30 : Teatrul Național
„I.L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
SAPTĂMlNA PATIMILOR — ora 
20 ; (Sala Studio) : SĂ NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARĂ — 
ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
CROITORII CEI MART.
DIN VALAHIA — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : PLAY
STRINDBERG — ora 20 ; (Sala 
Studia) : GLUGA PE OCHI — ora 
20 : Teatrul Mic : PRIMARUL 
LUNII ȘI IUBITA SA — ora 20 ;. 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora
19.30 : (Cal Victoriei) : SONATUL 
LUNII — ora 19.30 ; Teatrul „C.T. 
Nottara (B-dul Magheru) : ȘI EU 
AM FOST IN ARCADIA — ora
19.30 ; (Sala Studio) : SUS PE
ACOPERIȘ.... IN. SAC — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : MATE- 
IAȘ GISCARUL — ora 9,30 ; 
Studioul I.A.T.C. : COMODIILE
VREMII — ora 20 ; Teatrul Evre
iesc de Stat : PE PLACUL TUTU
ROR — ora 19,30 : Teatrul Țăndă
rică (Cal. Victoriei) : GULIVER 
ÎN TARA PĂPUȘILOR — ora 15 ; 
RECITAL. DE MUZICĂ DE DANS 
ȘI POEZIE — ora 20 ; (Str. Aca
demiei) : TIGRIȘORUL PETRE — 
ora 17 ; Teatrul „ion Vasilescu" : 
SE CAUTA UN MINCINOS — ora
19,30 ; Teatrul Giulești : FREDDY
— ora 19,30 : Circul Globus : CIR
CUS EXPRES — orele 16 și 19,30.

DUMINICA 14 martie
Opera Română : LACUL LEBE

DELOR — ora 11 ; CAVALERIA 
RUSTICANĂ ; PAIAȚE — ora
19,30 ; Teatrul de Operetă : VOIE
VODUL ȚIGANILOR — ora 10,30 ; 
ROSE MARIE — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I.L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : FANNY — ora 
10 ; COANA CHIRIȚA — ora

15.30 ; AL PATRULEA ANOTIMP
— ora 20 ; (Sala Studio) : MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — ora 
10 ; CUI I-E FRICA DE VIRGI
NIA WOOLF ’ — ora 15,30 ; PĂ
RINȚII TERIBILI — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie ; CHER AN
TOINE — orele 10,30 și 20 ; DIS
PARIȚIA LUI GALY GAY — ora 
15 : Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : IU
BIRE PENTRU IUBIRE — orele 
10 și 15 ; PLAY STRINDBERG — 
ora 20 ; (Sala Studio) : TRANS
PLANTAREA INIMII NECU
NOSCUTE — ora 10 : GLUGA PE 
OCHI — ora 15 ; ACEȘTI NE
BUNI FĂȚARNICI — ora 90 ; 
Teatrul Mic : ZADARNICE JO
CURI DE IUBIRE — ora 10,30 i, 
FATA CARE A FĂCUT O MINU-■ 
NE —. ora 16 ; DON JUAN J
MOARE CA TOȚI CEILALȚI — » 
ora 20 ; Teatrul ,,C. Tănase" "
(Sala Savoy) : MICUL INFERN -»« 
orele 11 și 19,30 ; (Cat. Victoriei) t ’ 
SONATUL LUNII — Ora 19,30 ț* 
Teatrul „C.I. Nottara" (B-dul Ma- « 
gheru) : BĂRBAȚI fARA NE-” 
VESTE — ora 10 ; ClND LUNA 
E ALBASTRĂ — ora 19.30 ; (Sala 
Studio) : SCHIMBUL — ora 10.30 ; 
O LUNĂ LA ȚARĂ — ora 16 ; 
NĂZDRĂVANUL OCCIDENTUL 
LUI — ora 20 ; (la Sala Palatul 
lui) : ADIO CHARLIE — ora 20 • 
Teatrul „Ion Creangă" : ROATA 
MORII — ora 10 ; PRESTIGIOA
SA LOREDANA — orele 16 șî
19.30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
PE PLACUL TUTUROR — Ora U 
și 19,30 ; Teatrul Țăndărioă (Cal. 
Victoriei) : GULIVER IN ȚARA 
PĂPUȘILOR — ora 11 ; NOC
TURN III — ora 21,30 ; (Str. Aca
demiei) : TIGRIȘORUL PETRE — 
ora 11 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
SICILIANA — orele 10 și 19,30 ; 
Teatrul Giulești : TANGO LA 
NISA — ora 10 ; FREDDY — ora
19.30 : Circul Globus : CIRCUS
EXPRES — orele 10 ; 16 și 19,30.

SÎMBATA, 13 MARTIE 1971

PROGRAMUL I

• 17,00 Deschiderea emisiunii.' 
Emisiune în limba germană 
a 18,15 Bună seara, fete I Bună 
seara, băieți 1 a 19,20 1001 de seri
• 19,30 Telejurnalul de seară ■
• 20,00 Țele-enciclopedia » 20,50 , 
Tele-recital Carmen gtănescu. in
vitatul emisiunii : Mihai F.otino 
a 21,45 Film serial : „Incoruptibi-' 
Iii". „Cîntărețul de Jazz" a 23.35 
Telejurnalul de noapte • 22,45 De ' 
la o melodie la alta ® 23,05 Cam- > 
pionatele europene de atletism in 
sală. înregistrare de la Solia.

PROGRAMUL II

• 20,00 Seară de teatru :u 
„Bărbați aleși" — producție a: 
studiourilor engleze • 21,30 Studio ™ 
dans « 21,50 Buletin de știri
• 22,00 Intermezzo de muzică 
ușoară cu orchestra „Electrecord" ■ 
« 22,30 Film serial : „Aghiotantul 
excelenței sale" (VII).

DUMINICĂ, U MARTIE 1971

PROGRAMUL I V
• 8,30 Matineu duminical pen

tru copii q 10,00 Viata satului
11.30 Albumul compozitorilor ro-
mâni : Mihail Jora • 12,00 De ,
strajă Patriei e 12,30 în relpar^ „ 
lș cererea telespectatorilor : Be- , 
vista Operetei • 13,15 Fotbal ? - 
Steâua-Farul Constanța — prima “ 
etapă a returului Diviziei națio- > 
nale ,.A^‘ — transmisiune directă o- 
de ia Stadionul Republicii • 15,00 
Emisiune în limba maghiară • »
16.30 Finalele Campionatelor Euro- * 
pene de atletism în sală — trans
misiune directă de la Sofia, co- • 
mentată de Cristian Topescii
® 18,00 Unul din noi — emisiune- « 
concurs • 19,10 1Q01 de șeri
• 19,30 Telejurnalul de seară x
• 20,00 Despre natura lucrurilor
• 20,35 Film artistic : Jocul de ’/ 
cuburi — premieră pe țară a 22,20 - 
Pe aripile Ciocîrliei — muzică ‘‘ 
populară • 22,45 Țelejurnalul de <c, 
noapte • 22,55 Campionatele Eu
ropene de atletism în sală. Finale 
— înregistrare de la Sofia.

PROGRAMUL II

• 20,00 Reîntîlnire cu personaje
îndrăgite de copii : Echipajul
Val Vîrtej • 20,30 Stagiune lirică : 
Cosi Fan Tute de Mozart • 21,30 
Buletin de știri • 21.35 Carnet
bucureștean o 21,45 Cîntece de 
altădată cu Mia Braia • 2?,10 Re- 

.luarea serialului de sîmbătă seara.

PREMIERE CINEMATOGRAFICE

D.

<■■■

0
0

coproducție italo-spaniolâ 
Regia : TONiNO VALERI

V S.'1

H 
je J-

Germanâ

Giuliano, Gemă, Warren Vcsnde“«, Benito Stefanelli, 
Marîa Cuadra, Fornando Rey și cu participarea lui Van Johnson

'Al

producție a televiziunii din R.
După romanul lui Teodor Fontane 

Regia : WOLFGANG LUDERER 
Cu : Angelica Domrose, Schiilîe Horst, Dietrich Korner, 

Gerhard Eienetf1 ,J ,

producție a studiourilor spaniole 
Scenariul și regia : ROVIRA — BELETA

Cu : Sațita Lezana, Daniei Martir»; Carmen Amaya, 
Antonio Prieto, Margarita Lozano

producție a studiourilor din S.U.A. 
Regia : STANLEY KRAMER

Cu : Anthony Quinn, Anna Magnani, Virna Lisi, Hardy Kriiger. 
Film distins cu „Globul de Aur 1969".
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Ideile Congresului pe drumul 
transpunerii in practică

TINERETUL UI
A fi reprezentantul

Nu într-o singură ocazie.
la un locci in toate

din reputații inovatori ai Uzinei „Balanța" din Sibiu,

dia- 
mai

tea mandatului de a fi reprezentantul tinerilor, urmărind 
aplicarea sa pe trei planuri: cel al tinerilor, al reprezentan
ților lor și cel al organismelor în care vor fi reprezentați.

încercăm în ancheta de astăzi să reliefăm cîteva aspecte 
concrete ale prezenței reprezentantului U.T.C. în organele 
de conducere ale unităților economice, industriale ca și agri
cole, să descifrăm ce sensuri exacte încap în responsabilita-

Am avut prilejul ca, de la 
Bun început, să asistăm la un 
schimb de replici ale căror sem
nificații depășesc cadrul unei 
împrejurări strict ocazionale și 
se extind asupra unui întreg 
stil de lucru. Valoarea lor este 
de aceea cu atît mai utilă, cu 
cît pun un accent deosebit pe 
natura relațiilor dintre tineri și 
secretarul U.T.C., în calitatea 
sa de reprezentant al lor.

Inginera MARGARETA NAN- 
TU, secretara comitetului U.T.C. 
de la Combinatul textil-Galați, 
ne expunea, de pildă, în mod 
justificat, cîteva din nemulțu
mirile sale izvorîte din partici
parea la ședințele comitetului 
de direcție :

„N-am izbutit, din păcate, 
pînă acum să iau cuvîntul Ia 
aceste ședințe, cu toate că, în 
principiu, aș fi "utut transmite 
o serie de sugestii pentru orga
nizarea mai judicioasă a mun
ci’. pentru înlăturarea formalis- 
r. .Iui strecurat în desfășurarea 
c rsurilor de pregătire profesio
nală sau observații cu privire la 
biblioteca tehnică. Nu cred că 
mi-a lipsit curajul s-o fac, ci 
mai curînd prilejul necesar. în
totdeauna ordinea de zi a șe
dințelor de comitet de direcție 
se referea la altceva — la in
vestiții sau Ia fondul premial. 
Or. dacă nu ai ocazii potrivite 
pentru a spune ce ai de spus, 
ești nevoit să taci și să aștepți 
mereu un anumit moment".

Replica a venit însă curînd 
din partea țesătoarei VASILI- 
CA URSU, care și-a precizat 
astfel punctul de vedere :

„Nu pot împărtăși o asemenea 
idee. Mi se pare că ocazia de a 
ne spune părerea nu deninde 
decît de noi. Ea este prezentă 
nu în ordinea de zi a unei șe
dințe sau alteia, ci în însuși 
organul de conducere respectiv, 
ți nici nu se limitează la parti
ciparea secretarului într-o șe
dință, ci trebuie să-și păstreze 
un caracter permanent. Deci nu 
este vorba numai de o ânumită 
ocazie, ci de toate la un loc. 
Sînt de acord că nu orice poate 
fi spus în ședința comitetului 
de direcție sau într-una singu
ră dar mi se pare că de aceea 
este prezent acolo secretarul co
mitetului U.T.C. pe întreprin
dere, și nu cel de pe sector sau 
secție. Participarea sa la acest 
nivel presupune să corespundă 
gradului respectiv de prezen
tare. Nu există o altă ocazie 
specială pe care s-o așteptăm".

Dincolo de nuanța numai în 
parte contradictorie a celor 
două afirmații, am încercat să 
ne oprim la un punct în care 
ele se întîlnesc și oferă o con
cluzie comună : aceea că prin 
calitatea de reprezentant al ti
nerilor din întreprindere, secre
tarul U.T.C. trebuie să înțeleagă 
un mandat de mare încredere.

„Problemele br sînt
propriile mele probleme

Era firesc, așadar, ca atîta 
vreme cît ne-am adresat tine
rilor, ascultîndu-i pe ei în pri
mul rînd, părerile lor să se con
centreze ca într-un focar în su
biectul care constituiau punctul 
de maxim interes : secretarul 
U.T.C. Tot atît de firesc a fost 
ca, trecînd de altă parte a ace
leiași probleme, prelungind an
cheta în rîndul secretarilor, su
biectul care a ocupat centrul 
discuțrlor să devină tinerii. _

Simpla reproducere a opinii
lor cîtorva secretari U.T.C. poa
te tine loc de orice comentariu.

DUMITRU HALAS, secreta
rul comitetului U.T.C. de la „E- 
Iectrobanatul" — Timișoara :

CUVÎNT DIN COLțUL „TRIBUNEI"

Comitetul județean Sibiu al 
U.T.C. ne expediază la redacție 
un exemplar dintr-o foaie volan
tă al cărei titlu constituie prin el 
însuși, o prezentare elocventă : 
„Tribuna tineretului".

Am remarcat, mai întîi, în a- 
cest număr al foii volante un e- 
chilibru care nu infirmă de loc 
atributele tinereții și care poate 
fi reliefat atît în tematica artico
lelor, cit și în prezentarea grafi
că, Consistența în cifre și fapte 
de muncă a articolului „Înfrățiți 
în efort și ideal", Semnat de pri
mul secretar al comitetului ju
dețean U.T.C., este continuată și 
întregită de cel referitor la pre
gătirea politico-ideologică a tine
retului, acesta la rîndul său este 
completat cu cîteva mărturisiri 
cu caracter practic — la rubrica 
„Din experiența muncii de pro
pagandă" -r- pentru ca totul să 
se integreze ca într-un tablou 

care să-i însoțească fără între
rupere eforturile, astfel încît 
în tot ceea ce face să poată spu
ne că a susținut întotdeauna 
interesele și preocupările celor 
ce l-au ales.

Este un punct de vedere care 
a fost, pe parcursul anchetei, 
întregit și de alte opinii, întîl- 
nindu-se ’ și acestea într-o idee 
ce trebuie reținută, aceea a 
dublului sens necesar în exer
citarea mandatului de repre
zentant. Așa de exemplu, mai
strul PETRE BLAJOVICI de la 
Uzina de strunguri din Arad a- 
firma : „Fără sprijinul nostru, 
secretarul nu-și poate îndeplini 
corespunzător această datorie. 
Dar pentru ca noi să-l sprijinim 
cu adevărat trebuie să știm cu 
exa titate în ce direcție trebuie 
să acționăm, să fim întotdeauna 
în cunoștință de cauză. De a- 
ceca mi se pare necesar ca el să 
ne țină mereu la curent cu ceea 
cc întreprinde în calitatea sa de 
reprezentant al nostru, să ne 
comunice problemele mai im
portante discutate în comitetul 
de direcție. Mandatul de a 
transmite cuvîntul nostru în or
ganele de conducere nu dă a- 
numite privilegii personale sau 
drepturi în plus față de noi, ci 
mai curînd răspunderi mai mari, 
mai multe. în sensul acesta aș 
și propune ca procedeul de a 
organiza periodic ședințe sau 
întîlniri ale comitetelor U.T.C. 
pentru informarea reciprocă să 
fie extins și Ia acest capitol al 
activității".

„Ceea ce nu exclude însă, ci 
dimpotrivă accentuează mai 
mult sarcinile și obligațiile 
noastre, ale tinerilor — subli
niau cîteva uteciste de la Fa
brica de ciorapi din Timișoara. 
Dacă îi cerem secretarului să 
ne informeze, trebuie să situăm 
înaintea acestei etape o alta, 
aceea în care noi înșine îl in
formăm pe el, ne ducem să-l 
consultăm, să-i sesizăm anumite 
fenomene care ne privesc di
rect. La directorul unității nu 
ne putem duce mereu, e și mai 
greu de ajuns pînă la dînsul, 
însă cu secretarul nostru U.T C. 
nu putem concepe altfel de 
contacîe decît cele directe, de 
Ia om la om, iar acestea depind 
în primul rînd de noi".

Opiniile atît de precis 
mulate ale tinerilor nu 
cau, deci, niște revendicări 
ciale, ci cuprindeau cîteva . 
puneri și observații de care în 
mod normal activitatea secreta
rului U.T.C în raporturile sale 
cu ceilalți factori ai fiecărui loc 
de muncă va trebui să țină sea
ma. De felul în care va ști să-și 
plece necontenit urechea la a- 
ceste preocupări și să se facă 
apoi ecoul lor va depinde în 
cea mai mare măsură eficiența 
eforturilor 
prezentării

for- 
ridi- 
spe- 
pro-

depuse, calitatea re
ținerilor.

„Multe din lipsurile care s-au 
manifestat pînă acum în acti
vitatea organizației noastre au 
pornit și de la necunoașterea 
situației de ansamblu a între
prinderii, de la o slabă racor
dare cu necesitățile unui mo
ment sau altul. O cunoaștere 
mai în amănunt a problemelor 
mari ale întreprinderii este în 
măsură să determine abordarea 
acelor aspecte ce prezintă un 
grad de interes mai înalt. Par
ticiparea mea la activitatea co
mitetului de direcție îmi dă po
sibilitatea să cunosc mai com
plex și detaliat tocmai aceste 
probleme, sarcinile de plan ca 

firesc în caseta care subliniază 
direcțiile de eforturi ale acestei 
perioade : lucrările Congresului 
al IX-lea al U.T.C.

Mai pot fi întîlnite în pagini
le „Tribunei" și alte secvențe 
ce merită un moment de stăruin
ță mai îndelungat — de la por
tretele câtorva delegați la Con
gres pînă la „Microdicționarul 
politic sau „Realizările sibiene în 
cincinal" — toate surprinzător de 
variate pentru un spațiu atît de 
zgîrcit. Acest amănunt demon
strează convingător cât de exigent 
a funcționat spiritul selectiv și 
că, fără îndoială, au rămas pe 
de lături mai multe rubrici decît 
au intrat. încă un motiv care ne 
îndreptățește să sperăm că urmă
toarele numere vor fi cu atît 
mai variate și să le așteptăm cu 
deplină încredere.

D. M. 

și dificultățile sau cerințele im
puse de dezvoltarea unității. în 
felul acesta, hotărîrile comite
tului de direcție devin sarcini 
directe și pentru noi, pentru or
ganizația U.T.C. și își pot găsi 
reflectarea promptă în progra
mele noastre de activități".

ZOSIN ȘCHIOAPAtA, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
întreprinderea „Flamura roșie“- 
Sibiu :

„Participarea secretarului 
U.T.C. în comitetul de direcție 
al întreprinderii este, așadar, 
nu o prezență în sine, pentru 
sine, ci încă un teren de lucru, 
de reprezentare la cel mai înalt 
nivel, a drepturilor și răspunde
rilor tineretului. Mi-am început 
această activitate cu oarecare 
timiditate, dar am fost încura
jat, mi s-a cerut părerea, iar 
tinerii m-au obligat să mi-o 
spun cu tot curajul, despre cele 
mai diferite laturi ale activită
ții în întreprindere.

Cînd s-a discutat, anul trecut, 
despre ponderea investițiilor, 
mi-am dat seama că aici este 
nevoie de participarea tinere
tului prin acțiuni specifice. Am 
explicat în comitet și în orga
nizații despre ce-i vorba și am 
hotărît împreună să sprijinim 
realizarea investițiilor prin ac
țiuni de muncă voluntar pa
triotică la demolări, la săpături 
de șanțuri și alte lucrări. Ase
mănător, ne-am integrat cu ac
țiuni proprii, programului co
mitetului de direcție în redu
cerea consumurilor specifice. 
Rezultate : economii de 90 tone 
metal și 5 tone la mase plastice. 
La sesizarea cîtorva tineri, am 
ridicat problema retribuirii ope
rative a inovatorilor. Rezolvarea 
s-a dat nu numai în cazurile 
respective, ci în principiu. Am 
remarcat, prin asemenea rezol
vări ale diferitelor probleme ri
dicate de tineri, mai multă în
credere în capacitatea organi
zației de a veni în sprijinul so
luționării celor mai diferite as
pecte ale muncii și vieții tine
retului, dar în același timp și 
o mai mare solicitudine din 
partea factorilor de conducere, 
care au sesizat capacitatea noa
stră de a ridica probleme reale, 
importante și caracteristice".

IOAN PACURAR, secretarul 
organizației U.T.C. a cooperati
vei agricole Cernei — județul 
Arad :

„Ne va cuprinde în curînd și 
pe noi aplicarea acestui man
dat de reprezentare în consiliile 
agricole. Este o experiență ine
dită dar, sînt convins, cu cele 
mai bune rezultate asupra ac
tivității tinerilor din agricultu
ră. Eram, desigur, și pînă acum 
reprezentantul tinerilor din coo- lui și aplicarea

Imagine de la Combinatul Siderurgic din Galați

(Urmare din pag. I) 

economicoasă decît pregătirea 
prin școlile profesionale.

— Stabilirea muncitorului pe 
locul de muncă și specializarea 
lui in producția întreprinderii 
în care lucrează este un obiec
tiv firesc al politicii economice, 
de creștere a cadrelor, promo
vate de partid. Prin experiența 
mea de 40 de ani într-o uzina, 
mi-am format convingerea că 
un tînăr crescut lingă un strung, 
lingă cuptorul turnătoriei, în at
mosfera și ambianța colectivi
tății se adaptează, se călește, 
se împlinește și se educă in
comparabil mai bine decît a- 
tunci cînd vizitează uzina, în 
zilele de practică, ca un sim
plu turist. De altfel promoțiile 
de muncitori proveniți din uce
nicia Ia locul de muncă sînt 
prin competența și disciplina 
lor cel mai bun argument. 
M-am referit la forma prin care 
calificăm muncitorii pentru că 
ea nu poate fi desprinsă de con
textul în care discutăm recicla
rea cunoștințelor la toate cate
goriile de salariați.

Dar oricare ar fi modalitatea 
prin care maiștrii, inginerii, șe
fii formațiunilor de lucru își 
vor exercita atribuțiunile lor 
pe această linie, reușita depin
de de eforturile și seriozitatea 
cu care „cursanții" studiază și 
asimilează materialul indicat. 

perativa noastră dar întîmpi- ' 
nam destule greutăți în antre
narea lor la muncă, în rezolvarea 
unor situații specifice cum sînt 
însușirea unor meserii ale satu
lui și altele. Prezența mea m 
consiliul de conducere va da 
mai multă greutate cuvîntului 
meu și le va imprima tinerilor 
certitudinea că de problemele 
lor se ocupă toți factorii din 
sat, întreaga comună, ceea ce 
îi va lega mai mult de coope
rativă".

CORNEL ROMAN, secretarul 
comitetului U.T.C. al Uzinei 
..Independența" — Sibiu :

„Cînd s-au discutat sarcinile 
de plan ale uzinei în actualul 
cincinal, aspectele dezvoltării 
întreprinderii, căile de creștere 
a productivității muncii, mări
rea numărului de angajați, 
mi-am spus părerea, atrăgînd 
atenția asupra unor situații le
gate de pregătirea profesională 
a tinerilor muncitori. Printre 
propunerile însușite de către 
comitetul de direcție a fost și 
aceea a repartizării unor mun
citori cu bogată experiență pro
fesională ca instructori, pentru 
indicații tehnice, mai ales în a- 
jutorul tinerilor de la meseriile 
așchietoare. Pe de altă parte, 
ca urmare a sesizării de către 
tineri a unor stări de lucruri, 
s-a hotărît ca maiștrii și șefii 
de echipă să fie apreciați, sti
mulați, în legătură directă cu 
rezultatele întregului colectiv 
pe care îl conduc, ale tiaerilor 
din subordine. Am fost îndea
proape sprijiniți și în organiza
rea unor dezbateri cu partici
parea maiștrilor și absolvenți
lor de școli profesionale, despre 
rolul maistrului în desfășurarea 
procesului de producție, unde 
s-au analizat la obiect diferite 
situații, aspectele uneori nega
tive ale acestor raporturi. Con
sider un succes faptul că am ob
ținut ca directorul general să 
convoace toți șefii de secție și 
să le precizeze sarcini în pri
vința colaborării cu organiza
țiile U.T.C. și sprijinirea efec
tivă a acțiunilor noastre de edu
care a tineretului, Ia nivelul fie
cărei secții. Tot mai multi spe
cialiști din conducerile tehnico- 
administrative ale secțiilor și 
atelierelor se consultă acum cu 
secretarii U.T.C., cu tinerii în 
legătură cu munca lor, ce fac, 
ce-i frămîntă, ce propuneri au, 
ce probleme ridică. Consider 
firesc să se vadă în noi niște 
colaboratori apropiați. Acest lu
cru duce și la creșterea presti
giului organizațiilor U.T.C. în 
fața tinerilor și este, în același 
timp, în sprijinul bunei desfă
șurări a procesului de produc-

— In această direcție o sar
cină de prim ordin ne revine 
nouă organizației U.T.C. — 
spune tov. ing. Eugen Lovin, 
locțiitorul secretarului comite
tului U.T.C. al uzinei de auto
camioane. De altfel am și ini
țiat o discuție cu mai multe ca
dre ele conducere a procesului

FORMA DE BAZĂ

STUDIUL INDIVIDUAL

producție pentru a ne edifi- 
noi înșine asupra a ceea ce 
trebui să facem. Am reținut 
o sarcină imediată colabo-

de 
ca 
va 
ca „ ----- ----  -------
rarea cu sindicatul în extinde
rea bibliotecilor tehnice volan
te la locurile de muncă pentru 
ca tinerii să aibă la îndemină 
documentația necesară studii
lor indicate de maiștri iar în 
paralel să continuăm acțiunile 
specifice organizației noastre,

Ce așteaptă tinerii de la noi 
ce așteptăm noi, de la tineri
Am ajuns astfel, așa cumAm ajuns astfel, așa cum era 

și de așteptat, la aceeași pro
blemă văzută dintr-un al treilea 
unghi de vedere : cel al direc
torilor de întreprinderi și uni
tăți, al celor la care ajunge în 
cele din urmă cuvîntul tineri
lor și care îi acordă aprecierea 
cuvenită. Tn mod tot atît de fi
resc, discuțiile purtate cu acești 
factori s-au referit în totalita
te la ceilalți doi termeni ai ra
portului, atît la tineri, cît și la 
secretarii U.T.C., completînd 
astfel imaginea de ansamblu. O 
imagine ale cărei imperative 
actuale, ca și contururile de vii
tor, au fost convingător înfăți
șate de PAULINA POSMAGIU 
sociolog la Combinatul textil 
Galați :

„Arii avut și eu uneori prile
jul să surprind situații de aban
donare, de renunțare la comba
tivitate sau la dreptul de a-ți 
rosti părerea atunci cînd erau 
în discuție chestiuni majore, de 
interes general. Cauza princi
pală a fenomenului consta în 
faptul că organizația U.T.C. nu 
intervenea activ pentru rezol
varea unor probleme specifice, 
de muncă și de viață ale tine
rilor, iar aceasta, la rindul său, 
din cauză că tocmai reprezen
tanții tinerilor, în unele situa
ții, nu-și înțelegeau Ia adevăra
tele dimensiuni mandatul, 
se afirmau ca purtători de 
vînt ai tinerilor. Legiferarea 
tului de participare a lor la 
ganismele economice și so?iale 
le va stimula o asemenea răs
pundere, le va imprima obiș
nuința de a se face ecoul inte
reselor masei largi de tineri".

Un punct de vedere care a 
fost susținut și de ceilalți par
ticipant! la discuții, de fiecare 
cu alte argumente, tocmai pen
tru întregirea 

nu 
cu- 
ac- 
or-

• • e • •
respectiv olimpiadele pe mese
rii, concursurile gen „Cine știe 

■cîștigă", discuțiile cu specia
liștii, consultațiile la cabinetul 
tehnic, toate avînd ca scop în
sușirea temelor ce le sînt sta
bilite pentru studiu.

In discuțiile purtate în cele 
două întreprinderi se revenea 

cu insistență asupra uneia din
tre principalele laturi ale pre
gătirii profesionale multilate
rale — cultura tehnică a fiecă
rui salariat — fără de care nu 
pot fi înțelese în toată comple
xitatea lor procesul și fenome
nele tehnice ațe producției mo
derne.

Noi, afirma tehnicianul Ale
xandru Olah, șgțul atelierului 
de prototipuri și proiectări, 

în practică în mod cît mai efi
cient.

„Prezența secretarului U.T.C. 
la dezbaterile organizate de con
ducere presupune nu numai ac
tul de prezență, ci participarea 
propriu-zisă, prin aducerea în 
discuție a unor propuneri — 
era de părere ILIE ZABERCA, 
directorul întreprinderii de re
țele electrice din Timișoara. 
Fără îndoială, în unele cazuri, 
directorul cunoaște situațiile în 
liniile lor generale. în ceea ce 
numim de obicei „probleme 
mari". Secretarul U.T.C., care 
este nemijlocit legat de produc
ție, cunoaște mai multe lucruri, 
află amănuntele cotidiene care 
constituie, în ultimă instanță, 
viața întreprinderii. Propuneri
le sale ne vor da posibilitatea 
să ne controlăm propriile opi
nii și să le confruntăm pentru 
a verifica veridicitatea lor".

Iar NICOLAE MARCEA, di
rectorul Uzinei de strunguri din 
Arad, confirma, adăugind tot
odată :

„Nici numai participarea la 
adoptarea hotărîrilor nu este 
suficientă, ea singură, ci numai 
dacă e însoțită de aducerea lor 
la îndeplinire, pentru ca secre
tarul U.T.C. să devină cu adevă- 
vărat părtaș al întregii activi
tăți a uzinei. Văd în acest act 
de răspundere și mijlocul de a 
spori necontenit eficiența mun
cii politico-educative a tinere
tului, calea de a o face mai 
concretă, mai substanțială. In 
felul acesta tineretul se va for
ma Ia școala în care se învață 
răspunderea de a conduce ne- 
miilocit viața economică și so
cială, pregătindu-se temeinic 
pentru momentul cînd o va con
duce intr-adevăr".

Pentru anunțarea și pregăti
rea unui astfel de moment, în 
vederea căruia se desfășoară 
toate aceste acțiuni de lărgime 
a atribuțiilor și de sporire a 
responsabilităților organizației 
U.T.C., nu au lipsit nici su
gestiile la obiect, a căror trans
punere în practică ar înlesni a- 
pariția unor modalități de lu
cru utile.

Așa de pildă, primul secretar 
al Comitetului municipal Sibiu 
al U.T.C., ILARIE MUNTEAN U. 
apelînd la datele unei expe
riențe proprii inaugurate deja, 
propunea ca între reprezentan
ții diferitelor categorii de oa
meni ai muncii în organele de 
conducere să aibă loc consfă
tuiri sau schimburi de expe
riență pentru informări și cu
noașteri reciproce. în felul a- 
cesta ideile valoroase și rezul
tatele apărute într-un loc nu 
s-ar limita la raza unei singure 
unități, ci și-ar extinde circula
ția la nivelul unui municipiu 
sau întreg județ. Este o dovadă 
elocventă a faptului că mo
mentul de început a fost deja 
depășit și se caută încă de pe 
acum căile de dezvoltare a man
datului de reprezentant al tine
rilor.

Raid anchetă realizat de 
MIRCEA TAÎCIU 
ION TRONAC 
ALEXANDRU DOBRE• • • • •

sîntem în pragul asimilării unui 
nou tip de autocamion pe care-1 
dorim la nivelul celor mai bune 
pe plan mondial. Dar la ora 
actuală în lume există sute de 
firme care execută mii de tipuri 
de autocamioane. Ce știm noi 
despre ele, despre performan
țele lor ? Aproape nimic, iar 

muncitorii nu știu chiar nimic. 
Situația este asemănătoare în 
toate întreprinderile noastre. 
Deținem foarte puține informa
ții în legătură cu parametrii 
tehnicii, cu soluțiile tehnice, cu 
metodele de muncă ale altor 
constructori și fabricanți din 
lume. Ajutîndu-i pe muncitori 
să-și formeze o cultură serioa
să în specialitatea lor, astfel 
încît să știe cit mai multe lu-

CONSULTAREA

Punctul de plecare, ca și cel de 
întoarcere, al oricărei activități 
este în mod necesar unul și ace
lași : consultarea atentă a tineri
lor, a părerilor lor, pentru ca ac
țiunile ce li se adresează să răs
pundă cu adevărat așteptărilor 
lor, să le ofere posibilitatea de 
a-și regăsi în dimensiunile aces
tora propriile preocupări și ati
tudini. Una din modalitățile efi
ciente de apreciere a activității, 
la care trebuie să raportăm ne
întrerupt reușita sau nereușita fie
cărui efort, este așadar realiza
rea unui climat de comunicare 
deschisă între tineri, a unui 
log viu, ale cărui trăsături 
importante au fost subliniate de 
curînd în ziarul nostru.

Enumerând cîteva modalități 
proprii de angajare a unui per
manent dialog cu tinerii, tehni
cianul proiectant LAURENȚIU 
BUTOI, secretarul Comitetului 
U.T.C. din Șantierul naval Brăi
la, insista îndeosebi asupra par
ticipării nemijlocite la acțiuni
le tinerilor, a fiecărui membru 
al comitetului, a fiecărui cadru 
investit de către tineri cu man
datul de a-i conduce. Ceea ce 
este cît se poate de firesc : este 
mult mai revelatoriu să cunoști 
realitatea direct de la sursă și 
nu prin alte procedee de mina a 
doua, prin intermediari.

Iată de ce ni s-a părut rele
vant, pentru virtuțile ca și pen-

A fost o acțiune

interesantă.

DAR TINERII

CE SPUN?

rotundă a 
la una 

organizate

aici o întîlnire între 
NICOLAE IVANOV, 
Comitetului munici- 
al U.T.C. Tema abor-

Tradițiile revoluționare 
Uniunii Tineretului Comu-

tru observațiile pe care le poa
te prilejui o asemenea situație, 
o reîntâlnire la masa 
cîtorva participant 
din acțiunile recent
în șantier, o confruntare a punc
telor de vedere ale acestora re
feritoare la una și aceeași acți
une. Cu cîtăva vreme în urmă, a 
avut loc 
tineri și 
activist al 
pal Brăila 
dată : 
ale 
nist.

— A fost desigur interesant, 
remarca lăcătușul VIRGIL 
GHEORGHE, pentru mulți din
tre noi ce am aflat atunci. Ceea 
ce mi-a plăcut în mod deosebit 
era unghiul din care a fost pre
zentată activitatea unor eroi u- 
teeiști, sublinierea prin viață și 
lupta lor, a spiritului revoluți
onar al organizației noastre, 
dezvoltarea continuă a acestui 
spirit în condițiile unei aspre 
ilegalități. Dar au fost și cîteva 
amănunte cu care cred că or
ganizatorii ne-au rămas datori. 
E adevărat, noi am cerut să se 

cruri despre produsele similare 
din alte țări ei vor reuși să gîn- 
deașcă mai profund, să tacă 
comparații, să descopere, să op
teze pentru soluția cea mai efi
cientă. în proiectul de lege, ar 
trebui accentuată mai mult pre
ocuparea, factorilor de răspun
dere pentru cultura tehnică a 
salariaților din întreprinderi.

în completarea acestei opinii 
inginerul Alecu Fugigiu din 
compartimentul constructorului 
șef, propunea modalitatea prin 
care se poate realiza, cel puțin 
parțial, acest deziderat.

Pînă acum, spunea el întrea
ga .documentație tehnică a uzi
nei era pe mîna celor care a- 
veau sarcina expresă să se do
cumenteze. adică în mîinile unui 
grup resțrîns de specialiști. 
Dacă la noi, la ingineri ajunge 
greu această documentație, vă 
închipuiți că la muncitori nu a- 
junge deloc sau aproape deloc. 
Cred că biroul de documentare 
trebuie să fie însărcinat cu ex
tragerea celor mai interesante 
noutăți din revistele și litera
tura tehnică , , '
fie grupate în buletine de in
formare pe specificul locurilor 
de muncă — sculărie, trata
mente, motoare, pentru auto
vehicule, montaj etc. și să le 
difuzeze periodic în secție. Aici, 
ingineri și tehnicieni le vor pu
tea consulta și trimite mai de
parte maiștrilor și muncitorilor. 

de peste hotare, să

desfâșoaro o astfel de activita
te. Am fi dorit însă ca lucrurile 
să nu se oprească la o expune
re, chiar dacă e vorba de una 
pasionantă. Eu mai așteptam 
ceva. Aș fi vrut să sc vorbească 
mai mult despre tinerii de azi, 
despre noi, cei din șantier, să 
discutăm dacă ceea ce facem noi 
reprezintă o continuare demnă 
a tradițiilor organizației.

Dczvoltîndu-i ideca, desena- 
toarea VASILICA NEAGU a- 
dăuga :

— Dacă apelăm la istorie, să 
o facem în ideea formării pro
priului nostru profil politic, mo
ral, să ne formăm prin exemplul 
eroilor sentimentul integrării 
noastre în istoria revoluționară a 
epocii în care trăim, să ne defi
nim mai clar prezentul în func
ție de perspectivele ample de 
care dispunem. îmi amintesc că 
pagubele pricinuite șantierului 
în perioada calamităților natu
rale de anul trecut s-au ridicat 
Ia 220 milioane Ici. Or, pînă la 
sfîrșitul anului, prin munca fără 
preget pe care au depus-o ti
nerii, alături de toți ceilalți 
muncitori din șantier, au fost re
cuperate 212. Nu e aceasta o a- 
titudine revoluționară ? Mi-ar fi 
plăcut să stăm de vorbă despre 
aceasta, să ne gîndim că poate 
deveni temă pentru viitor.

fost bine. Acum 
pulut-o comple- 
ar fi meritat cu 

consacram mai 
con- 

, ea

— E foarte adevărat, recunoș
tea și LAURENȚIU BUTOI, 
totdeauna dialogul concret cu 
tinerii scoate la iveală posibili
tăți nevalorificate pînă Ia capăt, 
chiar și în cazul unor acțiuni 
educative care s-au bucurat de 
succes. Mie mi se păruse că ex
punerea a reușit pe deplin, că 
nu mai aveam nimic să-i adaug 
și înaintea acestei discuții aș fi 
spus că totul a 
înțeleg că aș fi 
ta, că prezentul 
prisosință să-i 
multă atenție. Meseria de i 
structor naval e pasionantă, 
cucerește. De Ia această dragos
te recunoscută față de locul de 
muncă aș putea porni în reali
zarea unui întreg ciclu de ac
țiuni care să se integreze în con
ținutul noțiunii de spirit revo
luționar, de tradiție revoluțio
nară, a organizației, așa cum se 
exprimă ea prin muncitorul co
munist al epocii noastre.

— Da, accepta în concluzie si 
NICOLAE IVANOV, cred că ti
nerii din șantier au dreptate, 
cred că ne-am oprit exact în lo
cul din care ar fi trebuit să por
nim, încă mai departe. Eroismul 
cotidian, efortul consecvent pen
tru îndeplinirea obligațiilor, ini
țiativele, devotamentul, subordo
narea intereselor personale unor 
nobile scopuri sociale, iată tot 
atîtea elemente care dau spiritu
lui revoluționar înfățișarea vre
mii noastre, și observațiile tine
rilor din șantierul naval ne 
folosi în organizarea unor 
activități care să răspundă 
bine așteptărilor lor, care 
constituie tot atîtea schimburi 
de replici utile în dialogul nos
tru cu ei.

Concluzia nu poate fi decît 
una singură, care se constituie 
totodată într-un îndemn: un 
asemenea procedeu, de confrun
tare sinceră, de așezare față în 
față a tinerilor și organizatorilor 
pentru a aprecia împreună, în 
calitate de beneficiari, o acțiune 
sau alta, se recomandă de la 
sine în cît mai multe ocazii. Ape
lul făcut cu încredere la o astfel 
de modalitate de verificare poa
te da naștere la învățăminte utile, 
capabile să sugereze noi direcții 
de acțiune.

ver 
noi 

mai 
să

T. MIRCEA
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laureat*
M PREMIULUI 

NOBEL 
RĂSPUND LA 
ÎNTREBAREA

ANA, județul Bilmr : îmi adresați măi multfe În
trebări exprese : ce este omul, ce este perfccljunca, 
ce este sufletul, ce eșlc bunătatea unde s-o căutăm 
și, in sfirșii. ce este dragostea. în legătură CU Ultima 
chestiune sihteți de 
cunoscut-o decit 1 
pabili de așa ceva.

Nu pot să vă i "_.__
. pricep .dgciț la, una siugi 

ajuns ța o concluzie pi’țt 
răspund personal, «■ăci m 
înțelepciunea mea. îtoi, ■ 
dreptate ; noi, oamenii țrj

de eș 
ste m

părere că adevărata dragoste n-a 
Emencscu, noi, ceilalți, nefiind ca- 

:eva, . >;T. ' ? ‘'..
răspund la toate întrebările, nit mă

amft■ă, Știu ce este omul,
J, dați-mi adresa ca să vă 
țTeau să prolițc) și ajții de

>îto'j igătură cu dragostea aveți

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

Lester B. Pearson

!'. ritjd. nu pricepem nimic 
mai povestesc cîte cevadin ea. Noroc că poețiivț >■ mai povestesc cite ceva 

despre respectivul sențișa nt...

tveți talent, continuați.TONY ROCtț. Orari, a J.
Sîniețl insă la începiit. foi țte Ia început, iar drumul 
e lung și foarte greu, Șuj țes.

TACHE VASILACHE. . ,)1 jețul Neamț : 
scrisoarea dumneavoastră, - -
scrieți, m-am bucurat since . Multă sănătate, moș Va- 
silaehe !

, _ ___ ,: Am primit
, ca întotdeauna cind îmi 

T..-

SECELEANU ELEJÎĂ, I'.oc'o : Am primit masivul dv. 
manuscris intitulat „ilmațiii mortului", pe cflrc mă 
rugați să vi-1 prefațez. Birt; păcate, trebuie să vă refuz, 
Coincidența face ca tocniai acum să fi terminat și eu 
un roman care se iutitul.ciiză „Mprtul amantei". Așa 
că vom merge la concurerțță. Care pe care!

...........       :&■ 1  -y ■ <

tile pe unde trecusem cu 
el... îi spusesem ceva 
din „i'ntimplările" mele, 
foarte puțin și... colorîn- 
du-le în roz. Mi-am dat 
seanța că-1 doare ceea 
ee.i. spun. Am rămas 
bridteni in continuare, 
deși eu îl trișam cu cei
lalți. Știa. Bănuia, pro
babil, că va reuși să mă 
îndrepte. L-am rugat să 
ne căsătorim. Chiar l-am 
șantajat, ameninți ndu-1 
:â mă sinucid. Atunci 

■misa vorbit deschis. 
N,u are rost să reproduc 
discuția. Știa tot. Aflase 
deci că îl mințisem... M-a 
iertat, cu condiția să fiu 
cuminte. Am promis că 
așa va fi. Un timp raiul 
pe -pămint era în casa 
noastră, apoi .au interve
nit din npu mama și 
rudele. îmi trimeteau 
acasă Vechți. amanți. „Nu 
fi proastă, spunea o 
soră a marnei, o femeie 
dacă vrea duce de n,is și 
o sută de bărbați". Drept

certat cu el din cauza 
mamei, deși eram con
vinsă că are dreptate. 
Mama nu făcea niciodată 
mîncare. El venea seara 
tîrziu, ia zece, unspre
zece, sufleori epiar mai 
tîrziu, și se apuca atunci 
să gătească. Eu nu fă
ceam acest lucru la su
gestia mamei, a sorei 
dumneaei imediat urmă
toare ca vîrștă, și a 
Unui... unchi 1 Ceea ce 
era inevitabil s-a pro
dus : cearta. Era ora 7 
seara. . Motivul ? Tot 
mama. Mi-a dat două 
palme. Am fugit la... 
unchiu. Era un ger cum
plit. El a luat fata, îm
brăcată sumar cum era 
.și a plecat, desculț și 
doar în cămașă, la pă
rinții lui care locuiesc în 
același cartier. Pe drum 
s-a dezbrăcat să înfășoa
re fata. Sufla asupra ei 
ca s-o încălzească și a- 
Ierga să ajungă mai re
pede acasă la părinții lui.

S-a născut la To
ronto, Canada, la 23 
aprilie 1897. Stu
diile universitare 
le-a urmat la Uni
versitatea din To
ronto și la Oxford, 
încă din anul 1924 
a îmbrățișat cariera 
didactică, fiind pro
fesor de istorie mo
dernă la Universi
tatea din 
între anii
1968 a fost liderul 
Partidului 
din Canada, 
între anii 
1968 a fost 
ministru al țării.

Studiile sale pri
vind o seamă de 
probleme sociale cu 
implicații interna
ționale i-au adus 
unanime aprecieri

Totonto. 
1958—

liberal 
iar 

1963— 
prim-

in multe țări ale 
lumii.

Lester B. Pearson 
a participat activ la 
numeroase confe
rințe internaționale, 
începînd cu Liga 
Națiunilor, F.A.O. 
5tc. în cadrul O.N.U, 
a jucat un rol în
semnat : el a fost 
președintele comi
tetului nr. 1 al se
siunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. din 
anul 1947, președin
te al sesiunii a 
Vil-a a Adunării 
Generale O.N.U. din 
1952—1953 etc. Prin
tre numeroasele 
distincții primite se 
numără și Premiul 
Nobel pentru Pace, 
decernat în anul 
1957.

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBAtA

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

să ferească fata de lovi
tură. în schimb el a fost 
lovit în plin în cap. A 
căzut. A fost lovit, din nou. 
între timp mama a în
ceput. să strige efi-i beat. 
După un timp s-a ridicat. 
Avea fața plină de singe. 
Nu i se vedeau nici 
ochii. Hijbîia, căutind fe
tița. I-a fost pusă în 
brațe și scos afară pe 
poartă. Rămîne o minu
ne cum a reușit să ajun
gă din nou la părinții 
lui ! Apoi a început 
cearta între rudele mele. 
Cine-i vinovatul. Mama 
a avut ultimul cuvînt : 
„hai, la Miliție, să nu se 
ducă el înainte". Ne-am 
dus și am spus acolo ce 
ne-a convenit nouă. Fe
tița, pe care nu vroia 
s-o dea, i-a fost luată cu 
forța. Devenisem egoistă. 
Doream să-i dau o lo
vitură în plus. Știa că 
nu iubesc copilul, că nu 
l-am vrut, și, totuși, cu 
ajutorul minciunii i-1 
luam. A venit după două 
zile să o vadă. Am stri
gat, laolaltă cu mama, 
„săriți, hoții !" Și doar 
Venise soțul meu Și tatăl 
fetiței. Vecinii nu au ie
șit. Știau ce-i poate pie
lea mamei, iar eu eram 
fiica ei. Au venit rudele. 
L-au lovi" din nou... A 
plecat și nu s-a mai în

tors. Mama mă sfătuieș
te să abandonez copilul 
într-o casă a copilului. 
Numai să nu i-1 dâu lui. 
Eu sînt dezorientată. Aș 
vrea, ca el să se întoarcă. 
Știu că nu o va face 
niciodată. Recunosc, sint 
vinovată. Nemaipomenit 
de.vinovată. I-am stricat 
și lui viața, iar copilul 
nu vreau să 1-1 dau din 
răutate. Să nu fie al Iui. 
M-a acuzat odată că 
dacă-1 voi crește eu va 
ajunge la fel ca mine și 
ca maică-mea. Se poate. 
Mai mult ca sigur că va 
fi așa. In fond. dacă 
propria-mi mamă mi-a 
pregătit viața pe care a 
dus-o dumneaei, eu de 
ce n-aș proceda la fel cu 
fetița mea ? Nu îndrăz
nesc să sper că mă va 
mai ierta încă o dată. Vă 
rog totuși să publicați 
această scrisoare. E ul
tima mea șansă. Expe
riența mea tristă să fie 
de folos celor care 
vor fi nerecunoscătoare 
aceluia care, intr-un mo
ment de grea cumpănă 
pentru ele, le va fi în
tins mîna salvatoare. Să 
decupeze scrisoarea din 
ziar și s-o poarte per
manent în geantă ca pe 
un destin posibil dacă 
consideră că desfrîul și 
aventura e totul."

Dorința de veșnică 
primenire și schimbare 

de LESTER B. PEARSON
A fi cineva, o personalitate, o proeminență 

subînțelege o multitudine de dimensiuni u- 
mane, dintre care nu întîmplător menționez 
pe ceea ce se referă la dorința de veșnica 
primenire și schimbare. întrucit subiectul 
suscită un interes aparte și poate fi tratat 
din diferite unghiuri, eu mă voi referi la 
aspectul de sinteză și anume la relația din
tre spiritul epocii și opțiunile tinereții. în 
sensul consacrării și împlinirii unor dezide
rate ce aparțin virstelor și, concomitent, e- 
pocii.

Relația intimă dintre datele epocii și în
clinațiile virstelor, cred că nu mai trebuie 
demonstrată ; a.b.c.-ul oricărui sociolog în
scrie în prima linie adevărul potrivit căruia, 
anul 2 000 este al generațiilor ce au început 
să se călească deja la temperatura epocii, și 
acesta nu este un fenomen univoc, ci reci
proc. Arderile epocii, care influiențează tine
rele generații își trage combustia și din in
tensitățile acestora, distilînd și prelucrînd tot 
ce este cu adevărat valoros și uman din ge
nerațiile care se succed. Iată de ce a vorbi 
despre epocă fără a aminti de tineret este 
o aberație, după cum a te referi la tînăra 
generație fără a ține seama de epoca în 
care aceasta trăiește — și a te referi la „ti
neret" în general, — constituie, de asemeni, 
un defect intelectual cu ample efecte peda
gogice și sociale.

Epoca aparține unor generații care doresc 
mai mult ca oricînd schimbarea. în sensul 
cel mai deplin. Cadrul social perimat, insti
tuțiile îmbătrînite, scara valorilor anchilo
zată — sint tot atitea prilejuri de contestare. 
Toate acestea le simte societatea occidentală, 
fiecare țară avînd specificul și sfera sa, o 
formă ori alta de manifestare a opoziției ti
neretului față de ceea ce el socotește a fi de
pășit și perimat.

în Canada noi am avut o seamă de pro
bleme serioase, mai cu seamă în ultimii ani, 
dar numai evenimentele tragice din Quebec 
din săptămînile ce au trecut au fost acelea 
care ne-au făcut să ne dăm seama că tul
burările de la noi, chiar mai puține și mai 
limitate, pot fi la fel de violente ca cele din 
Orientul Mijlociu sau Vietnam.

Răpirile politice din Montreal, ca și acelea 
din Brazilia, Uruguay ca și din alte locuri 
care ne-au șocat, reflectă o maladie care 
străbate lumea noastră și se poate numi 
violența inconștientă. Apare tot mai clar fap
tul că este vorba de o boală care poate fi 
explicată în primul rînd datorită injustiției 
sociale și economice din una sau mai multe 
țări. Insă nu aceasta este unica explicație, 
în analiza noastră trebuie să mergem mult 
mai în adîncime. Este un lucru cert pentru 
oricine că trăim o epocă de schimbări revo
luționare ale lumii în care noi trăim. Aces
tea, în măsura în care corespund unor dezi
derate sociale reale, au adus odată cu ele 
mult progres. Alteori, confuzia ori lipsa de 
ideal au dus la acte iresponsabile, care nu 
pot exprima prin ele înșilc mai mult decit 
un protest individual, lipsit de autenticitate 
și de filon uman.

în unele locuri se observă astăzi nu numai 
o creștere a violenței dar și divizarea ei as
cunsă : violența este astăzi mai periculoasă 
datorită progresului tehnologic : de aceea 
există deturnări de avioane, răpiri, explozii 
de bombe... Toate acestea par să introducă 
în lumea noastră de super-organizare și 
super-știință un fel de conflict primitiv și 
sălbatic, deoarece în toate aceste cazuri se 
elimină orice act de rațiune, și deasemeni. 
acestea nu pot influența schimbarea statu
tului unei colectivități umane mai mari — 
fie că este vorba de o clasă socială, ori de o 
națiune. Și mai există o fațetă : acțiunile poli
țienești și militare, nu pot aduce stabilitatea 
și securitatea pentru că in asemenea cazuri 
răul nu este tratat de la rădăcină. Evident 
nimeni nu poate accepta răpirile, deturnările 
de avioane ca „soluții". Și totuși ele apar 
deoarece în Occident există o ambianță com
plexă care le explică existența fără să le-o 
poată justifica. De aceea înclin înspre schim
bări de structură care mergînd în adîncul 
cauzelor sociale și economice ale tulbură
rilor să le rezolve în mod Sigur și eficace 
prin adinei prefaceri sociale.

Aceste schimbări de structură pot fi rea
lizate uneori mai dificil datorită faptului că, 
în genere, mecanismul social de care sint le
gați oamenii a devenit complex, mecanizat, 
impersonal. Este mai ușor să reconstruiești 
o cabană decit un zgirîie—nori. Gigantismul 
creează propriile sale limite și dificultăți. Azi, 
meșteșugarul devine tot mai mult un... com
puter ; băcănia, un supermarket ; spițeria 
— magazin universal ; ferma — o fabrică 
productivă ; caii și gabrioletele — un jet 
executant ; lucrătorul — un „asamblant" și 
directorul — un zimț dintr-o corporație uri
așă. Acestea a dus. desigur, în țările exce
siv de industrializate din occident la arfte- 
liomrea nivelului de trai material. Dar pen
tru aceasta trebuie să plătim atît din punct

de vedere material, moral, cit și tehnic. Teh
nic vorbind, au crescut consecințele eșecu
rilor. Cind un vas petrolier de 250.000 de 
tone eșuează, o întreagă coastă va fi poluată. 
Iar atunci cind are loc o defecțiune intr-un 
sistem de distribuție electrică, aceasta poate 
lăsa în întuneric și imobilitate milioane de 
oameni, aflați la sute de mile depărtare. 
Enunț apoi riscul social datorită înstrăinării 
individului față de societate, ceea ce deter
mină o mișcare a răspunderii și a aportului 
personal.

Există, desigur, o reacție împotriva aces
tui proces de „gigantism" șl de depersonali
zare care amenință ca individul să devină 
neajutorat din toate punctele de vedere,' in
clusiv spiritual ; el se simte pierdut în ma
rea organizație tehnocratică ce apasă greu 
asupra umanismului său șl în care i se re
petă pină la saturație eă totul este spre bi
nele său. Rădăcina defecțiunii se află în 
modul cum este construită societatea occi
dentală — în gigantism, în anchiloză, în de
personalizarea tot mai excesivă a puterii.

V-am spus toate acestea, dragi tineri ofe- 
rindu-vă un motiv de reflecție... Noi, gene
rația vîrstnică știm — împreună cu voi — 
un lucru fundamental : soluțiile sociale, ca 
și cele filozofice, ale marilor dileme ale u- 
manității se află în noi înșine. Socrate a 
spus-o, înțelept, cu multe secole in urmă, 
drept- pentru care a și fost condamnat la 
moarte : „Cel mai bine ar fi ca indivizii 
să-și găsească locul lor într-o alcătuire ome
nească condusă de o putere înțeleaptă, com
parabilă cu cea a zeilor, care putere să să- 
lăsluiască sub formă de convingeri în inimile 
tuturor". Atunci „și înțeleptul, și truditorul 
de rînd își vor dedica toate puterile lor, toate 
zilele lor, pentru a face ca starea din sufle
tul lor să devină o stare a întregii societăți". 
Aș conchide : deci, a avea convingeri umane 
solide, constructive care — prin asiduitate și 
cunoștințe — să fie transformate și trans
ferate într-o societate a viitorului dreaptă, 
armonioasă, ferită de cataclisme create chiar 
de către oameni.

Mi-aș mai permite apoi să remarc faptul că 
există o anume psihologie a epocii care do
rește schimbarea în mod tumultuos. Orice 
act de condamnare a unor nedreptăți umane, 
oriunde ar avea ele loc pe glob, are un ecou 
care ne poate face să gîndim că orice lucru 
trebuie considerat nu numai într-un cadru 
național, ci și internațional. Se obișnuiește 
ca în mod curent lumea să fie asemuită cu 
„un sat global", acțiunile' pe plan intern 
constituind o parte integrantă a frontului 
internațional de luptă pentru binele făpturii 
umane. Pe acest front larg eu întrezăresc 
puține speranțe ca pacea, securitatea si chiar 
supraviețuirea să dureze fără sfîrșit dacă 
nu se fac schimbări drastice în relațiile din
tre societățile naționale, indiferent dacă 
este vorba de țări mari sau mici și care tre
buie adecvate la condiția unică de men
ținere a păcii și de promovare a progresului.

Niciodată în istorie nu au fost recunoscute 
cereri mai mari și mai generale de colabo
rare între toate popoarele lumii. Niciodată 
pină acum nu a existat un internaționalism 
atît de tehnic și de funcțional sau o mai 
mare înțelegere a nevoii acestuia, ca în zilele 
noastre. Și totuși, niciodată oamenii nu ău 
părut mai divizați și tulburați datorită exis
tenței unor conflicte internaționale care tre
nează pe corpul planetei ca o cangrenă... Mai 
este încă timpul să fie învinsă acea ezitare 
conservatoare în construirea acelor relații in
ternaționale bazate pe egalitate deplină, e- 
ficace și care sint esențiale pentru progre
sul uman.

Istoria arată — și logica confirmă — că 
teama în fața coloșilor nucleari nu poate 
constitui niciodată un fundament permanent 
pentru pace și securitate. De aceea, singura 
noastră speranță care acum pare incă înde
părtată este de a aduce ideile noastre sociale 
și morale, ca de altfel relațiile dintre state, 
pe calea legiferării dreptului oamenilor la 
supraviețuire, într-o lume lipsită de domi
nație și subdezvoltare, deopotrivă. Orice eșec 
în a face adaptările necesare — cu concursul 
tuturor generațiilor și mai cu seamă a celor 
tinere — poate avea un rezultat nefast pentru 
umanitate. Cred că este clar pentru oricine 
că eliberarea de sub rigiditățile regulilor în
vechite și a convențiilor depășite nu în
seamnă dreptul nimănui de a face ce-i con
vine, ci stabilirea legalității în orice act in
ternațional.

Dece v-am vorbit despre toate acestea ? 
Pentru că tinerele generații, avide de consa
crare într-un plan al activității umane, au 
în țață un vast domeniu la reflecție și acțiune. 
Nu trebuie să uităm Că revine fiecărei nați
uni ca șî fiecărui individ sarcina de a decide 
dacă societatea omenească va coborî sau 
urca în propria țară, în lume.

Celebritatea noastră ca generație, de aici 
poate deriva, pentru veșnicie, pentru istoria 
civilizației omenești de pe Terra.

ȘTEFAN BORTOI, .Cra- 
iova : „într-un nunțăr 
mai vechi al ziarului 
„Scînteia tineretului" un 
elev din Sibiu vă cerea 
părerea referitor la cCa 
rnaî bună metodă de. ă 
cunoaște o fgtă în mod 
civilizat. .Răspunsul ituto-’? 
rtoâvoastră a fost .acela etc 
a oferi un buchet de flori 
acelei fete. Doresc să re-

î marc 'faptul că și în Ora- 
3 .șui nostru, în urma aces-, 
a tui răspuns, un număr im

presionant de tineri folo- 
,sesc această modalitate, 
,'care se dovedește cea mai 
elegantă și mai rentabilă 

.pină in prezent. Prin a- 
ceastă scrisoare doresc să 
confirm că și tinerii din 
orașul nostru Culeg din 
ziare ceea, ce este bufi".

lată, din nou se dovedește că sfaturile melo sînt 
imbatabile ! Am lansat cînd va idoea aceasta și, acum, 
toți tinerii care vor să facă cunoștință cu o fată pe 
stradă, aplică „metoda Băieșu"» cumpără un buchet 
de flori, se prezintă în fața respectivei persoane, sa
lută, dă florile Și de aici încolo — fericire / Așa cum 
spuneți și dumneavoastră, metoda este elegantă. Ren
tabilă nu cred. Doar în cazul în care furați florile de 
prin parcuri sau grădini...

MARIA B„ Loco : „Mă 
numesc Maria B. . Sînt 
bucureștearică, locuiesc 
undeva io cartierul Mi
litari. Scriu într-un mo
ment de restriște. A- 
cutn totul e inutil. Nu 
mai pot face nimic. 
Orele nopții Ie simt 
curgînd prin rugina su
fletului ca o muzică 
orientală adusă de cara
vane exotice. La ce bun, 
însă ? Ma sufocă o durere 
inimaginabilă. .Credeam 
că fetița mea, de numai 
cinci săptămini, și pe 
care el o iubește atit de 
mult, mă va face să uit. 
Imposibil. Nu iubesc 
copilul acesta, cum nu 
l-am iubit și nu l-am 
dorit niciodată. Știam că 
îi plac copiii și am vrut 
să-i fac pe plac. Acum 
insă... Am 21 de ani. 
Adică eevâ mai mult de 
atit. M-am născut copil 
din flori, fără tată, fiică 
a unei mame care are 
vreo șase copii, toți din 
flori, prin tot atitea col
țuri de țară. N-a fost nici
odată căsătorită. Îmi a- 
mintesc că, încă de pe 
cind aveam patru ani, 
aducea bărbați in casă. 
Nu se ferea de mine. Pe 
la șapte ani a început, 
in rarele vizite pe acasă, 
să se ocupe de educația 
mea sentimentală. Și ca 
totul să rămină în fami
lie, a aranjat să fie pri
mul unul din frații ei. 
La început viciul era o 
plăcere. Apoi plăcerea a

care, nerezistînd. am 
revenit. Rămăsesem
gravidă, eram in cinci 
sau șase luni cind am 
fugit de acasă. O dată, de 
două ori, apoi m-a bătut. 
Mame!, care fericirea mea 
nu-i cpțivenea, atît i-a 
trebuit: „Să plece!" 
Nu-arfi despărțit, apoi 
ne-am împăcat. Știam eă 
revenise numai pentru co
pilul pe care trebuia să-l 
nasc. Mie mi-era de ajuns. 
11 știam lingă mine. Pen
tru liniștea noastră mi-a 
cerut de mai multe ori să 
ne mutăm, aranjase el 
unde, însă n-am vrut. 
Am născut. Un timp a 
fost liniște. Apoi m-am

(în treacăt fie spus, â- 
ceștia sînt niște oameni 
excepționali). S-a întors 
după un timp să dau fe
tiței să sugă. Trecuseră 
cinci ore de la ultima 
alăptare și era bolnavă. 
Eram tot la unchiu în 
casă și n-am vrut să ies. 
Ce mă interesa copilul ? 
Nu-1 dorisem, deci nu-1 
iubeam ! Să se descurc?. 
Rudele mele au sărit pe 
el. Avea fetița in brațe. 
Nu se putea nici măcar 
apăra. Unchiul în cauză 
a luat o lopată să-l lo
vească. A dat... Am apu
cat să văd prin geam cum 
soțul meu se răsucește

Povestea dumneavoastră este tragică, poate chiar 
mai mult — revoltătoare. N-aș fi pdblicat-o dacă n-aș 
li înțeles că, in cele din urmă, sînieți conștientă de 
urîțenia trecutului pe Care l-ați trăit. Intr-adevăr, 
poate <ă această tristă și jalnică experiență va pune 
pe multe și pe mulți pe gînduri. Sfaturi nu are rost 
să vă dau. Aș vrea, totuși, să vă întreb : cum ați putut 
savirși astfel de mîrșăvii cu mintea trează și inima 
rece? Ce v-a împiedecat și ce vă împiedecă să vă 
îndreptați viața pe o cale normală și curată? Expe
riența dumneavoastră tristă e o lecție șocantă, dar 
am fi preferat să nu fie adevărată.

F. C„ Bistrița Năsăud : Nu există altă soluție decit 
să invățați bine și să reușiți la facultate.

C. L. Arad : Orbită de gelozie, v-ați pierdut într-o 
zi uzul rațiunii și v-ăți pălmuit iubitul. El v-a pără
sit. jignit. Acum vă pare rău, dacă el nu revine, vă 
slniieideți.

Cereti-i iertare și cred că totul se Va termina cu 
bine. Vă sfătuiesc, însă, să nu-1 mai bateți pe viitor 
pentru că există riscul să se Obișnuiască cu bătaia șî 
atunci gestul dumneavoastră nu ar mai avea nici un 
efect educativ,

1. J. E„ comuna Buda : Nefiind medic, nu știu cum 
să vă ajut. Am să mă interesez, totuși, de medica
mentul respectiv.

murit.; A rămas insă or
goliul1 meu de femeie 
care își făcea o ambiție 
din a-i „sufla" amanții 
mamei. Și,.cu timpul.1 ]u- ■ 
crurile au luat cu . ade
vărat ; această turnură. 
La vîrsta de 14 ani, am 
fugit de acasă. M-am mu
tat la un băiat din car
tier. Nu știam despre el 
decit că-i vagabond. Ei

. și 11 După un timp .am. 
dezertat... A urmat o altă 
„prietenie", dar, evident,'’ 
parâldl mai făceam și 
alte1 : escapade. Apoi 
mi-am luat serviciu. Dis
tribuitoare de presă, 
funcționară pe un șan
tier și. in cele din urmă, 
contabilă (terminasem li
ceul Ia seral). Am 
încercat să-mi revin însă 
a fost imposibil. M-am 
incurcăt cu unul, cu al
tul, chiar și cu bărbații 
cîtorviț delege. ' Acasă, 
mania, pentru o sticlă de 
șampanie sau o cutie de 
ciocolată, uneori și pen
tru bani. îmi aducea 
„marfă". „Nu., fi proastă 
-- ,îrnli‘spunea — poate se 
prinde ’vreunul și te mă
riți". De Ia o vreme vroia 
să scape de mine. O inco
modam. In viața mea 
intervenise un băiat... II 
iubeam. '■ Treceau uneori 
citevă zile fără să-l văd 
și eram descumpănită. 
Nu mai eram bpnă de 
nimic. ÎI căutam acasă, 
il așteptam pe stradă, mă 
duceam să pling în ideii-
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te, Mihai Ursachi, Adi Cusin, 
Grigore Arbore, Nicolae Ioana, 
Marin Mincu, Vasile Văduva, 
Mircea Popa, Mihai Elin, Dana 
Dumitriu, Dan Cristea, Iulian 
Neacșu, Aurel Dragoș Muntea- 
nu, Ăl. Papilian, Ion Drăgănoiu, 
Nicolae Oancea, Gheorghe Gri- 
gurcu, Ovidiu Genaru, Mihai 
Sabin, Norman Manea, Nicolae 
Damian, Daniel Turcea, Virgil 
Mazilescu etc. etc. Lista rămîne 
deschisă și poate fi cel puțin 
dublată. Majoritatea celor citați 
șînt. autorii a cel puțin două 
volume. înmulțiți cifra pentru a 
vedea rezultatul. Și căutați fes- 
lui cum a fost reprezentată în 
reviste literatura lor ca un fe
nomen literar viu, interesant, 
prin felul cum pune probleme
le și le rezolvă, prin diversi
tatea stilistică și numărul talen
telor. Gei citați sînt de valori 
inegale, dar ei interesează ca 
fenomen literar în discuția 
noastră și apoi ca individuali
tăți.

— Să luăm chiar unele din
tre exemplele date de dutn- 
neavoastră : Fetru PopCsCU, Du
mitru M. Ion. Ana Blandiana. 
Nu se poate susține că sînt ti
neri scriitori ignorați, dimpotri
vă, operele lor au fost viu dis
cutate și, țcca ce e de văzut 
este dacă au fost și bine discu
tate, dacă, adică, ci înșiși le 
simt într-un fel sau altul utili
tatea. Se pare că din acesț punct 
de vedere există îndreptățite ne
mulțumiri. Că ei fac parțe din 
mișcarea literară Curentă>'se Ve
de însă și din faptul eă mulți 
au trecut în cărțile de critică 
de azi („Prozatori de ăzî“ de G. 
Dimisianu, „Interpretări critice" 
de Valeriu Cristea ș.».). Decij 
sincer vorbind, noi. nu sîntem 
de acord că tinerii scriitori ar 
avea un „statut ciudat", defavo
rabil. minimalizator, cel puțin in 
acest plan al dir,c9$ci. Cărțile 
lor nu trec neobservate. Dar, 
cum știm, critice nu este o ches
tiune de statistică, de înscrieri 
în bilanțuri și nici măcar nu -se 
poate reduce Ja consemnarea 
cărților noi. Ea este operă de în

drumare și de orientare. în acest 
sens ar fi într-adeyăr de discu
tat.

Apoi, dumneavoastră spuneți 
așa : „preferați atunci cînd e 
vorba de a găsi exemple criti
cabile, ei nu mai sînt tratați 
cu nici o atenție acum cînd...". 
Credem că exagerați și iată în 
ge fel Da, este adevărat că se 
manifestă des tendința de a 
„confunda" defectele literaturii 
într-un moment sau altul cu pro
ducțiile unor începători. Defec
tele; dacă sînt reale, sînt mai 
primejdioase cînd au girul unei 
autorități consacrate, ceea ce nu 
înseamnă că ele sînt tolerabile 
la debutanți. însă este clar că 
acest curaj lipsit de glorie adu
ce prejudicii. Cum spuneam, în
să. tinerii scriitori, cei afirmați 
cit de cît convingător, nu sînt 
ignorați și o discuție despre a- 
ceste lucruri trebuie să aibă în 
vedere, firește, fiecare caz în 
parte : nu numai unul sau altui 
dintre tinerii scriitori poate fi 
la un moment dat in „conul de 
umbră" al criticii, revistelor 
etc. Trebuie văzute catizele. con
secințele, prejudiciile. Deci a- 
ceasta nu este o „problemă a ti
nerilor scriitori" ! Sigur, „sutele 
de tineri scriitori" autori de o 
poezie-două. cîteva proze șterse 
într-o revistă sau cu o carte de 
debut, aceste sute „scapă" de re
gulă consemnării și discuției.

Nu credem că împingînd lu
crurile aici. în pură statistică, 
crescînd adică in chip artificial 
numărul „tinerilor scriitori" la 
cîteva sute dc autori, aducem un 
serviciu real tinerilor scriitori. 
Sînt șute de autori publicați de 
reviste și edituri — care rămîn 
ceea ce sint : autori de ver
suri și proză, mulți simpli velei
tari. întotdeauna ideea de lite
ratură și instrumentele ei — re
viste, edituri, chiar critici — a 
stimulat într-o formă sau alta și 
veleitarismul. Autorul publicat 
se consideră scriitor și vrea să 
fie tratat ca atare, uneori vrînd 
în termeni nu prea compatibili 
cn etica scriitorului. Ceea ce ar 
fi de discutat : mijloacele de im
punere u uilui scriitor, forme
le pc cârc le ia Valorificarea tă-

lentelor închipuite ți acțiunea 
revistelor, editurilor, scriitorilor 
și criticilor pentru clarificarea 
acestei situații.

— Faceți o confuzie pe care 
um mai întîlnit-o. Confundați 
criticii cu critica, inițiativa unui 
critic care scrie articole și-și fa- 
țe un volum din ele cu respon
sabilitatea unui sector critic de 
revistă. Sînt, evident, noțiuni 
deosebite. Dacă o face G. Dimi
sianu ori V. Cristea, într-o mult 
mai mică măsură, asta e mai 
ales un merit al lor. Mă 
refer însă la c acțiune concerta
tă, permanentă, consecventă, bi
ne gîndită de discutare a lite
raturii în reviste, cu colabora
rea a cît mai mulți critici. Ini
țiativele izolate nu ajută. Din cî
te cărți de critică au apărut în 
ultimii trei ani cîte astfel de e- 
xemple se mai pot da ? Cît des
pre dilatarea statistică, expresia 
dv. ilustrează după părerea mea, 
confuzia de care vorbim. Cînd 
semnalăm un fenomen și nu in
dividualități putem discuta ast
fel și, aici, ceea ce mă interesea
ză este fenomenul literaturii ti
nere. Scriitorii tineri.

— în literatură, totuși, după 
opinia noastră, „fenomenele" 
sînt INDIVIDUALITĂȚI sau nu 
sînt deloc... De aceea accentuam 
că a judeca după statistică 
(„cîți tineri scriitori avem ?") 
nu înseamnă a ajunge la cele 
mai convingătoare rezultate.

— E drept că încurajarea fă
ră spirit critic a debuturilor este 
una din cauzele confuziei 
de care se vorbește 'uneori 
și mai ales cînd e vorba de ma
rea cantitate de cărți căreia cri
tica nu-i poate face față. Revis
tele noastre practică o lipsită de 
rațiune politică a debuturilor. 
Publicarea neînsoțită de actul 
critic necesar c păgubitoare. E 
de altfel o falsă încurajare pu
blicarea fără consecvența urmă
ririi debutantului și a susținerii 
lui dacă este cazul. E. Lovines- 
cu își susținea demi'fanții în â- 
fara publicării fiecvente cu eon- 
deiul critic, le închina profiluri, 
analize, le recenza volumele 
etc. Lipsa de spirit critic în Ca
re se publică debutanții îh re-

viștele noastre vine și din fap
tul că cei ce se ocupă de debu- 

1 tanți adesea nu sînt critici eu 
conștiința responsabilității ges
tului iri care se angajează. într-o 
vreme revișta „Luceafărul” avea 
o rubrică închinată Celor mai 
tineri autori. Scurtă vreme în
treaga revistă a devenit o revis
tă a celor mai tineri autori prin 
publicarea aproape exclusivă de 
literatură și mai ales de debu
tanți. In aparență faptul pare 
pozitiv'. In 1970. numai revista 
publică, în 52 de numere, 222 de 
tineri poeți dintre care 122 nu
mai o singură dată, Ca și cînd 
singura ei sarcină ar fi căutarea 
febrilă de autori și lansarea lor 
rapidă. Dacă acești 122 nu au 
meritat să mai fie publicați și a 
doua oară, e sigur că nu meri
tau să fie publicați nici măcar 
o dată. Poza aceasta a răspun-

tudine critică orientativă. O re
dacție e mai mult decît un oa
recare transbordor de manu
scrise. Ea trebuie să fie un la
borator de lucru și de concep
ție, trebuie să urmărească crea
ția tinerilor scriitor1, s-o anali
zeze, s-o prezinte, s-o semnali
zeze, s-o accepte sau s-o respin
gă. Sînt probleme de conținut, 
de orientare ideologică și pro
bleme estetice ce se cer discu
tate. Tinerii au nevoie de dis
cuții despre literatura lor și lo
cul lor e în revistele literare și 
mai ales în cea dedicată tinere
tului. Instrumentul cel mai po
trivit de lucru cu tinerii scrii
tori sint revistele și. aici, Uniu
nea scriitorilor ar trebui să-și 
îndrepte o mai mare atenție.

— Noi nu desconsiderăm, fi
rește rolul Uniunii, revistelor, 
criticii, în activitatea unui tinăr

TÎNARUL
derii față de o solicitare imensă 
e vinovată de confuzie. Cei 122 
puteau să rămînă nepublicați de 
vreme ce revista nu i-a măi gă
sit vrednici de reluare. Se află 
literatura română într-un mo
ment de secetă și are nevoie de 
descoperirea urgentă de noi au
tori ?

Aplecată spre autorii aceștia 
Ia prima schiță și la primul vers 
revista a refuzat de fapt să se 
ocupe de tinerii scriitori care au 
dovedit că există literar vor
bind. Rezultatul este confu- 
zionarea tabloului literaturii 
actuale. La cea mai suma
ră răsfoire se poate constata cît 
de puțin prezenți sînt scriitorii 
tineri în revista lor fie ca au
tori de literatură, fie ca obiect 
de comentariu critic. Mai ales 
din acest din urmă punct de ve
dere lacuna este incomensurabi
lă. O revistă nu se poate redu
ce la oarba publicare de texte 
fără uh fir director, fără o ati-

scriitor. însă considerăm lucru
rile și din punctul de vedere al 
răspunderii personale a aces
tuia din urmă. In orice caz, nu 
Uniunea sau revistele scriu li
teratura tinărttlut scriitor ! Și nu 
ele sîrtt, Singure, răspunzătoare 
de ceea ee face și publică un 
scriitor. Există, se știe, o mo
rală a actului propriu-zîs de 
creație, mofală întemeiată ne
cesar și inevitabil pe o anumită 
experiență de viață, pe un anu
mit fond emoțional, pe o anu
mită concepție despre lume, 
pe un anumit talent și pe o a- 
numită putere de muncă și dă
ruire. Există. însă, in același 
timp, și o morală a însăși con
diției de scriitor, a îndatoririlor 
sociale ce incumbă deopotrivă 
debutantului și autorului consa
crat. Se reproșează unora dintre 
tinerii scriitori boema exagera
tă. deruta artistică, pasivitatea, 
indiferentismul etc. Care cro-
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea 
lui MAHENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVĂ, Regele Nepa
lului, următoarea telegramă:

Tn numele poporului nepalez și al meu personal vă exprim 
sincere mulțumiri pentru felicitările transmise cu prilejul 
Zilei democrației — Ziua națională a Nepalului.

Vă transmit,' cu acest prilej cele mai bune urări de sănătate 
și fericire pentru Excelența Voastră, precum și de progres și 
prosperitate pentru poporul român.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit 
din partea lui FAM VAN DONG. premierul guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe președinte,
Vă exprim Sincere mulțumiri pentru frumoasele urări 

adresate cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei mele de 
naștere și vă doresc multă sănătate, multe succese noi în 
munca dumneavoastră nobilă.

Fie ca solidaritatea combatantă și relațiile de prietenie și 
He colaborare dintre cele două țări să se consolideze și să se 
dezvolte din ce în ce mai mult.

Plenara Consiliului 
oamenilor muncii de 

naționalitate maghiară

Se reia CAMPIONA TUL !

Primire la C. C. al
Tovarășul Paul Nieulescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
ăl C.C. al P.C.R., a primit vineri 
pe tovarășul Heinz Adameck, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Televiziune de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al Republi
cii Democrate Germane.

La primire, care a decurs în-

P. C. R.
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească. au participat tovarășii An
drei Vela, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Mihail Bujor Sion, pre
ședintele Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune din Re
publica Socialistă România.

A fost prezent dr. Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București.

• (Urmare din pag. I)

cooperator, vicepreședinte al 
Consiliului județean Satu 
Mare al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, Acs 
Lăjos, actor, directorul Tea
trului de stat din Satu Mare, 
Bdhm Carol, activist al Comi
tetului municipal Satu Mare 
al U.T.C., Țakacs Lajos, 
maistru mecanic la Exploata
rea minieră — Sărmășag, Ke- 
resztes Kalman, croitor Ia Fa
brica de confecții „Steaua Ro
șie* din Sibiu, prof. Pongracz 
P. Maria, ziaristă, secretară a 
Consiliului județean Timiș al 
oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, Karancsi 
Gyorgy, directorul Fabricii 
de nasturi din Jîmbolia, Hus- 
zar Șandor, scriitor, redactor 
șef al revistei „A Het", Marki 
Zoltan, consilier la Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Demeny Lajos, membru co
respondent al Academiei de 
Științe Sociale și Politice, cer
cetător științific principal la 
Institutul de istorie „Nicolae 
lorga", și Pusztaî Kalman, se
cretar al Consiliului Uniunii

Asociațiilor Studenților din 
România.

Plenara a eliberat din Bi
roul Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară și din funcția de vice
președinte al Consiliului pe 
tovarășul dr. Maros Tibor.

Plenara a ales în Biroul 
Consiliului pe tovarășul An- 
talfi Andras, conferențiar uni
versitar la Institutul medico- 
farmaceutîc din Tg. Mureș, 
președintele Consiliului jude
țean Mureș al oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară.

De asemenea, plenara a 
ales în Birou și în funcția 
de vicepreședinte al Consi
liului pe tovarășii: Bo- 
dor Pal, scriitor, redactor șef 
la Comitetul de radioteleviziu- 
ne, Domokos Geza, scriitor, di
rectorul Editurii „Kriterion", 
Halasz Zoltan, muncitor la U- 
zinele „Unio" din Satu Mare, 
Fazekas Lajos, prim-seere- 
tar al Comitetului județean — 
Harghita al P.C.R., președinte
le Consiliului popular jude
țean, și Szabo Albert, mun
citor la Uzinele „înfrățirea3 
din Oradea.

fAgerpresț

O ANTOLOGIE
(Urmare din pag. I)

o doua, cea de la 1900 pînă la 1921 (anul Înființării Partl* 
dului Comunist Român) și a ifeia, aceea între 1921 și 1944.

Cu alte cuvinte — o periodizare determinată istoricește 
astfel incit textele antologate, începînd cu cele din „Lucră
torul român" de la 1872, să continue prin diferitele publi
cații și ziare, pînă la cele din „Cultura proletară-', din de
ceniul al treilea, sau din broșurile deceniului al IV-lea ca, 
de pildă, cea intitulată Doftana, scrisă de M. Gh. Bujor 
în 1934, sau din diferitele publicații antifasciste, pînă la 
„România liberă", apărută ilegal în anii ultimului război.

Perioada anilor 1919, 1920 și 1921 este deosebit de inte
resantă, prin versuri echivalind cu- veritabile documente 
sociale. Astfel, sînt cele comentînd evenimentul sîngeros do 
la Treisprezece Decembrie 1918, reprodus după ziarul Ne
gai „Tînărul leninist*. Ultima strofă >

Ei cerut-au pîine, 
Pîine și pămînt 
Și li s-a dat gloanțe, 
Gloanțe și mormînt.

Februarie 1920 e datat Imnul luî I. C. Frimu i
Cu lacrimi amare, cu lacrimi de jale 
Mormîntul noi nu-ți vom stropi, 
Ci-n imnuri mărețe, cîntărî triumfale 
Tovarăși, toți te-om slăvi.

Iotă și un Cîntec de 1 Mai : 
k înainte, înainte

Pentru drepturile sfinte î 
Tnainte, fără teamă. 
Căci izbînda azi ne cheamă 
Și dreptatea e cu _ noi.

Poetul strungar I. Șarvarî de ta uzinele j,Wmaître“ are O 
întreagă succesiune de versuri viguroase, de suflu revolu
ționar :

Dreptatea nu e printre stele, 
E numa-n brațele de fier, 
De știi să te slujești de ele, 
Te-or auzi și cei din cer !...

I. Șarvarî și-a tipărit, în 1920, o bună țjarfe din_ versurile 
sale în broșuri, sub titlul Cîntece de astăzi —- cîntece de 
mîine. Printre numeroasele titluri, unele, precum Poporul, 
amintesc Internaționala s

Azi nu sîntem nimic în lume —*
Dar mîine,

ț— Un năpraznic val —'
Ne-om ridica de pretutindeni i
Chemați d-un singur ideal — 1
Și cucerind tot universul, vom popula, imensul gol 
Iar glasul nostru — 
Glas puternic — 
Va răsuna din pol în pol.

în 1921, o poezie ano’nimă Steagul roș, marchează lozin
cile de luptă : „Pace colibelor, război palatelor”, „Trăias
că revoluția socialistă din toată lumea", iar un Marș al 
comuniștilor sugerează ofensiva ce ducea la constituirea 
Partidului :

Ridică-te odată, norod, din sclavie,_ 
Aleargă sub steagu-fi de singe roșit 
Să nu te-nspăimînte nici, o vijelie 
Ori cit de turbată spre tine-o pornî. 
Tnfruntă atacul și mergi înainte 
Mereu înainte, căci vei birui.

Un cîntec, în ritm popular, semnat N. Scurfescu, sfîrșeșiS 
astfel:

Rabdă dară, măre frate,
Că va fi-ntr-o zi dreptate.
Cînd voi toți vă veți Uni 
Și într-un partid veți fi I

Sărbătoarea Muncii, e un salut al Iu’ M. Gh. Bujor, da
tat întîi Mar 1924, străbătut de suflul larg cri poeziei so
ciale î

Dar azi e sărbătoare, speranța.și lumină. 
Natura lin cuvîntă în dulcele ei grai. 
Zvîcnește toată viața robustă, caldă, plina. 
Din groapă viața strigă :

Trăîască-întîi de mail
Textele de cîntece. de marșuri muncitorești. se înmulțesc 

în paginile antologiei, din care peste o treime e consa
crată luptelor antifasciste și muncitorești din deceniul al 
IV-lea.

Anii grei ai războiului antonescian străbat, de asemenea, 
versul soldaților, cri muncitorilor din fabrici, al țăra

nilor :
Ca șt spicele cad frații 
Cresc păduri de cruci de lemn, 
Domnul mareșal — solemn — 
Schimbă vieți pe decorații.

Sîntem în anul 1943 și de aici înainte,’ verbul popular e 
tot mai viguros, mai necruțător t

Mareșale, mareșale,
Mi-ai umplut țara de jale,
Șî casa de lăcrămioare... . •

Așa se adresează un țăran în 1944, iar, după 23 Augusf, 
ziarul „înainte" publică versuri închinate ostașilor căzut! 
îrt războiul antihitlerist:

Pandurii în val uriaș te răzbună 
Dușmanul înfrînt aleargă nebun. 
Cununa libertății pe glia iubită 
Cu sînge-mpletită pandurii ți-o pun..

Evident, nu e cazul a face savantlîc istorico-literar șl a 
acorda valori estetice acolo unde nu e cazul, dar însufle
țirea, sinceritatea, cuvîntul spus direct caracterizează totul. 
Antologia de poezii muncitorești revoluționare din Româ
nia, pe o asemenea vastă întindere de timp (1872—1944) 
reprezintă, la Semicentenarul Partidului, un profund, semni
ficativ act de cultură.

„SĂNIUȚA DE ARfilNT“
Vechiul drum al Poienii Brașov, 

consacrat în ultima vreme ca pîr- 
tie oficială a „Săniuței de argint" 
cunoaște, începînd de astăzi, e- 
fervescența manșelor finalei pe 
țară a popularului trofeu organi
zat sub egida U.T.C. 80 de tineri 
campioni județeni, băieți șl fete, 
intră în concurs pentru desemna
rea campionilor ediției 1971. După 
antrenamentul oficial programat 
în cursul dimineții, începînd de 
la orele 15 are loc coborîrea în 
prima manșă — 2 000 m. pentru 
băieți și 1 300 m. pentru fete, cu 
cîteva viraje de dificultate •— Iar 
mîine, de la orele 9, ultima man

șă și festivitatea de premiere. 
Concurențiior, veniți la Dîmbul 
Morii încă de ieri, acolo unde 
este instalat cartierul general al 
„Săniuței--, le sînt rezervate cîte- 
va activități interesante printre 
care vizitarea Brașovului și o 
seară cultural-distractlvă. Cît pri
vește pîrtia de concurs, gazdele, 
uteciștli din municipiul Brașov, 
ne-au relatat cu mîndrie că ea a 
fost bine taluzată la viraje și 
îmbunătățită pe anumite porțiuni 
încă din vară, prin sute de ore 
de muncă patriotică.

VIOREL RABA

începe fotbalul. Clipă așteptată cu o nerăbdare sufocantă, pen
tru unii microbiști mai infocați, dureroasă chiar. Ce lungă ni s-a 
părut această vacanță fotbalistică... Poate și pentru că, după epi
sodul Guadalajara, i-am văzut Ia lucru prea puțin pe băieți. Dar 
iată că mister Fotbal, acest personaj fabulos și omniprezent, re
intră în arenă. Rendez-vous-ul cu balonul rotund, într-un prolog 
al etapei, astăzi, în arena din Dealul Spîrii, ni-1 favorizează 
universitarii clujeni și rapidiștii.

începe, deci, marea bătălie pentru puncte, pentru goluri, pen
tru titlu, pentru evitarea retrogradării, pentru promovarea în 
team-urile reprezentative, pentru promovarea în „ll“-le de bază, 
începe marea luptă pentru un loc sub soarele fierbinte al fot
balului...

Pentru antrenori începe „războiul nervilor", începe ascensiu
nea sau decăderea...

Pentru jucători începe marea luptă pentru a răspunde afirma
tiv’ la eterna dilemă : a fi sau a nu fi (fotbalist, bineînțeles).

Pentru arbitri, da, pentru cavalerii în negru, începe dificilul 
examen. La această oră fiecare din ei știe cum va intra în arenă, 
dar nu știe cum va ieși : în triumf sau în ocară ?

Pentru spectatori începe fiesta, carnavalul, marea și cea mai 
lungă sărbătoare a zeului denumit fotbal...

Panoramic
• Duminică, 14 martie, în cinci 

orașe ale țării își reiau activitatea 
competițională, în cadrul returu
lui campionatului diviziei națio
nale. fruntașii rugbiului nostru.

In București sînt programate 
două întilniri : lidera campionatu
lui STEAUA va întîlni pe terenul 
Ghencea, de la ora 9, pe AGRO
NOMIA CLUJ, iar la ora 10, pe 
terenul din Parcul copilului, GR1- 
VIȚA ROȘIE pe POLITEHNICA 
IAȘI. Tot duminică, sînt progra
mate în țară următoarele partide : 
C.S.M. SIBIU — DINAMO, UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
(meciul se va disputa la Sînnico- 
laul Mare, terenul studenților ti
mișoreni fiind suspendat). FARUL 
CONSTANȚA — RULMENTUL 
BÎRLAD și ȘTIINȚA PETROȘENI 
— RAPID BUCUREȘTI.

• AUSPIICIILE SUB CARE SE 
REIA ACTIVITATEA RUGBIST!.

rugbistic
CA: disciplina competițională să 
fie nota dominantă a întrecerilor, 
programările meciurilor să fie res
pectate, neadmițîndu-se întreru
peri inutile ale campionatului, o 
îmbunătățire calitativă a arbitra
jelor, un sprijin mai eficient și 
substanțial din partea tehnicieni
lor federației.

• IN CADRUL „CUPEI F.T.R.A." 
LA RUGBI, echipa României se 
va înîtlni la 11 aprilie cu Italia la 
București, la 9 mai cu Marocul 
la Casablanca, iar cu Franța Ia 5 
decembrie,

• COMPETIȚIA INTERNAȚIO
NALA PENTRU ECHIPELE DE 
JUNIORI DOTATA CU „CUPA 
F.T.R.A.- va avea loc între 4—11 
aprilie în Maroc, cu participarea 
echipelor din Franța, Maroc, Ita
lia, Cehoslovacia, România, R. F« 
a Germaniei, Spania și Portugalia.

GABRIEL FLOREA

16 CĂPITANI 0E ECHIPĂ, 1

16 RĂSPUNSURI IA ÎNTREBAREA:

Ce va fi 
în retur?

deți că este cauza, acestei si
tuații ?

— In cazul tinerilor, a debu- 
tanților mai ales, decizia revis
tei e mai importantă decît 
decizia lor și are repercusiuni 
mult timp după stadiul debutu
lui. O bună sau rea îndrumare 
inițială e foarte importantă. în 
pretenția de a-i discuta ca pe 
niște autori cu cariera literară 
încheiată, văd o optică nepotri
vită. Nu putem discuta ca pe un 
scriitor format, un scriitor în 
perioada de formare.

— Desigur, insă nu-i putem 
lua orice răspundere, de vreme 
ce uneori această decizie a re
vistelor poate fi forțată !

— Problemele morale ale scrii
torului nu sînt, în fond, altele 
decît cele ale scrisului său. El 
este moral sau ifnoral, în pri- 

s c
mul tind, prin literatura pe 
care o scrie. Dacă își înțelege 
menirea și acceptă să-și facă 
datoria, să scrie adică acele 
cărți pe care se simte dator să 
le dea, el este un om _de o 
moralitate ireproșabilă. Insă pro
blema nu privește pe tinerii 
scriitori in special. Există o 
datorie a scriitorului față de 
poporul din care face parte, 
față de grupul social din care 
provine, față de familia sa 
chiar. Totul e ca el să le înțe
leagă și să Ie răspundă.

Chestiunea boemei ține de o 
altă etică, cea a comportamen
tului în societate. Boema scrii
torului român e mai veche: 
viața literară dinainte de război 
era monopolizată de cîteva ca
fenele literare celebre. Dv. vor
biți însă de boemă exagerată, 
derută artistică, pasivitate etc. 
în foarte puține cazuri s-ar 
putea vorbi cu adevărat de a- 
semenea exagerări, dar să spe
cificăm că ele nu aparțin în 
exclusivitate Celor mai tineri 

autori. Celelalte au explicațiile 
lor, pe care nu cred să Ie pot 
epuiza într-un răspuns de inter
viu. Mulți dintre tinerii scrii
tori sînt puși într-o situație li
terară ambiguă, cînd nu de-a 
dreptul echivocă, situație, pe 
care eu o numesc a falsei in
tegrări. Tînărul e publicat de o 
revistă, și după aceea capătă 
dreptul de a face împrumuturi 
la Fondul literar. Acceptarea 
lui aici îi poate da iluzia ac
ceptării lui ca scriitor. Dar in
tegrarea lui în sinul comunită
ții scriitoricești se reduce de 
cele mai multe ori la atît : Ia 
dreptul de a împrumuta de la 
fond, din cînd in cînd, sume de 
bani.

Uniunea scriitorilor se gră
bește să le acorde împrumuturi 
transformîndu-i, într-un fel, in 
„sateliți", dar nu le acordă, 
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dacă este căzui, firește, singu
ra recunoaștere, sau nereca- 
noaștere valabilă, aceea a valo
rii lor scriitoricești, a oportuni
tății lor prin revistele literare, 
prin felul cum e orientată cri
tica în acele reviste etc. Publi
cați din cînd în cînd, dar nu 
recunoscuți, cu volume despre 
care se scrie uneori, alteori de 
loc. cu pretenții șl chiar drep
turi firești, care nu le sînt res
pectate, mulți dintre tinerii 
scriitori n-au comportamentul 
cel mai clar și recomandabil cu 
putință. Âr fi de preferat ca 
Uniunea scriitorilor să dea mai 
puține împrumuturi, să lege 
mai puțin pe tinerii scriitori de 
datoriile de la Fondul literar și 
să se ocupe mai mult de lite
ratura lor, s-o analizeze, s-o 
comenteze, s-o evalueze, să-i 
refuze erorile. să încerce 
orientarea ei către marile pro
bleme ale literaturii și realității, 
încurajarea boemei și a lipsei 
de ocupație de aici vipe. E mai 
important pentru Scriitorul ti

nă? să-i fie recunoscută valoa
rea artistică, statutul său scrii
toricesc de egal al celor talen- 
tați, decît să iie ținut într-un 
fel de anticameră a vieții lite
rare cu ajutorul împrumuturi
lor la Fond care creează, iluzia 
integrării lui scriitoricești, de 
fapt o falsă integrare. Uniunea 
scriitorilor a redus lucrul cu ti
nerii scriitori, de multe ori. la 
semnarea cererilor de împrumut 
și nu la încercarea de a atrage 
pe cei mai buni, pe cei mai ta- 
lentați, pe cei mai capabili de 
muncă în centrul vieții literare. 
Unde elanul și generozitatea lor,' 
prospețimea lor ar fi fost ex
trem de utile.

— A fost un timp cînd, pentru 
a fi scriitor (se înțelege, profe
sionist) trebuia să urmezi „școa
la de literatură". De la desfiin
țarea bizarei școli, scriitorii 

încep prin a fi mai întîi studenți 
sau medici, profesori sau ingi
neri. In general literatura ro
mână nu duce lipsă de exemple 
de scriitori care au continuat 
toată viața să-și profeseze întîia 
rheserie sau o meserie apropiată 
scrisului, ziaristica. Majoritatea 
tinerilor scriitori de azi au di
plome de profesori, medici etc., 
dâr ei nu mai sînt, cu rare ex
cepții, nici profesori, nici me
dici, nici ingineri. în cazurile 
cele mai fericite vocația de scrii
tor, 6 ânumită înțelegere a ei 
și ânuffiîte împrejurări au dus 
la profesionalizarea lor ca scrii
tori. în celelalte cazuri, mult 
mai numeroase, profesionaliza
rea dorită și, cred, la fel de 
necesari ca și pe vremea „școlii 
de literatură", continuă să fie o 
posibilitate vagă și neconcluden
tă. Ol JJUțin atîta vreme cit, a- 

flați în capcana teoretică a 
posibilității profesionalizării, au 
ales amăgirea dorinței fie 
trăind din colaborări jurna
listice sau din salariul de 
redactor al unei reviste, fie a- 
pelind, niai des. la Fondul lite
rar. Vreau să vă întreb : dacă 
considerați profesionalizarea 
scriitorului tînăr ca o condiție, 
în anumite cazuri hotărîtoare, a 
desăvârșirii destinului lui literar, 
cum ar arăta, după părerea 
dumneavoastră, acest proces de 
profesionalizare, cine (în afară 
de scriitorul în discuție) ar tre
bui să-și asume „munca de răs
pundere" a promovării și selec
ționării, și după ce criterii ?

— Această întrebare e în. 
strînsă legătură cu cea dinainte. 
Socialismul poate asigura unui 
scriitor posibilitatea de a trăi 
numai din scris. Profesionaliza
rea e deci posibilă și chiar ne
cesară. Cel ce e medic sau in
giner sau ziarist, chiar, Ia un 
moment dat poate renunța la 
profesia de bază pentru a se 
dedica integral literaturii. Există 
o organizație, o Uniune de crea
ție, care are rolul de a se ocupa 
de drepturile scriitorilor. Noua 
lege a drepturilor de autor la 
care se lucrează are în vedere 
tocmai susținerea profesionaliză
rii. Asta înseamnă a-ți asigura 
mijloacele de trai de pe urma 
celor scrise. Părăsirea unei pro
fesii pentru literatură e însă un 
act riscant pentru cel ce-1 face, 
și e firesc ca el să-și asume 
riscurile. Oricine are libertatea 
de a decide în ce sector de acti
vitate poate să lucreze. ■ Repu- 
diabîl â dOar parazitismul, și de 
un parazitism pe banii Fondului 
literar s-a vorbit. Sigur e că 
Fondul literar a susținut mai 
mulți autori, nu numai tineri, 
în condiții dificile, ceea ce 
strict teoretic e pozitiv. Proble
ma e, de ce a acceptat fondul 
să dea împrumuturi' unor ti
neri care practic nu aveau 
dreptul să ridice împrumu
turi, de ce a încurajat, cu 

alte cuvinte, lipsa de respect 
pentru muncă. Evident, discuta
bil e și gestul tînărului care se 
hotărăște a trăi din banii fon
dului, dar el are justificarea 
credinței că se poate trăi din 
scris ! Nu de o astfel de tutelă 
avea însă nevoie tînărul scriitor. 
Prin împrumuturile sale Fondul 
literar decretează scriitori fără 
acoperirea unei opere. în același 
timp revistele nu se ocupă su
ficient de cei ce au deja cîteva 
volume și sînt indiscutabil scrii
tori. De aici o confuzie. De ce 
fondul îi acceptă și revistele nu? 
Nu sînt retribuite de aceeași U- 
niune de creație ? Uniunea scrii
torilor poate fi prin revistele 
sale acel factor de captare a 
forțelor tineretului scriitoricesc 
și de orientare a lui, poate fi 
un sprijin al fiecărui scriitor, 
inclusiv al celor tineri, dar felul 
cum s-a ocupat și se ocupă de 
tinerii scriitori *este cel puțin 
discutabil. Rezumînd rapor
turile Uniunii cu tinerii scrii- 
tori la raporturile dintre Fon
dul literar și tinerii scriitori, 
neutilizînd, deci, suficient cele 
mai sigure căi de lucru cu ti
nerii, ! acelea ale literaturii, U- 
niuneb scriitorilor nu s-a achi
tat, după opinia mea, cum tre
buie de sarcina ce-i revenea în 
legătură cu aceștia.

— Nu credeți că mentalitatea 
de care vorbiți — chiar dacă, așa 
cum spuneți, încurajată de Fon- 
dul literar — este ți o problemă, 
poate chiar în primul rînd, a 
organizației dumneavoastră de 
U.T.C.? Ce loc acordați, în acest 
sens, activității politice a orga
nizației, care nu-și poate ocoli 
cu nici un chip sarcinile sale e- 
ducative ? Dacă este așa cum 
spuneți, de ce aepeptă chiar unii 
tineri scriitori situația de, cum o
numiți, „sateliți-' ? Activitatea 
politică a U.T.C. 'are posibilita
tea de a pune în discuție tocmai 
o asemenea mentalitate. Cu ce 
efecte ? '

Apoi, iarăși, dacă aveți o ast
fel de opinie putem întreba de 
ce n-ați militat pentru ca situa
ția să nu fie posibilă ? Cu alte 
cuvinte, ce ați întreprins, ca 
secretar, pentru ca tinerii scrii
tori, din organizația U.T.C. de la 
Uniunea Scriitorilor să aibă un 
cuvînt de spus în cadrul Uni
unii, pentru ca opiniile, pro
blemele, frămîntările lor RE
ALE să aibă acolo ecoul cuve
nit ? Aceeași întrebare noi o 
vom pune și Uniunii scriitorilor, 
făcîndu-ne în acest fel datoria 
de a înlesni un schimb eficient, 
pozitiv, de opinii .

— Așa cum se conturează 
acum, problema e. de dată re
centă : durează cam de la ul
tima conferință a scriitorilor, nu 
fără a avea cîteva serioase an
tecedente. întreaga ei hartă n-o 
poate avea decît cine cunoaște 
situația revistelor, a Uniunii 
scriitorilor și a tinerilor scrii
tori, membri sau nu ai organiza
ției noastre. Aceste probleme au 
stat în atenția organizației U.T.C. 
de pe lingă Uniunea scriitorilor 
mai ales în ultima vreme. Ne-am 
bucurat în ultimul timp de spri
jinul și îndrumarea Comitetului 
organizației P.C.R. de la Uniu
nea Scriitorilor, și am făcut 
cîteva ședințe cu această temă. 
Important e să nu se ocolească 
situația adevărată, să nu se fă- 
rîmițeze pe indivizi și probleme 
particulare și, deci, să se dea so
luții provizorii, ci să fie consi
derate ca probleme de principiu 
a căror soluționare să poată re
zolva astfel de situații și pe vii
tor.

N. R. — Publicînd opiniile cri

ticului M. Ungheanu deschidem 

de fapt o discuție pe care o 

dorim cît mai cuprinzătoare ți, 

totodată, lămuritoare.

• PETRE LIBARDI 
troșani) : Vom face

(JIUL Pe- 
totul pen

tru ca Valea Jiului să nu devi
nă, după acest retur, o „Vale a 
plîngerii... fotbalistice" !

• COJOCARU (C.F.R. Cluj) : 
Sîntem siguri : ți în viitorul 
campionat Clujul va găzdui 
partide de A în fiecare dumi
nică I

• SECELEANU (C.F.R. Timi
șoara) : Eu ți colegii mei vom 
încerca imposibilul, cu convin
gerea că în fotbal... totul este 
posibil !

• MIHAI MOCANU : (Petro
lul) : La noi nimic nou : vom 
avea, în retur, un sezon Ia fel 
de bun ca ți în toamnă.

• CUPERMAN (Politehnica 
lași) 7 Avem două țeluri : să 
devenim echipa-golgeter a 
compionafului ți să ne cîțtigăm 
dreptul de a reprezenta fotba
lul românesc într-o competiție 
europeană. Mai mult de-atît...

• VĂTAFU (S. C. Bacău) : 
Vom păstra o tradiție — a in
vincibilității pe teren propriu — 
ți ne vom debarasa urgent de 
altă tradiție : a ineficientei în 
deplasare.

• DAN COE (Rapid) : Ca ur
mare a turneului în Brazilia, se 
spune că Rapidul stă prost cu 
pregătirea. Ei bine, echipa 
noastră va face totul spre a 
demonstra contrariul ; la fel 
cum căpitanul ei are ambiția să 
demonstreze că nu este nici pe 
departe un jucător terminat.

• PETESCU (U.T.A.) : Nu a- 
lergăm cu disperare după ti
tlul de campioni, dar dacă vom 
cîțtiga, în etapa a ll-a, la 
Bucurețti, meciul cu Progresul 
— ceea ce ne vom strădui din 
toate puterile să facem, — cine 
țtie, s-ar putea să ni se deschi
dă iarăși apetitul.

• REMUS CÎMPEANU („U". 
Cluj) : Anul acesta sîntem mo
dești : vizăm numai un loc în 
crima jumătate a campionatu
lui. Poate să fie 1, poate să fie

6... Ce e scris ți pentru noî 
Oricum, jocul nostru se va 
numi : Fair Play.

• JENEI (Steagul Roșu — 
Brașov) : Cum Niki Dumitriu 
promite un sezon excelent, în 
mod firesc Steagul Roșu va de
veni o „echipă de spectacol". 
De aici pînă la... alte vise nu e 
decît un pas. Dorim din toată 
inima să-l facem !

• MAREȘ (Farul) : 1. Avem 
cel mai bun atac din întreaga 
divizie. 2. Apărarea s-a pus pe 
picioare. 3. Concluzia trageți-o 
dumneavoastră.

o MĂNDOIU (Progresul) : 
Inimile băieților noștri, aduna
te într-o singură inimă — echi
pa — vor bate în acest retur 
într-un singur ritm : 13—14.

• BUJOR ~ HĂLMĂGEANIJ 
(Steaua) : Plecăm la drum cu o... 
constelație de speranțe. Cîie 
din ele se vor stinge pe par
curs ? Nu țtiu. Una dinire ele, 
însă, sînt sigur va străluci pînă 
la capăt: 6—0 pentru noi în 
rheciul cu C.F.R. Cluj !

• NELU NUNWEILI.ER (Di
namo) : Vom cîștiga și campio
natul și Cupa ! Vi se pare greu? 
Si nouă ! Greu dar face !

• OBLEMENCO (Univ. Cra
iova) : în tactica întrecerii fot- 
,balistice intră ți elementul sur
priză. Noi credem în aceas
tă tactică ți de aceea, cu toată 
părerea de rău, nu vă putem 
spune ce vom face în acest re
tur. Cel mult, pentru liniștirea 
propriilor suporteri, putem „des- 
conspira" atît: O să facem bi
ne I

o NICULESCU (F.C. Argeș) : 
La noi totul depinde de armo
nia dintre maestrul Ozon ți Do- 
brin. Dacă „instrumentul" aces
ta va fi brne acordat, atunci 
noi, echipa, sîntem gafa să vă 
oferim, în retur, o „simfonie" 
de zile mari. Dacă...

Anchetă realizată de 
D. VIȘAN



MITINGUL DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE CU LUPTA POPORULUI VIETNAMEZ

(Urmare din pag. 1)

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Dumitru Popa, care 
a arătat că, asemenea întregu
lui nostru popor, populația 
Capitalei României socialiste, 
animată de profunde senti
mente internaționaliste, salută

cu căldură solii eroicului po
por vietnamez și își exprimă 
solidaritatea frățească cu lup
ta dreaptă a poporului viet
namez, al cărui exemplu spo
rește încrederea popoarelor în 
forțele proprii, contribuie la 
unirea și mai strînsă a tuturor 
forțelor revoluționare, progrS-

siste, în lupta antiimperialistă, 
pentru asigurarea păcii.

Profund atașată cauzei li
bertății și independenței po
poarelor, țara noastră sprijină 
poziția constructivă a Repu
blicii Democrate Vietnam și a 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna-

midui de Sud, pronunțindu-se 
cu hotărîre pentru încetarea 
imediată a agresiunii america
ne și retragerea trupelor Sta
telor Unite din Vietnam, pen
tru recunoașterea dreptului 
sacru al 
mez de 
destinele.

poporului ' vietna- 
a-și hotărî singur

• i I

In continuare, au luat cu- 
vîntul Tudor Ionescu, pre
ședintele Comitetului Națio
nal de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, Constan
tin Vasilescu, muncitor la Fa
brica de mașini-unelte și , a- 
gregate București, și Carmen 
Diaconescu, studentă la Fa-

cultatea de filozofie a Univer
sității București.

A vorbit apoi prim-vice- 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Ilie Verdeț.

lntimpinată cu deosebită 
căldură, a luat cuvîntul doam
na Nguyen Thi Binh, minis
trul afacerilor externe al Gu-

vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud.

Cuvântările au fost subli
niate în repetate rînduri de 
vii și puternice aplauze.

Întreaga desfășurare a mi
tingului a ilustrat cu pregnan
ță relațiile de prietenie și so-

lidaritate existente între po
poarele român și vietnamez, 
între guvernul Republicii 
Socialiste România și Guver
nul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud. sentimentele frățești, de 
solidaritate, cu lupta eroicu
lui popor vietnamez împotri
va agresiunii imperialiste.

Stimați tovarăși,

Avem astăzi în mijlocul 
nostru delegația Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud, condusă de ministrul afa
cerilor externe, Doamna Ngu
yen Thi Binh, care, la invita
ția Guvernului român, face o 
vizită în Republica Socialistă 
România. Căldura deosebită 
cu care distinșii oaspeți viet
namezi au fost întîmpinați 
încă de la primii pași făcuți 
pe pămîntul patriei noastre, 
atmosfera însuflețită de la 
acest miting al oamenilor 
muncii din Capitală, consti
tuie un vibrant omagiu adus 
dîrzeniei și eroismului cu care 
populația din Vietnamul de 
Sud, întregul popor vietnamez 
luptă pentru libertatea sa, 
pentru independența naționa
lă, pentru dreptul său sacru 
de a-și hotărî singur destine
le. Simpatia profundă mani
festată față de solii poporului 
sud-vietnamez este expresia 
sentimentelor internaționaliste 
ale poporului român, a atașa
mentului său fierbinte, față 
de cauza luptei împotriva im
perialismului, a solidarității 
active cu care sprijină cauza 
dreaptă invincibilă, a poporu
lui vietnamez, a celorlalte po
poare din Indochina.

Permiteți-mi ca, de la aceas
tă tribună să adresez, în nu
mele Partidului Comunist Ro
mân, al Guvernului Republi
cii Socialiste România, al po
porului român, 
salut delegației 
Revoluționar 
Republicii 
Sud și, 
populației 
întregului

Cuvintarea tovarășului

un călduros 
Guvernului 

Provizoriu al 
Vietnamului de 

prin intermediul ei, 
acestei republici, 

popor vietnamez.

Stimată
Nguyen Thi Binh, 

Dragi oaspeți, 
Stimați tovarăși !

doamnă ministru

Atitudinea guvernului 
poporului român în problema 
vietnameză izvorăște din în
săși experiența noastră istori
că, din principiile fundamen
tale pe care România le pro
movează și le apără cu fermi
tate în viața internațională. 

• Secole de-a rîndul, poporul 
român a dus o luptă neînfri
cată pentru eliberarea sa na
țională și socială, creîndu-și 
astfel condițiile pentru făuri
rea orînduirii noi, socialiste, 
într-o patrie liberă și inde
pendentă. Prețuind ca lumina 
ochilor aceste cuceriri, po
porul nostru nutrește o pro
fundă 
rațiile 
gajate 
Late și 
apărarea ființei lor naționale.

Realitățile contemporane e- 
vidențiază că respectarea 
dreptului sacru al fiecărui po
por de a-și hotărî de sine stă
tător destinele, calea dezvol
tării sale potrivit aspirațiilor 
și voinței proprii, reprezintă 
cerința esențială a progresu
lui multilateral și apărării 
păcii. Corespunzător acestei 
cerințe, Republica Socialistă 
România militează ferm împo
triva imperialismului, pentru 
abolirea oricărei forme de 
dominație a unui stat asupra 
altuia, se pronunță hotărit 
împotriva politicii de forță și 
amenințare cu forța, a orică
rui fel de amestec în trebu
rile interne ale altui popor.

In lumina acestor convin
geri, poporul român, România 
socialistă s-au situat și se si
tuează neabătut de partea po
porului vietnamez, manifestă 
cea mai deplină solidaritate 
față de cauza lui dreaptă.

Războiul dus de peste șase 
. ani în Vietnam de către Sta

tele Unite ale Americii este 
un război nedrept, care nu are 
și nu poate avea nici un fel 
de justificare juridică sau mo
rală. El contravine normelor 
elementare ale dreptului in
ternațional, are repercusiuni 
negative asupra ansamblului 
situației internaționale, peri- 

. clitează pacea lumii. Cu toate 
resursele umane, materiale și 

: financiare mobilizate, cu toa
tă tehnica de război modernă 
utilizată, Statele Unite nu au 
reușit să îngenunche poporul 
vietnamez. Alături de toate 
forțele progresiste și demo
cratice, poporul român a ur
mărit și urmărește cu profun
dă admirație și simpatie dîr- 
zenia, curajul și eroismul, le
gendarele fapte de arme ale 
torțelor patriotice, progresiste 

. din Vietnamul de Sud, care 
s-au ridicat cu hotărîre în 
lupta pentru apărarea pămîn- 
tului lor, a drepturilor im
prescriptibile ale poporului 
vietnamez la libertate, dezvol
tare de sine stătătoare, unita
te națională. Unind într-o lar
gă mișcare populară numeroa
sele partide politice, organi
zații de masă de diverse ten
dințe și credințe religioase, 

. organizații sindicale, de tine
ret, elementele patriotice din 
Vietnamul de Sud. Fron
tul Național de Eliberate 

. a insuflat un puternic avînt 
luptei populației sud-vietna
meze. încă de la înființarea 
sa, în urmă cu zece ani, po- 

■ porul nostru a recunoscut în 
Frontul Național de Eliberare 
pe reprezentantul autentic al 
populației sud-vietnameze, ca
pabil să asigure salvgardarea

și

simpatie față de aspi- 
tuturor popoarelor an
in lupta pentru liber- 
independență, pentru

al Partidului cu diferite 
prilejuri : inclusiv în cadrul 
forurilor și organismelor in
ternaționale. „Partidul Comu
nist Român, Guvernul Repu
blicii Socialiste România, în
tregul nostru popor — a 
declarat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — sprijinind pozi
țiile Republicii Democrate 
Vietnam și Guvernului Revo
luționar Provizoriu ai Repu
blicii Vietnamului de Sud în 
vederea rezolvării problemei 
vietnameze, își reafirmă depli
na solidaritate cu lupta po
porului frate vietnamez împo
triva intervenției Statelor U- 
nite ale Americii, precum și 
hotărirea de a-i acorda și în 
viitor întregul sprijin și aju
tor material, politic, moral și 
diplomatic. Noi considerăm că. 
în acest fel. ne îndeplinim o 
înaltă îndatorire internaționa- 
Hstă față de cauza socialismu
lui, a luptei antiimperialiste și 
a păcii în lume.

Aceste cuvinte dau glas 
gîndurilor și sentimentelor în
tregului nostru popor, ferm 
hotărît să sprijine și în vii
tor cauza dreaptă a poporului 
vietnamez, a celorlalte po
poare din Indochina.

Dragi oaspeți " “
Vietnamului de

Tovarăși !
Evenimentele 

ționale demonstrează grăitor 
că ranortul de forte pe plan 
mondial, se schimbă continuu 
în favoarea socialismului și 
păcii. Forțele socialismului, ale 
frontului antiimperialist, se 
întăresc, își sporesc influența, 
determină într-o măsură tot 
mai însemnată dezvoltarea so
cială pe globul pămîntesc. As
tăzi perspectivele luptei anti
imperialiste sînt mai bune de
cît în trecut, s-au * creat' noi
posibilități pentru ca toate 
statele. — mari sau mici — 
să-și aducă contribuția la're
zolvarea problemelor interna
ționale.

Pornind de la aceste premi- ■ 
se, România consideră de da
toria sa să aibă o prezență 
activă pe arena mondială, mi
litează neobosit pentru a-și 
spori contribuția la apărarea 
și menținerea păcii, la asigu
rarea condițiilor pentru dez
voltarea omenirii, potrivit in
tereselor vitale ale popoare
lor. în toate problemele fun
damentale- ale vieții interna
ționale, partidul și guvernul 
nostru promovează cu consec
vență o politică externă prin
cipială. în deplin acord cu 
tura socialistă a orînduirii so

te și a trupelor administrației cțal-economice a țării.
în centrul politicii sale ex

terne. România așează neabă
tut dezvoltarea și întărirea re
lațiilor de prietenie, colabo
rare si -alianță cu toate state
le socialiste, de care ne leagă 
-țelurile construirii socialismu
lui și comunismului, ideologia 
marxist-leninistă'. interesele 
luptei comune împotriva im
perialismului. Partidul și țara 
noastră manifestă o preocu
pare constantă pentru întări
rea unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tu
turor forțelor frontului 
tiimperialist.
•în același timp.aVînd în ve

dere necesitatea participării 
intense a fiecărui stat la cir
cuitul mondial al valorilor 
materiale și spirituale, precum 
și rolul legăturilor economice, 
științifice și culturale în cu
noașterea reciprocă și în sta
tornicirea unui climat de în
credere între popoare, 
noastră .dezvoltă relațiile 
toate statele, indiferent 

sistemul social-economic, 
baza

intereselor ei naționale. Lup
ta populației sud-vietnameze 
s-a ridicat pe o treaptă nouă, 
superioară, o dată cu crearea 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. România a 
fost printre primele țări care 
au recunoscut acest guvern, a 
stabilit și întreține cu el re
lații diplomatice, în interesul 
cauzei noastre comune. In 
spiritul prieteniei și solidari
tății dintre popoarele noastre, 
urăm Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud deplin 
succes în activitatea sa, pen
tru afirmarea drepturilor na
ționale ale populației sud- 
vietnameze.

Cu aceleași puternice senti
mente de admirație, simpatie 
și solidaritate urmăresc oa
menii muncii din țara noastră 
realizările obținute de Repu
blica Democrată Vietnam — 
țară socialistă frățească — sub 
conducerea Partidului celor ce 
muncesc, în construirea so
cialismului, precum și abne
gația cu care poporul vietna
mez împletește eforturile con
structive cu riposta hotărîtă 
împotriva oricăror acte de â- 
gresiune, își apără cuceririle 
sale socialiste, libertatea și 
independența patriei sale.

Evenimentele din Vietnam 
constituie o pilduitoare lecție a 
istoriei. Ele demonstrează con
cludent că un popor ferm ho- 
tărît să apere, cu orice sacrifi
cii. libertatea, independența, 
demnitatea sa națională, cuce
ririle sale revoluționare se 
bucură de solidaritatea activă 
a tuturor țărilor socialiste, a 
tuturor forțelor înaintate ale o- 
menirii, dobîndește simpatia o- 
piniei publice internaționale. 
Un asemenea popor este de ne
biruit. cauza sa va triumfa.

Deși eșecul încercărilor de a 
impune o soluție militară este 
evident, S.U.A. perseverează pe 
căile războiului ignorînd cerin
țele opiniei publice mondiale 
și acționînd în contradicție cu 
afirmațiile privind dorința lor 
de pace. Așa-zisa politică de 
„vietnamizare" a războiului ex
primă în fond tendința de a 
perpetua conflictul, de a îm
pinge pe „asiatici să lupte în 
contra asiaticilor" în scopul de 
a stăvili avîntul mișcării de e- 
libe'rare în Asia și în ' lume. 
Totodată, răsturnarea guvernu
lui legal al Cambodgiei și ac
țiunile militare agresive ame
ricane în această țară, inter
venția militară a Statelor Uni-

saigoneze în Laos reprezintă 
noi acțiuni grave de încălcare 
a suveranității acestor state 
neutre. Escaladarea agresiunii 
a agravat situația în întreaga • 
peninsulă indochineză, a spo- - 
rit încordarea în viața interna- . 
țională. aducînd serioase pre- - 
judicii intereselor păcii și secu
rității în lume. Poporul și gu
vernul român și-au exprimat 
dezaprobarea și protestul față 
de noile acte agresive ale 
S.U.A. și, îmoreună cu opinia 
publică mondială, inclusiv din 
S.U.A., cere să li se pună ne- - 
întîrziat capăt, să»se adopte ' 
măsuri care să ducă la înceta
rea războiului. Țara noastră a 
considerat și consideră că nu 
prin extinderea acțiunilor mi
litare își va găsi soluție con
flictul din Indochina, ci "prin 
măsuri de retragere a trupelor 
intervenționiste. prin căutarea, 
cu seriozitate și cu spirit de 

responsabilitate pentru pacea 
lumii, a soluțiilor care să asi
gure reglementarea probleme
lor pe cale politică, cu respec
tarea drepturilor naționale ale 
popoarelor din peninsula indo
chineză.

Căile pentru reglementarea 
problemei vietnameze au fost 
arătate cu deosebită claritate 
în propunerile Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Viet
namului de Sud, susținute fă
ră rezerve de R.D. Vietnam, 
propuneri care au fost prezen
tate la tratativele cvadriparti.te 
de la Paris.

Esențială, hotărîtoare pentru 
reglementarea pașnică a pro
blemei vietnameze este retra
gerea necondiționată și totală 
a trupelor S.U.A. și ale celor
lalte state participante la agre
siune. Este, de asemenea, legi
timă propunerea de a se cons
titui un guvern de coaliție cu 
participarea tuturor forțelor 
sud-vietnameze care se pro
nunță pentru pace și indepen
dență. Trebuie create toate 
condițiile pentru ca popoarele 
vietnamez, cambodgian și lao
țian s^-și poată hotărî singure, 
în declină libertate, viitorul 
lor conform aspirațiilor și 
voinței lor. fără nici un ames
tec din afară. Această cale jus
tă și rațională pentru ieșirea 
din situația gravă care s-a 
creat este sprijinită cu hotă
rîre de ponorul român, de Ro
mânia socialistă. Ea corespun
de intereselor tuturor statelor 
lumii, cauzei păcii și securită
ți’ internaționale, t

Poziția consecventă a țării 
noastre în nroblema vietname
ză a fost exprimată limpede 
de președintele Consiliului 
de Stat și secretarul general

din Republica 
Sud,

vieții interna

na-"

an-

țara 
Cu 
de 
La 

relațiilor sale cu toate 
statele, România așează princi
piile suveranității si indepen
dentei naționale, ale egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne si avantajului 
reciproc, cu convingerea că a- 
ceste principii, care dobîndesc 
o tot . mai largă recunoaștere 
internațională, reprezintă uni
ca. temelie rațională a convie
țuirii pașnice, normale între 
state.

România acordă o atenție 
deosebită extinderii și intensi
ficării relațiilor multilaterale 
cu țările din Asia și Africa 
care și-au dobîndit recent in
dependenta. sprijină eforturile 
lor pe drumul dezvoltării și 
progresului social, pentru con
solidarea cuceririlor obținute, a 
independenței naționale. Ea își 
lărgește relațiile cu țările con
tinentului latino-ameriCan, pri
vește cu simpatie procesele 
progresiste-din aceste țări, în
dreptate spre întărirea suvera
nității lor naționale.
. Nu există .cauză dreaptă a 
popoarelor care să nu se bucu
re de simpatia si sprijinul po
norului român. Ne pronunțăm 
ferm pentru lichidarea bazelor 
militare din insula Taivan. te
ritoriu care anartine Republi
cii Populare Chineze. Cerem 
retragerea trupelor străine din 
Coreea de Sud spre a se asi
gura astfel poporului coreean 
posibilitatea de a înfăptui as
pirațiile sale legitime spre re- 
unificarea pașnică a patriei. A- 
cordăm sprijinul nostru fră
țesc poporului cubanez în efor
turile de apărare a indepen- .

zate progrese importante în 
industrializarea, țării noastre, 
ceea ce se oglindește în crește
rea și diversificarea producției, 

' în sporirea potențialului tehnic 
al industriei. Ritmurile medii 
anuale de creștere a produc
ției industriale realizate în 
cincinal continuă să situeze 
România printre primele țări 
din Europa și din lume. La sa
te, pe baza extinderii mecani
zării, a chimizării, a irigațiilor, 
precum și ca urmare a desfă
șurării unor ample procese de 
îmbunătățire a structurilor or
ganizatorice, a relațiilor eco
nomice, a crescut producția 
vegetală și animală, au sporit 
randamentele realizate. S-au 
dezvoltat și modernizat trans
porturile, telecomunicațiile, 
toate ramurile economiei na
ționale. Mari progrese au fost 
înregistrate în ridicarea jude
țelor și localităților mai puțin 
dezvoltate. Pretutindeni, în 
toate zonele țării au fost con- 
truite întreprinderi industria
le, s-a intensificat dezvoltarea 
economică, socială, culturală. 
Au crescut veniturile oameni
lor muncii de la orașe și sate, 
construcția de locuințe a că
pătat o largă extindere, s-au 
îmbunătățit' substanțial asis
tența medicală. și învățămîn- 
tul, a sporit nivelul general de 
civilizație. Prin toate acestea 
s-au creat condiții pentru ca 
toți cetățenii patriei să poată 
beneficia cit mai larg de re
zultatele edificării societății 
socialiste.

Așa cum au subliniat și lu
crările recentei Plenare a Co
mitetului Central, în concepția 
Partidului Comunist Român, 
socialismul și democrația sînt 
de nedespărțit. Prin toate mă
surile adoptate sau în curs de 
aplicare urmărim sporirea 
continuă a participării mase
lor la elaborarea politicii par
tidului și statului, înlăturarea 
formelor și practicilor perima
te, necorespunzătoare, care 
frînează manifestarea nesțin- 
ghe.rită a .inițiativei, țreatoare 
a oamenilor muncii. Societa
tea noastră devine astfel tot 
mai aptă să avanseze pe dru
mul progresului, să asimileze 
tendințele înaintate ale lumii 
contemporane, asigură condi
ții mai bune pentru înflorirea 
multilaterală a personalității 
fiecărui cetățean.

Prin rezultatele obținute în 
economie, știință și cultură, în 
toate domeniile vieții sociale, 
perioada încheiată reprezintă 
cea mai rodnică perioadă a 
construcției socialiste în Ro
mânia. A ieșit și mai pregnant 
în evidență caracterul științi
fic. realist și mobilizator al 
politicii de dezvoltare economi- 
co-socială, elaborate de parti
dul nostru comunist, capacita
tea Iui de a se situa cu cinste 
la nivelul înaltei misiuni ca- 
re-i revine în calitate de forță 
politică conducătoare' a socie
tății noastre socialiste 

într-o atmosferă de puternic 
entuziast, generat de apropia
ta sărbătorire a semicentena
rului Partidului Comunist Ro
mân, de martie realizări. ale 
perioadei încheiate, poporul 
nostru a trecut la realizarea o- 
biectivelor însuflețitoare ale 
cincinalului 1971—1975, prin a

• cărui îndeplinire vom face un 
nou pas înainte important în 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Cuvîntarea doamnei Nguyen Thi Binh
denței naționale, de construire 
a socialismului.

Pornind de la 
sprijinirii luptei 
darea definitivă 
mului, pentru 
noilor forme de 
popoarelor — neocolonialismul, 
ne manifestăm activ solidari
tatea cu popoarele din Angola. 
Mozambic, Guineea-Bissau, cu 
toate popoarele care s-au ridi
cat cu arma în mînă pentru 
a-și cuceri libertatea și inde
pendența națională ; condam
năm în mod hotărît politica de 
apartheid și de discriminare 
rasială ; ne pronunțăm pentru 
abolirea oricărei forme de a- 
suprire și dominație. Partidul 
Comunist Român dezvoltă re
lațiile cu mișcările de elibera
re națională și democratice din 
țările care luptă pentru scutu
rarea jugului imperialist sau 
pentru apărarea și consolida
rea independenței lor naționa
le, întărește continuu solidari
tatea cu toate aceste forțe în 
lupta comună împotriva impe
rialismului.

Ca țară europeană, România 
militează pentru realizarea 
securității pe continentul nos
tru, cu convingerea că orice 
progrese realizate pe acest 
drum ar servi nu numai inte
reselor popoarelor europene, ci 
și intereselor popoarelor de pe 
celelalte continente, ar contri
bui Ia întărirea păcii și secu
rității în lume.

România se pronunță hotărît 
împotriva oricărei manifestări 
a politicii de forță, pentru în
cetarea cursei înarmărilor, 
pentru reglementarea pe cale 
politică, prin tratative, a pro
blemelor litigioase, pentru so
luționarea conflictului din O- 
rientul Apropiat pe cale pașni
că, în conformitate cu preve
derile Rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967 

In actuala situație interna
țională este mai necesar ca o- 
ricînd să se depună de către 
toate statele eforturi perseve
rente pentru soluționarea pro
blemelor litigioase prin discu
ții și ^tratative, să nu se între
prindă nimic ce ar putea con
tribui la sporirea încordării ; 
dimpotrivă, să se acționeze cu 
spirit de responsabilitate, în 
interesul destinderii și păcii în 
lume In ceea ce o privește 
România va lupta și de aici 
înainte, cu toată hotărirea. 
împreună cu toate forțele iu
bitoare de pace, pentru pacea 

•și securitatea internațională, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor 
înaintate ale1 tuturor popoa
relor ■ -

Dragi prieteni.
Ne bucură faptul că, aflîn- 

du-vă în țara noastră, aveți o- 
cazia să vizitați unele între
prinderi industriale, unități a- 
gricole, obiective edilitare și 
social-culturale. Ele vă oferă 
posibilitatea să cunoașteți ne
mijlocit cîteva din realizările 
poporului român în opera de 
construire a socialismului, pre
ocupările sale în domeniul e- 
conomiei, științei și culturii, 
în domeniul perfecționării vie
ții sociale, al ridicării nivelu
lui de trai al poporului.

In același timp, vă veți pu
tea convinge de atașamentul 
neclintit al poporului nostru 
față de cauza păcii în lume. La 
baza acestui atașament stă 
convingerea că numai în con
diții de pace poporul român, 
ca și toate popoarele, își poa
te consacra forțele și energiile 
activității constructive, dezvol
tării și înfloririi patriei, creș
terii nivelului de trai și de cul
tură,ridicării pe trepte tot 
mai înalte ale civilizației.

România de astăzi, cu Eco
nomia ei dinamică și sănătoa
să aflată în plin proces de mo
dernizare, este rodul muncii 
pline de abnegație a. muncito
rilor, țăranilor, intelectualelor, 
a tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate; strîns 
uniți în jurul forței politice 
conducătoare — Partidul Co
munist Român — a Comitetu
lui său Central, a secretarului 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Partidul Comunist Român 
manifestă o preocupare cons
tantă pentru realizarea celei 
mai largi unități a tuturor ce
tățenilor patriei fără deosebire 
de naționalitate, pornind de la 
convingerea că desfășurarea o- 
perei de edificare a socialis
mului, realizarea . bunăstării 
poporului, ■ dezvoltarea cuceri
rilor socialiste sînt posibile nu
mai prin mobilizarea tuturor 
forțelor și energiilor întregii 
noastre națiuni socialiste.

Pentru oamenii muncii din 
țara noastră constituie un pu
ternic factor însuflețitor faptul 
că toate realizările obținute, 
care exprimă capacitatea crea
toare,a unui popor liber și stă- 
pîn pe destinele t sale, repre
zintă totodată o j’ontribuție la 
întărirea frontului antiimperia- 
list, la cauza generală a pro
gresului în lume.

Ne aflăm îjitr-un moment 
important al dezvoltării eco- poporului vietnamez 1 
nomico-sociaîe a României. 
Planul cincinal 1966—1970 s-a 
încheiat cu" mari rezultate în 
toate domeniile. Au foșt reali-

necesitatea 
pentru lichi- 
a colonialis- 
zădărnicirea 

dominație a

Domnule Prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri,

Doamnelor și Domnilor, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Răspunzînd invitației. Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, pentru prima oară o 
delegație a Guvernului Revo
luționar Provizoriu face o vi
zită oficială în țara frățească 
România. Cu toate acestea, re
lațiile multilaterale dintre 
Vietnamul de Sud șl România 
există încă din primii ani de 
luptă a populației noastre, sub 
conducerea Frontului Național 
de Eliberare, împotriva agre
siunii americane pentru salva
rea națională și, de atunci, ele 
nu încetează să se consolide
ze. Actuala vizită a delegației 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu este un nou pas pe ca
lea dezvoltării acestor bune 
relații de prietenie și de soli
daritate combatantă existente 
de multă vreme.

Permiteți-mi să exprim aici 
sincerele sentimente de recu
noștință ale Guvernului Revo
luționar Provizoriu, Frontului 
Național de Eliberare și ale 
populației din Vietnamul de 
Sud pentru sprijinul și ajuto
rul prețios în toate domeniile, 
politic, moral și material, a- 
cordate de P.C.R. și guvernul 
Republicii Socialiste România 
și de poporul român cauzei 
noastre juste.

Dragi tovarăși și prieteni,
Delegația Guvernului 

voluționar Provizoriu 
foarte fericită să

Re- 
este 

constate 
realizările strălucite ale po
porului român în construirea 
socialismului. îndeplinirea cu 
succes a planului cincinal de 
dezvoltare economico-socială 
1966—1970 a adus 
profunde în viața 
român. îri 1970, 
industrială globală 
pe aceea

schimbări 
poporului 
producția 

a atins 
a întregii perioa

de 1950—1956 și numai în 
decurs de 22 de zile s-a
realizat o producție indu
strială egală cu aceea a anu
lui 1938. în ceea ce privește a- 
gricultura, producția globală a 
cincinalului 1966—1970 a fost 
cu'24 la sută mai mare decît 
aceea a cincinalului precedent, 
în ciuda pagubelor și a difi
cultăților foarte mari provo
cate de ■ inundații în 1970, po
porul român a restabilit re
pede producția și continuă să 
îndeplinească planul de' stat. 

■Rezultatele obținute în cele
lalte domenii sînt de aseme
nea remarcabile ■ și ilustrează 
tradițiile de muncă harnică și 
talent creator ale clasei .mun
citoare, ale țărănimii, intelec
tualității și ale întregului po
por muncitor român. Toate a- 
cesțe succese nu numai că 
consolidează regimul socialist 
în țara lor, dar ■ constituie și 
o conțribuție importantă la 
lupta popoarelor • pentru un 
viitor mai bun. Populația sud- 
vietnameză este foarte mîndră 
de acest lucru ; ea urmărește 
cu admirație victoriile po
porului frate român și le'con
sideră ca pe ale sale proprii.

Dragi tovarăși și prieteni,

Iubiți soli ai poporului din 
Republica Vietnamului de Sud!

Dragi tovarăși !
Distanța geografică dintre 

România și peninsula indochi- 
neză este mare. Poporul ro
mân se simte însă foarte a- 
proape de poporul vietnamez 
de care îl leagă țelurile comu
ne ale luptei împotriva impe
rialismului, pentru afirmarea 
dreptului popoarelor la o via
tă liberă și independentă.

Poporul nostru este profund 
convins că nici o forță din lu
me nu va putea împiedica 
triumful cauzei drepte a po
porului vietnamez, încheierea 
cu succes a îndelungatei și e- 
roicei sale lupte. Pacea, o pa
ce în libertate, independență și 
securitate, în condiții cores
punzătoare sentimentelor de 
demnitate umană și națională, 
se va instala, în cele din urmă, 
pe pămîntul martirizat al In
dochinei. Privind dincolo de 
craterele săpate de bombe, 
dincolo de așezările distruse, 
de cîmpurile dezolante acope
rite de' cenușe. noi întrezărim 
roadele eforturilor de mîine în 
încleștarea cu natura, pentru 
biruirea subdezvoltării, pentru 
înflorirea economică, socială și 
culturală a unor meleaguri cu 
multimilenare tradiții de civi
lizație.

Fiți încredințați, dragi prie
teni, că în lupta sa pentru li
bertate, independență și înfăp
tuirea aspirațiilor naționale vi
tale. poporul vietnamez are 
în poporul român un prieten 
încercat și de nădejde, un 
prieten pe care, se poate bi
zui.

Să trăiască, și să se întăreas
că prietenia și solidaritatea 
dintre poporul român și po
porul vietnamez !

. Să triumfe cauza dreaptă a

Trăiască unitatea forțelor 
antiimperialiste. democratice și 
progresiste în lupta pentru in

dependență, . pace și progres !

De peste XO ani, imperialiștii 
americani întreprind o agre
siune împotriva țării noastre. 
Crimele comise de ei în Viet
nam sînt nenumărate. în ul
timii ani, ei au lansat peste 
5 milioane tone de bombe, a- 
dică de 3,5 ori tonajul bom
belor _ lansate în întreaga Eu
ropă în cel de-al doilea război 
mondial, au răspîndit zeci de 
mii de tone de produse cHi- 
micp_ toxice, omorînd un mare 
număr de civili, distrugînd 
construcții și recolte pe vaste 
întinderi. Masacre ca acela de 
la Song My se pot număra cu 
sutele și închisori de genul 
„cuștilor de tigri" sînt un lu
cru frecvent în toate regiunile 
ocupate de americani. Prin po
litica lor de genocid și de bio- 
cid, imperialiștii yankei caută 
să silească populația din Viet
namul de Sud să îngenunche
ze, și, în același timp, să inti
mideze și celelalte popoare, 
pentru ca ele să recunoască 
dreptul lor la hegemonie mon
dială. De aceea, crimele co
mise de ei în Vietnam sînt 
în același timp 
potriva i----
publică din toate 'țările, 
clusiv " ~
damnat cu indignare pe ațîță- 
toriî la război de la Washing

ton și numeroase lupte înflă
cărate au izbucnit pe toate 
continentele.

Deși imperialismul american 
este deosebit de sălbatic și po
tențialul său de război este e- 
norm, populația sud-vietname- 
ză, hotărîtă să-și recucerească 
independența și libertatea, 
duce o luptă îndîrjită, făcînd 
să eșueze rînd pe rînd toate 
strategiile și tactieile inamicu
lui. Ofensivele generalizate și 
insurecțiile simultane de la 
începutul anului 1968 ale Ar
matei populare de eliberare și 
ale populației sud-vietnameze 
au dat adversarului lovituri 
foarte grele. Puterea revolu
ționară a fost aleasă în vas
tele zone eliberate, care înglo-

crime îm- 
umanității. Opinia 

. , in* 
din S.U.A., a con-

bează patru cincimi din teri
toriu și două treimi din popu
lația Vietnamului de Sud. I- 
mediat după formarea sa, 
G.R.P. a fost recunoscut de 27 
de țări și întreține relații cu 
alte aproape 50 de țări. Ro
mânia este una din primele 
țări care au stabilit relații di
plomatice cu Republica Viet
namului de Sud la rangul de 
ambasadă. •

Victoriile poporului vietna
mez, în Nord și în Sud, au 
silit S.U.A. să înceteze bom
bardamentele aeriene împo
triva R.D. Vietnam, să se a- 
șeze la masa Conferinței de la 
Paris și au făcut ca Partidul 
Democrat al lui Lyndon John
son să piardă scaunul prezi
dențial.

Dar. nevrînd să tragă învă
țăminte din experiența prede
cesorului său, o dată ajuns la 
putere, Nixon a lansat planul 
său de „vietnamizare" a răz
boiului, care constă în folosi
rea vietnamezilor pentru a 
lupta împotriva vietnamezi
lor, cu scopul de a reduce 
pierderile americane și de a 
calma opinia publică.' Dar, su
ferind eșecuri graye în planul 
său de „vietnamizare a războ
iului", Administrația Nfxon 
s-a lansat pe calea extinderii 
războiului. Anul trecut în luna 

martie, ea a pus la cale o lo
vitură de stat pentru răstur
narea guvernului legitim al 
Regatului Cambodgiei în frun
te cu Samdșck Kforodom Si
hanouk, apoi, Ia 30 aprilie 
1970, din ordinul d-lui Nixon, 
trupele americane și trupele 
mercenare saigoneze au inva
dat masiv Cambodgia inde
pendentă, neutră șî suverană. 
Dar un an mai tîrziu, la în
ceputul lunii februarie 1971 
Administrația Nixon a mobi
lizat peste 30 000 de soldați a- 
mericani, saigonezi și tailan- 
dezi pentru a declanșa o inva
zie dintre cele mai barbare 
împotriva Laosului, cu un 
sprijin intens al aviației și al 
artileriei americane. în ace
lași timp, agresorii americani 
continuă zilnic acțiunile de 
război împotriva .RJJ, Viet
nam. Avioanele americane, in
clusiv B—52, au bombardat 
rnai multe localități populate 
din Vietnamul dfe nord. Para
lel cu aceste acte, ei concen
trează un mare număr de tru
pe în apropierea zonei deipi- 
litarizate și ordonă flotei a 
7-a americane să navigheze 
de-a lungul coastelor R.D. 
Vietnam. FăcîndUrse. ecoul a-, 
'"cestor acte de război, dl. Ni
xon, precum și d-nii Rogers și 
Melvin Laird și trădătorul 
Nguyen Van Thieu au conti
nuat să profereze amenințări 
nerușinate la adresa ' R.D. 
Vietnam. Este evident pentru 
toată lumea că aceste acte be-, 
Ticiste și arogante ale Admi
nistrației Nixon au creat o si
tuație extrem de primejdioa
să, amenințînd în mod grav 
pacea în Asia de sud-est și în . 
lume. Dovada cea mai eloc
ventă a atitudinii beliciste a. 
d-lpi Nixon poate fi găsită în 
mesajul său adresat Congresu
lui la 28 februarie, precum și 
în conferința sa de presă din 
4 martie a.c. In declarațiile 
sale recente, șeful Casei Albe 
s-a arătat mai mult decît ori- 
cînd cinic și arogant, spu- 
nînd minciuni flagrante. El a 
pretins că dacă extinde răz
boiul. o face pentru a-1 
scurta, că dacă trimite soldați 
americani pentru a întreprin
de agresiunea în Cambodgia 
șî în Laos aceasta este pentru 
a economisi pierderile în vieți 
americane și pentru a asigura 
succesul planului de retragere 
a trupelor americane ! Dl. Ni
xon a afirmat de asemenea în 
mod deschis că nu acordă nici 
un interes negocierilor de la 
Paris și că dacă pînă în pre
zent delegația americană se 
mai află încă la Conferința de 
Ia Paris, aceasta este numai în 
scopul de a cere eliberarea 
milițarilor americani captu
rați.

Din aceste cuvinte cinice ale 
președintelui S.U.A. se vede 
clar că Administrația Nixon 
nutrește mereu iluzia de a ob
ține o poziție de forță pe 
cîmpul de luptă, cu scopul de 
a constrînge cele trei popoare 
ale Indochinei să accepte ju
gul neocolonialismului ameri
can. Este absolut evident că 
ceea ce caută dl. Nixon nu 
este pacea, ci continuarea și 
escaladarea războiului, nu re
tragerea tuturor trupelor a- 
mericane, ci menținerea aces
tor trupe pe un timp nedeter
minat în Vietnamul de Sud. 
nu respectarea dreptului la 
autodeterminare al populației 
sud-vietnameze. ci încăpățîna- 
rea Statelor Unite în a ne im
pune un regim în solda lor.

Dar în acest timp, orice nou 
pas de escaladare a războiu
lui făcut de S.U.A. se lovește 
de o ripostă hotărîtă din par
tea popoarelor Indochinei. 
Permiteți-mi să arăt aici si
tuația din Indochina de la de
clanșarea agresiuni! armate a- 
mericane împotriva Laosului 
pentru a vă demonstra acest 
lucru.

Chiar din momentul în ca-

re S.U.A. și agenții lor și-au 
trimis în mod aventuros tru
pele în sudul Laosului, popu
lația sud-vietnameză și for
țele sale armate au lansat i- 
mediat atacuri puternice îm
potriva trupelor americane și 
marionetă la bazele lor de 
pornire, împotriva bazelor lor 
logistice și a posturilor lor de 
comandă nevralgice din Viet
namul de Sud, provocîndu-le 
numeroase pierderi. Potrivit 
unor statistici încă incomplete, 
de la începutul lui februarie 
pînă la 4 martie, numai pe 
frontul din nordul regiunii 
Guang Tri și pe .șoseaua nr. 9 
forțele armate de eliberare din 
Vietnamul de Sud au scos, din 
luptă peste 2 500 de inamici, 
din care mai mult de jumăta
te americani, au doborît și dis
trus 80 de avioane și elicopte
re, au distrus peste 260 de ve
hicule militare (în mare parte 
tancuri și blindate), au scufun
dat 17 nave, au distrus 15 de
pozite logistice și au capturat 
un mate număr de arme. In a- 
celași timp, în celelalte teatre 
de operațiuni din Vietnamul 
de Sud forțele armate de .eli
berare au lansat fără încetări 
atacuri și victoriile străluci5 
ale FAPE.de la Ngoc To 
(Platourile înalte), Song Mao 
(Binh Thuan), Tay-ninh, sînt 
tot atîtea lovituri zdrobitoare 
date inamicului.

In Cambodgia și în Laos, 
populația și forțele armate 
patriotice au dat de asemenea 
riposte în permanență agreso
rului, provocîndu-i o înfrîn- 
gere după alta. Numai în cele 
două provincii Kompong Chem 
și Kratie. în decurs de 25 de 
zile, de la 4 la 28 februarie 
1971, ele au distrus sau deci
mat 15 batalioane de infante
rie și 10 escadroane de blinda
te, au incendiat sau distrus 
peste 500 de vehicule milita
re de toate tipurile, dintre care 
300 de tancuri și blindate,’ au 
doborît 32 de avioane și eli
coptere și au făcut astfel să 
eșueze atacul lansat de trupe
le S.U.A. și de trupele mario
netă de la Saigon.

Pe frontul din sudul Laosu
lui, de la începutul lunii fe
bruarie. populația și armata 
populară de eliberare din Laos 

au distrus complet 10 bata
lioane dintre cele mai bune .ale 
armatei marionetă Saigoneze, 
adică peste 6 000 de inamici, 
au capturat în viață numeroși 
soldați și ofițeri, printre care 
se află și colonelul Nguyen 
Van Tho. comandantul brigă
zii a 3-a de parașutiști : au 

' doborît peste: 300 de 'avioane 
și elicoptere, au distrus peste 
300 de mijloace de război me
canizate.

Aceste victorii strălucite ale 
celor 3 popoare indochineze au 
demascat lă’udăroșefiiile Wa
shingtonului cu privire ■ la 
„victoriile" sale.

în fața agresiunii america
ne, noi nu avem altă cale de
cît de a lua armele pentru a 
i ne opune. Populația sud- 
vietnameză este iubitoare de 
pace, dar nu o pace în sclavie 
â la Nixon. Numai o pace în 
independență și libertate va 
putea fi o pace reală și du
rabilă. Bunăvoința popu
lației sud-vietnameze este re
flectată în soluția globală în 
10 puncte a F.N.E. și a G.R.P. 
precum și în cele 8 puncte 
complementare prezentate 1; 
conferința de la Paris în pro
blema Vietnamului. Aceste 
propuneri constituie' o cale 
onorabilă pentru Nixon pen
tru a pune capăt acestui 
război, cel mai nepopular 
din S.U.A., care este con

damnat de întreaga omenire 
progresistă. S.U.A. trebuie să 
retragă rapid, total și fără con
diții trupele americane și pe 
acelea ale lagărului american 
din Vietnamul de Sud, să re
nunțe la trio-ul Thieu—Kv— 
Khiem, belicist și corupt, să 
lase populația sud-vietnameză 
să-și reglementeze propriile 
sale probleme fără amestec din 
afară. Aceste cerințe sînt în- 
trutotul conforme cu principii
le respectării independenței, 
suveranității, unității și inte
grității teritoriale a Vietnamu
lui, recunoscute prin Acordu
rile de la Geneva din 1954.

Dar nesocotind opinia publi
că.americană și mondială, par
tea americană la Conferința de 
la Paris se încăpățînează să 
nu răspundă propunerilor rea
liste ale G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud. S.U.X. 
prezintă cereri absurde, pun pe 
picior de egalitate victimele și 
agresorul, nu numai că refuză 
să fixeze o dată pentru retra
gerea totală a trupelor ameri
cane, dar pun noi condiții, 
pentru a prelungi ocuparea 
Vietnamului de Sud, continuă 
să mențină pe Thieu—Ky—
Khiem pentru a prelungi răz
boiul, se sprijină pe argumen
tul ridicol că „protejează vie
țile americane" pentru a ex
tinde războiul în Cambodgia și 
apoi în Laos, a bombarda și a- 
menința cu invazia R.D. Viet
nam. Atitudinea obstinată din 
raportul lui Nixon cu privire!

(Continuare în pag. d VTll-a)
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CHIPUL NOU

GHEORGHE SAS. 
prim-secretar al Comitetului ju

dețean Maramureș al U,T.C.

A

• ÎN JUDEȚ EXISTĂ

3 181
în 1970

subingineri din Baia Marenouă și modernă sală de curs a Institutului de

NUMĂRUL DE PA 
TURI ÎN SPITALE a 
crescut de la 2 557 

în 1965 la

— 137 cinemato 
grafe ;

— 2 teatre ;

— 369 echipe ar 
tistice.

LA SFÎRȘITUL CINCINALULUI
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economia județului, în 
415000 000 lei, cu

mai mult decît in cei cinci ani precedenți
Pe harta industrială a județului 

au apărut în acești ultimi 

cinci ani noi și 
obiective economice dintre 

care -menționăm

Construcția noilor obiective 
economice, lărgirea și moderni
zarea capacităților de producție 
existente au creat condiții su
perioare pentru afirmarea în 
muncă a tinerei generații.

• Numărul salariaților a 
crescut între anii 1966— 
1970 cu 13,4 la sută, ;

• Ca urmare, în 1970 numai 
la Centrala minelor și me
talurgiei neferoase Baia 
Mare lucrau peste 10 000 
de tineri.

Cu cinci ani în urmă, la Congresul al Vlll-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist am prezentat angajamentul tinerilor 
maramureșeni la baza căruia erau așezate cifrele impresio
nante ale prevederilor cincinalului recent încheiat. Astăzi 
acele prevederi sînt realități si sîntem cît se poate de mîndri 
știind că la bilanțul înfăptuirilor o contribuție de seamă și-au 
adus-o tinerii care lucrează în unități industriale, în con
strucții, pe ogoarele județului. Participant la aceste realizări, 
la materializarea celor aproape 4 miliarde 400 mili
oane lei investiții, la îndeplinirea cu trei luni mai devreme 
a planului cincinal, tineretul din județul Maramureș se 
bucură din plin de zestrea bogată pe care cincinalul pre
cedent a înscris-o pe harta județului nostru. Există pentru 
tineri un număr de 336 școli generale, 12 licee, în afara in
stitutului pedagogic de trei ani, a luat ființă în acești ani, 
institutul de subingineri. Tn cea mai importantă ramură 
industrială a județului, prin amplificarea capacităților de 
producție, s-au creat numeroase locuri de muncă, oferind 
astfel posibilitatea tinerilor de a se califica în meseriile de 
mineri, mecanici de mină, electricieni, lăcătuși de mină. în 
cadrul centralei industriale de profil lucrează la această oră 
aproape 10 0C0 de uteciști. Același lucru se poate spune 
într-o altă ramură de tradiție a Maramureșului — industria 
lemnului— unde în anii din urmă un intrat în funcțiune noi 
și moderne capacități de producție.

La aceste condiții create pentru pregătirea pentru muncă, 
tinerii membri ai organizației noastre înțeleg să răspundă 
prin noi fapte, prin angajarea sa plenară în înfăptuirea pre
vederilor noului cincinal.

• Poligonul de prefabricate 
Baia Mare ;

• Uzina de cupru Baia Mare ;
• Complexul feroviar Baia 

Mare ;
• Fabrica de mobilă, Fabrica de 

furnire estetice și Fabrica 
P.A.L. în cadrul C.EXL. Sighe- 
tul Marmației ;

• Complexul avicol Seini ;
• Fabrica de pîine Vișeu ;
• Topitoria de in Ulmeni ;
• Fabrica de cable Baia Mare ;
• O nouă mină : Gura Băii.

• NUMĂRUL STUDENȚILOR ÎN ANUL DE ÎNVĂȚĂMÎNT 1970 

1971 A FOST DE 1 921 FAȚĂ DE 997 ÎN URMĂ CU 5 ANI

• PENTRU El S-A CONSTRUIT ÎN CINCINAL i

1 CĂMIN CU 300 LOCURI }

1 300 m.p. SPAȚIU DE ÎNVĂȚĂMÎNT.

Interior al Uzinei mecanice și de utilaj minier din Baia Mare

Evoluția ascendentă a învățămîntului

ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR
CONSTRUIT IN CINCINAL

UN LICEU CU 20 SĂLI DE CLASĂ LA BAIA 
MARE ;

• CITE O ȘCOALĂ CU 16 SĂLI DE CLASA 
LA CAVNIC Șl SIGHETUL MARMAȚIEI ;

• UN LICEU INDUSTRIAL CU 16 SĂLI DE 
CLASĂ LA BAIA MARE.

• 551 grădinițe și școli de cultură generală ;
• 12 licee de cultură generală ;
• 3 licee industriale ;
• 1 liceu economic ;
• 2 licee pedagogice ; ,
® 3 școli profesionale ;
• 2 școli de artă ;
• 3 școli de maiștri ;
• 3 școli postliceale.

I
I
I
I

I 
I
I
I
I
I

• La Baia Mare a 
început CONSTRUC
ȚIA UNUI SPITAL CU

1 300 
locuri

NUMĂRUL MEDI
CILOR a sporit cu 
21,2 la sută, iar ai 
cadrelor medii sa
nitare cu 63,4 la 
sută.

Pentru tinerii salariati s-au dat în folosință 
trei cămine muncitorești cu

546 LOCURI

în anii cincinalului s-au construit din fon
durile statului și ale organizațiilor obștești

6 987 APARTAMENTE
iar din fondurile populației

8 630 DE LOCUINȚE

Modernul complex arhitectonic ce înfrumusețează orașul Baia Mare

EDILITARE
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Vizita delegației Guvernului Revoluționar

Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud
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Convorbiri oficiale 

la Consiliul de Miniștri

Primire la președintele 

Marii Adunări Naționale
Delegația Guvernului Revo

luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud, 
condusă de ministrul afaceri
lor externe, doamna Nguyen 
Thi Binh, a făcut vineri o vi
zită protocolară la Consiliul 
de Miniștri, unde a fost pri
mită de prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Ilie 
Verdeț.

întrevederea, care a avut 
loc cu acest prilej, s-a desfă
șurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie*

La Consiliul de Miniștri au 
avut loc apoi convorbiri ofi
ciale între delegația guverna
mentală română, condusă de 
Ilie Verdeț, prim-vicepreșe- 
dintele Consiliului de Miniștri, 
și delegația Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
condusă de ministrul afaceri

Recepție oferită deprim-vicepreședintele

Consiliului de Miniștri9
Prim-vicepreședintele Con

siliului de Miniștri, Ilie Ver
deț, a oferit vineri seara o 
recepție în cinstea delegației 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, condusă de 
ministrul afacerilor externe, 
doamna Nguyen Thi Binh.

Toastul tovarășului

Ilie Verdeț
-*

Toastul doamnei

Nguyen Thi Binh
Stimată doamnă ministru 

Nguyen Thi Binh,
Dragi prieteni vietnamezi, 
Doamnelor și Domnilor, 
Tovarăși !
Permiteți-mi ca, înainte de 

toate să exprim satisfacția și 
bucuria Partidului Comunist 
Român, Guvernului și poporu
lui român în legătură cu vizi
ta în țara noastră a delegației 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, condusă de mi
nistrul afacerilor externe, 
doamna Nguyen Thi Binh.

Vă aflați, iubiți oaspeți, de 
puțină vreme pe pămîntul Ro
mâniei. Dar din manifestațiile 
de caldă simpatie cu care ați 
fost întîmpinați pretutindeni 
v-ați putut convinge de pro
funzimea sentimentelor de 
prietenie pe care poporul ro
mân le nutrește față de po
porul vietnamez.

Am avut astăzi convorbiri 
în problemele relațiilor bila
terale și în unele probleme de 
interes comun. Și cu acest 
prilej noi am subliniat soli
daritatea Guvernului Româ
niei, a poporului român, cu 
cauza dreaptă a poporului 
vietnamez, cu lupta eroică 
dusă sub conducerea Frontu
lui Național de Eliberare și a 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud : ne-am expri
mat solidaritatea noastră cu 
Republica Democrată Viet
nam, cu munca de construcție 
și lupta de apărare a inde
pendenței naționale desfășu
rată în această țară socialis
tă frățească, sub conducerea 
partidului celor ce muncesc. 
Am fost de la început și sîn- 
tem alături de poporul viet
namez în lupta sa hotărîtă 
împotriva agresiunii S.U.A. 
Sprijinind inițiativele și pro
punerile guvernului dum
neavoastră, ale guvernului 
Republicii Democrate Viet
nam, considerăm că pentru

Depuneri de coroane
Vineri dimineața, delegația 

Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, condusă de ministrul 
afacerilor externe,, doamna Ngu
yen Thi Binh, a depus o coroa
nă de flori Ia Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism.

La solemnitate au luat parte 
Nguyen Duc Van, ambasado
rul Republicii Vietnamului de

Vizita la Fabrica de confecții 

și tricotaje „București"
în cursul după-amiezii zilei de 

vineri delegația Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republi- 

lor externe, doamna Nguyen 
Thi Binh.

Din delegația guvernamen
tală română, fac parte Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al mini- 
nistrului afacerilor externe, 
Iosif Chivu, director în Mini
sterul Afacerilor Externe.

Din delegația guvernului Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud 
fac parte Nguyen Duc Van, 
ambasadorul Republicii Viet
namului de Sud la București, 
Phom Vam Ba, director la Bi
roul de informații al delega
ției Guvernului Revoluționar 
Provizoriu la Paris, Truong 
Tung, expert în cadrul acestui 
birou.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de deplină 
înțelegere, de caldă prietenie.

Au participat Emil Bodna- 
raș. Paul Niculescu-Mizil, Du
mitru Popa, Ștefan Vb'.te?, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Sta.t și ai gu
vernului, conducători de insti

rezolvarea conflictului din In
dochina este necesar ca S.U.A. 
să-și retragă trupele din Viet
namul de Sud și să înceteze 
orice atacuri militare împotri
va sudului, a teritoriului R.D. 
Vietnam, orice acte de agre
siune împotriva Cambodgiei și 
Laosului, să se asigure toate 
condițiile pentru ca popoarele 

vietnamez, cambodgian și lao
țian să-și rezolve singure pro
blemele interne, fără nici un 

amestec din afară.
Vă rugăm să transmiteți 

poporului vietnamez mesajul 
de prietenie și solidaritate 
frățească al partidului, guver
nului și poporului nostru.

Vă doresc să vă simțiți cît 
mai bine în țara noastră, să 
cunoașteți cît mai mult din 
realizările și preocupările 
noastre. îndreptate spre dez
voltarea economiei, științei, 
culturii, spre edificarea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, spre întărirea 
Frontului mondial al forțelor 
antiimperialiste. luptătoare 
pentru independență, progres 
și pace.

Vă propun să ridicăm paha
rul :

— pentru triumful cauzei 
drepte și împlinirea aspirați
ilor legitime ale poporului 
vietnamez !

— pentru adîncirea legătu
rilor de prietenie și solidari
tate frățească dintre țările și 
popoarele noastre !

— pentru unitatea tuturor 
forțelor antiimperialiste și 
succesul luptei lor pentru li
bertatea popoarelor, pentru 
pace în lume !

— în sănătatea președinte
lui Nguyen Huu Tho !

— a președintelui Huynh 
Tan Phat 1

— în sănătatea dumneavoas
tră, doamnă ministru și a sti- 
maților noștri oaspeți sud- 
vietnamezi !

— în sănătatea dv. a. tutu
ror !

Sud la București, membri ai 
ambasadei.

Au fost prezenți George Maco
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Dumitru 
Joița, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al munici
piului București, Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
generali și ofițeri superiori.

eii Vietnamului de Sud, condusă 
de ministrul a.ficerilor externe, 
doamna Nguyyra Thi Binh, a fă

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a pri

mit, vineri după-amiază, dele
gația Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, condusă de minis
trul afacerilor externe, doamna 
Nguyen Thi Binh.

La întrevederea, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, au luat parte Maria Gro
za, și Ilie Murgulescu, vicepre
ședinți ai Marii Adunări Națio
nale, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Mărgineanu, secre
tar al Marii Adunări Naționale, 
Andrei Oțetea, vicepreședinte al 
Comisiei de politică externă a 
M.A.N., și Stanciu Stoian, mem
bru al Comisiei.

A fost prezent Nguyen Duc 

tuții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au luat parte, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în România, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Stimați tovarăși din condu
cerea de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 

Doamnelor și Domnilor, 
Stimați tovarăși și prieteni, 
Răspunzînd invitației Gu

vernului Republicii Socialiste 
România, delegația noastră 
este prima delegație guverna
mentală care vine în Româ
nia pentru o vizită de priete
nie. Permiteți-ne să adresăm, 
cu prilejul acestei recepții so
lemne, tuturor prietenilor ro
mâni prezenți aici și, prin 
dumneavoastră, poporului ro.- 
mân frate, cel mai călduros 
salut. Ținem să exprimăm re
cunoștința delegației noastre 
pentru primirea călduroasă și 
prietenească care i-a fost re
zervată peste tot în frumoasa 
și ospitaliera dumneavoastră 
țară.

Legăturile de prietenie și de 
solidaritate dintre Vietnamul 
de Sud și România există de 
multă vreme. Noi exprimăm 
dorința vie a guvernului nos
tru de a le consolida și a le 
dezvolta încă și mai mult în 
interesul celor două popoare 
ale noastre și al cauzei revo
luționare a popoarelor întregii 
lumi.

De mai mulți ani, imperia
liștii americani au întreprins 
agresiunea în Vietnamul de 
Sud, vrînd să-l transforme în
tr-o neocolonie și o bază mi
litară americană. Cu toate în- 
frîngerile grele suferite în 
Vietnamul de Sud și condam
nările din ce în ce mai ener
gice din partea popoarelor 
progresiste ale lumii, inclusiv 
din Statele Unite, administra
ția Nixon nu renunță încă, la 
scopurile sale de dominație 
în Vietnamul de Sud și în ce
lelalte țări indochineze. Ur
mărind „vietnamizarea“ răz
boiului, această administrație 
nu dorește să poarte tratative 
serioase la conferința de la 
Paris, ci din contră intensifi
că operațiunile militare în 
Vietnamul de Sud, a invadat 
Cambodgia și apoi Laosul și 
amenință să atace Republica 
Democrată Vietnam, creînd 

cut o vizită la Combinatul de 
confecții și tricotaje „București'*.

La sosirea în această mare în
treprindere, oaspeții au fost în
tîmpinați de Nicolae Enea, prim- 
adjunct al ministrului industriei 
ușoare, Iosif Steinbach, directorul 
fabricii. Un mare număr de mun
citoare au salutat cu căldură. so
sirea delegației; în semn de prie
tenie, oaspeților le-au fost oferite 
buchete de flori.

Directorul întreprinderii a pre
zentat delegației cîteva date re
feritoare la istoricul fabricii, la 
produsele pe care le realizează, 
le-a vorbit despre condițiile de 
muncă și dotările sociale de care 
dispun salariații.

Au fost vizitate apoi cîteva 
dintre modernele secții ale între
prinderii, unde oaspeții încon
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Van, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la Bucu
rești.

Salutîndu-i pe oaspeți, preșe
dintele Ștefan Voitec a feafir- 
mat sentimentele de simpatie și 
solidaritate ale Marii Adunări 
Naționale, ale întregului' popor 
român cu lupta eroică a po
porului vietnamez împotriva a- 
gresiunii imperialiste.

Doamna Nguyen Thi Binh a 
transmis Marii Adunări Națio
nale, poporului român profunda 
recunoștință a populației sud- 
vietnamezc pentru ajutorul ma
terial și moral acordat luptei 
sale pentru libertate și indepen
dență națională.

In timpul convorbirii, oaspeții 
au fost informați asupra activi
tății parlamentarilor români.

In timpul , recepției, care s-a 
desfășurat înțr-o atmosferă 
caldă, prietenească, tovarășul 
Ilie Verdeț și ministrul afa
cerilor externe, doamna Ngu
yen Thi Binh, au rostit toas
turi.

astfel 6 situație extrem de 
primejdioasă în Asia și în 
lume. în fața noilor aventuri 
militare americane, popoare
le indochineze, unite în același 
front, sînt hotărîte să lupte 
umăr la umăr pentru dreptu
rile lor naționale sacre. Susți
nute de popoareje progresiste 
din întreaga lume, populația 
sud-vietriămeză va obține cu 
siguranță victoria finală.

In lupta sa patriotică, 
dreaptă, populația sud-vietna- 
meză s-a bucurat întotdeauna 
de sprijinul și ajutorul impor
tant și prețios ale țărilor so
cialiste, ale altor țări frățești 
și ale popoarelor progresiste j 
din lume, inclusiv poporul a- ' 
merican. Noi dorim să le ex
primăm aici recunoștința 
noastră sinceră și profundă. 
Cu toate nenumăratele priva
țiuni și sacrificii, noi ne an
gajăm să ducem la bun sfîr- 
șjt lupta noastră pentru a ne : 
îndeplini sarcina față de pa
trie, pentru a fi demni de în- ■' 
crederea lor.

Cu această ocazie solemnă, 
,în numele guvernului nostru, 
ținem să mulțumim Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia pentru sprijinul și ajuto
rul multilateral pe care Ie-a 
acordat ~ întotdeauna luptei ' 
noastre juste.

Urăm poporului frate român 
să obțină mari realizări în în
deplinirea planului cincinal 
1971—1975 și în construirea 
socialismului.

Propun să toastăm : "
— pentru prietenia și soli

daritatea militantă dintre po
poarele vietnamez și român ;j

— pentru succesele tot mai 
mari ale poporului român ' în 
construirea socialismului ; .

— pentru succesele străluci-' 
te ale poporului vietnamez, în; 
lupta sa sacră împotriva agre-i 
siunii americane, pentru sal
varea națională.

— în sănătatea Președinte
lui Nicolae Ceaușescu ; ’

— în sănătatea primului mi
nistru Ion Gheorghe ■ Maurer ;;

—• în sănătatea tuturor prie
tenilor prezenți aici !

■ ‘ i
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jurați cu căldură, s-au întreținut 
cu muncitoarele de aici. Condu
cătoarea delegației a mulțumit 
pentru cuvintele 'calde, de priete
nie, pentru sentimentele de solida
ritate cu lupta dreaptă a poporu
lui vietnamez și a transmfs colec
tivului de muncitori sajntul fier
binte al compatrioțilorțsij. Ngu
yen Thi Binh și ceilalți Vnembri 
ai delegației' au apreciat nivelul 
tehnic al utilajelor, calitatea pro-- 
duselor realizate și au urat cor 
lectivului fabricii nSf succese îh 
activitatea sa.

Delegația a feriy, însoțită de 
Georgș Macovescu, prim adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
de alte persoane oficiate.

La vizită a participat Nguyen 
Duc Van, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud Ia Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Mitingul 
de la 
Sala 

Palatului

Guvîntarea

doamnei

Nguyen Thi Binh

(Urmare din pag. a Vl-a)

la „starea lumii** prezentat în 
luna februarie a.c. dovedește 
că el nu este deloc preocupat 
de pace și că nu dorește decît 
să se bazeze pe forță pentru 
a-și realiza visul său de domi
nație în Vietnam și în Indochi
na. Astfel, Administrația Ni
xon însăși este aceea care tre
buie să-și asume întreaga răs
pundere pentru consecințele e- 
voluției primejdioase a situa
ției din Indochina și pentru 
impasul Conferinței de la Pa
ris în problema Vietnamului.

Popoarele lumii întregi sus- 
țifî cu căldură poziția justă a 
F.N.E. și a G.R.P., și, în a- 
celași timp, critică aspru a- 
firmațiile false și planurile a- 
venturoase ale lui Nixon. Vor
bind despre soluția noastră 
globală în 10 puncte, în oc
tombrie anul trecut, președin
tele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
a precizat : „Apreciem că pro
punerile Frontului Național 
de Eliberare oferă o bază ra
țională pentru soluționarea 
conflictului pe cale politică11. 
La 24 februarie 1971, președin
tele Nicolae Ceaușescu a de
clarat : „Cu toții cunoaștem 
că în ultimul timp S.U.A. au 
intensificat acțiunile militare 
în Indochina, în Vietnam, în 
Cambodgia și, nu derhult, în 
Laos. Considerăm că aceste 
acțiuni sînt menite să agra
veze mult situația în această 
zonă, să ridice piedici uriașe 
în calea unei soluționări po
litice a situației din Indochi
na. De aceea noi ne-am pro
nunțat și ne pronunțăm cu 
toată hotărîrea pentru înceta
rea acestor acțiuni agresive, 
pentru a se pune capăt orică
ror acțiuni militare și a se 
trece la retragerea tuturor tru
pelor americane și ale aliați- 
lor lor din Vietnam, din Cam
bodgia și Laos, pentru ca po
poarele din Indochina să fie 
lăsate să-și rezolve probleme
le fără nici un amestec din 
afară. Considerăm că nimic 
nu va putea Infringe voința de 
luptă a acestor popoare; în 
ciuda oricăror eforturi milita
re inamice, aceste state își vor 
redobîndi independența, se vor 
putea dezvolta conform voin
ței lor ! Am dori să se reali
zeze aceasta cît mai curînd și 
am fi bucuroși dacă s-ar ajun
ge te o soluție politică în a- 
ceastă direcție. Doresc să rea
firm simpatia și solidaritatea 
noastră față de popoarele In- 
dochinei și să menționez că 
vom sprijini tot timpul lupta 
lor dreaptă“.

Populația sud-vietnameză 
luptă bizuindu-se în primul 
rînd pe propriile sale forțe, 
dar ea știe că toate victoriile 
sale nu pot fi despărțite de 
sprijinul și de ajutorul impor
tant, eficace, al țărilor socia
liste, printre care se numără 
și România, de sprijinul țări
lor prietene și al popoarelor 
lumii, inclusiv acela din Sta
tele Unite. *"

în fața gravității situației 
actuale, creată de imperialiș
tii americani în Indochina, 
mai mult decît oricînd forțele 
de pace și antiimperialiste din 
lume trebuie să fie mobilizate 
pentru a face față scopurilor 
agresive ale Washingtonului 
și a susține lupta justă a po
poarelor Indochinei. In cadrul 
acestei vaste mișcări de soli
daritate și de sprijin pentru 
lupta popoarelor din Indo
china, noi sîntem siguri că 
prietenii noștri români ne vor 
susține încă și mai mult.

încă o dată, în numele 
G.R.P., al F.N.E. și al popu
lației din Vietnamul de Sud, 
noi mulțumim sincer P.C.R.^ 
Guvernului R.S.R. și poporu
lui român pentru simpatia lor 
profundă, pentru sprijinul lor 
permanent și pentru efortu
rile lor,' contribuind la victo
ria luptei poporului vietna
mez.

Noi urăm poporului român 
frate succese strălucite în în

deplinirea planului cincinal 
1971—1975, în construirea so
cialismului și în lupta comună
a popoarelor pentru pace, in
dependentă națională, demo
crație și'progres social.

Actuala vizită întărește și 
mai mult înțelegerea reciprocă 
dintr^ cele două părți și bu
nele . relații existente între 
G. R. P. și populația din Viet
namul de Sud, pe de o parte, 
și Guvernul R.S.R. și poporul 
român, pe de altă parte, se 
vor consolida și se vor dez
volta și mai mult în interesul 
celor dqufe popoare și acela ăl 
mișcării * revoluționare în 
lume.

Trăiască prietenia și solida
ritatea combatantă dintre 
populația sud-vietnameză și 
poporul român !

DE PESTE HOTARE
Protocol româno sovietic

La 12 martie, a fost semnat 
la Moscova protocolul adițional 
pe anul 1971 la planul de cola
borare culturală și științifică 
dintre România și U.R.S.S. Pro
tocolul suplimentează și concre
tizează prevederi ale planului 
referitoare la colaborarea in do
meniile științei. învățămîntului, 
culturii și artei.

In acest an. în U.R.S.S. ur
mează să aibă loc o serie de 
acțiuni și manifestări cultural- 
artistice — expoziții, expuneri 
și conferințe, precum și alte ma
nifestări in legătură cu aniver- 

: sarea semicentenarului creării 
Partidului Comunist Român.

în cadrul schimburilor reci
proce, în U.R.S.S. vor avea loc, 
printre altele, turneul Teatrului

Demisia guvernului turc
Șeful statului major și coman

danții celor trei, armate ale Tur
ciei au înmînat vineri președin
telui țării, Cevdet Sunay, precum 
șl președinților Adunării Naționa
le și Senatului, o declarație cu 
caracter ultimativ în care se ara
tă că „forțele armate turcești sînt 
hotărîte să preia puterea, dacă un 
nou guvern puternic nu va fi al
cătuit în cel mai scurt timp, pen
tru a pune capăt anarhiei care a- 
menință Turcia".

Imediat după ce această decla
rație a fost difuzată de postul de 
radio Ankara, parlamentul și gu
vernul turc s-au reunit în ședin
țe extraordinare. In cursul după- 
amiezii, un purtător de cuvînt ofi
cial a anunțat că primul minis-

Președintele Tito a primit 
o delegație a U. T. I.

Președintele losip Broz Tito s-a întîlnit cu o delegație a Uniu
nii Tineretului Iugoslav, condusă de Janez Kocijancici, președin
tele Prezidiului U.T.I., anunță agenția Taniug.

In cursul întîlnirii, prilejuită de apropiata conferință a U.T.I., 
au fost abordate o serie de probleme din viața tinerilor iugoslavi. 
Convorbirea, menționează agenția, a reliefat că tineretul iugoslav 
aprobă amendamentele propuse la Constituția țării, apreclindu-le 
ca un pas însemnat pe calea edificării societății socialiste a po
poarelor și naționalităților iugoslave egale în drepturi. Exprimîn- 
du-și, de asemenea, sprijinul față de măsurile de stabilizare a 
economiei iugoslave, U.T.I. consideră că acestea nu sînt încă sufi
cient de rapide și eficace, adaugă agenția Taniug.

Președintele Tito a fost de acord cu membrii delegației, că în 
discuțiile pe marginea amendamentelor la Constituție, tineretul 
trebuie să fie mai mult antrenat.

Puternice atacuri ale

forțelor patriotice

din Indochina
CAMBODGIA

Agențiile de presă relatează 
că, în ultimele 24 de ore, în 
Cambodgia s-a înregistrat o in
tensificare a luptelor între for
țele populare de rezistență și 
trupele regimului Lon Nol-Sirik 
Matak. In zona de operațiuni 
denumită ..frontul de nord", la 
aproximativ 80 km nord-est de 
Pnom Penh, patrioții cambod- 
gieni au declanșat un atac asu
pra a două poziții întărite ale 
inamicului. Tot în această zonă, 
au avut loc lupte violente în 
zorii zilei de vineri. De aseme
nea, au fost bombardate instala
ții militare și unități ale trupe
lor regimului de Ia Pnom Penh 
într-unul din cartierele orașului 
Kompong Cham. Au fost sem
nalate, în același timp, atacuri 
ale forțelor populare de rezis
tență asupra pozițiilor inamice 
din localitatea Troeung.

LAOS
în pofida bombardamentelor 

intense întreprinse de aviația 
americană asupra Laosului, în 
sprijinul efctivelor militare sai- 
goneze care participă la așa- 
numita operațiune „Lam Son 
71“, forțele de rezistență popu
lară laoțiene continuă să opună 
o puternică rezistență trupe
lor agresoare — relatează cores
pondentul agenției France Pres- 
se. în ultimele 24 de ore, cele 
mai violente ciocniri între deta
șamentele Pathet Lao și unită

Partidul Indirei Gandhi 

a obținut majoritatea absolută 

în Parlamentul tării
-i

La Delhi s-a anunțat că, potrivit ultimelor date, Partidul 
Congresul Național Indian, condus de Indira Gandhi, a obținut 
291 mandate din totalul de 521 din Camera Populară a Parla
mentului. Pe măsură ce rezultatele numărătorii voturilor, care 
continuă în peste 100 de circumscripții electorale, sosesc în ca
pitală, apar indicii că partidului guvernamental îi vor reveni 
în total cel puțin 300 de locuri, iar după unele aprecieri chiar 
circa 350, ceea ce ar reprezenta o majoritate parlamentară de 
două treimi.

• ÎN FINLANDA continuă gre
va celor 70 000 de muncitori din 
industria metalurgică, declarată 
Ia 8 februarie în sprijinul unor 
revendicări economice. Tncepînd 
de joi, metalurgiștilor li s-au a- 
lăturat și cei 9 000 de salariați din 
industria de construcții. Datorită 
acestei greve, sînt afectate 350 de 
programe de construcții din în
treaga țară.

0 HOTĂRÎRE A BUNDESTAG-ULUI
VEST-GERMAN

Bundestagul vest-german a 
hotărît în unanimitate, fără 
dezbateri, ridicarea ultimelor 
restricții la importul și difu

Național „I. L. Caragialc1*, al 
ansamblului de cîntece și dan
suri „Doina**, expoziția de artă 
românească contemporană, re
trospectiva și festivalul filmu
lui românesc, o expoziție a căr
ții academice etc.

în România vor avea Ioc tur
neul teatrului - „Maiakovski** din 
Moscova, al orchestrei de ca
meră dirijată de R. Barșai, o 
expoziție cu lucrările pictorului 
Pirosmanisvili. un festival al 
filmului sovietic etc.

Din partea română, protoco
lul a fost semnat de Marcel 
Ghibernea, director în MAE al 
Republicii Socialiste România, 
iar din partea sovietică de Ni
kolai Lunkov. director în 
MAE al U.R.S.S.

tru, Suleyman Demirel, a înain
tat demisia guvernului său pre
ședintelui Cevdet Sunay. Un co
municat al Palatului prezidențial 
a informat că președintele Sunay 
a acceptat demisia guvernului, 
dar i-a cerut să rămînă în func
ție pînă ce va fi format un nou 
cabinet de miniștri. Potrivit a- 
genției Reuter, se așteaptă ca 
noul guvern turc să fie alcătuit 
în baza procedurii normale, pre
ședintele Sunay urmînd să aibă 
consultări cu liderii partidelor 
politice din țară.

Agențiile de presă relatează că 
la Ankara au fost aduse trupe, 
dar că atît în capitală cît șl în 
provincie situația este calmă.

țile militare saigoneze au fost 
semnalate la sud-est de orașul 
Tchepone și în apropierea loca
lității Lao Bao.

Plenara lărgită 
a C.C. al Frontului
Patriei din Vietnam

• LA HANOI a avut loc cea 
de-a 21-a plenară lărgită a Co
mitetului Central al Frontului 
Patriei din Vietnam, la care au 
fost examinate rezultatele acti
vității Frontului în anul 1970 și 
sarcinile pe anul în curs.

La plenară a luat cuvîntul 
Ion Duc Thang, președintele
R. D. Vietnam, care a subliniat 
hotărîrea poporului vietnamez 
de a continua și intensifica re
zistența împotriva agresiunii
S. U.A. și de a construi cu 
succes socialismul.

în cursul plenarei, a fost au
diat și dezbătut raportul poli
tic al Prezidiului C.C. al Fron
tului Patriei din Vietnam. Ra
portul a prezentat situația ac
tuală din Indochina în condi
țiile agresiunii americane și a 
indicat sarcinile vizînd mobi
lizarea în continuare a poporu
lui vietnamez în lupta împotri
va agresiunii, pentru dezvol
tarea construcției socialiste.

• LA ȘANTIERELE NAVALE 
din Southampton se află într-o 
stare avansată de construcție pri
mul vas din lumș fabricat din 
mase plastice. Este vorba de nava 
„Hms Wilton" de 400 de tone, 
avînd o lungime de peste 45 m. 
Masele plastice, întărite cu fibre 
de sticlă, sînt apreciate în Marea 
Britanie drept ,.viitorul material 
de construcție macrostructural".

zarea în R. F. a Germaniei a 

ziarelor provenite din Repu

blica Democrată Germană.

ORIENTUL 
APROPIAT

• GENERALUL HAFEZ 
ASSAD A FOST ALES 
PREȘEDINTE AL SIRIEI

• GENERALUL Hafez As
sad, primul ministru al Siriei, 
a fost ales în funcția de pre
ședinte al țării în cadrul refe
rendumului care s-a desfășurat 
în toate regiunile Siriei.

Ceremonia instalării oficiale a 
lui Hafez Assad în funcția de 
•șef al statului are loc astăzi. El 
devine, astfel, cel de-al 14-lea 
președinte al Siriei de la pro
clamarea independenței țării.

• ABBA EBAN VA ÎN
TREPRINDE UN TUR
NEU IN ANGLIA, S.U.A., 
MEXIC ȘI NICARAGUA

Ministrul de externe al Israelu
lui, Abba Eban, va întreprind 
săptămîna viitoare un turneu în 
Marea Britanie, S.U.A., Mexic șl 
Nicaragua, anunță un comunicat 
guvernamental publicat la Tel 
Aviv, In drum spre Washington 
el se va opri la Londra pentru a 
conferi cu omologul său britanic. 
Sir Douglas Home. In capitala 
S.U.A., Eban va avea întrevederi 
cu secretarul de stat William Ro
gers șl cu alte personalități ame
ricane, după care se va deplasa 
la New York, unde se va întîlnl 
eu ambasadorul Jarring, repre
zentantul special al secretarului 
general al O.N.U. în Orientul A- 
propiat. Ministrul israelian va vi
zita apoi Mexicul și Nicaragua 
pentru a purta discuții cu pre
ședinții și miniștrii de externe ai 
acestor țări.

A doua întilnire între dele
gația guvernului Republicii De
mocrate Germane, condusă de 
Gunter Kohrt, secretar de stat, 
și delegația Senatului Berlinu
lui occidental, condusă de Ul
rich . Miiller, director senato
rial. a avut loc vineri în Berli
nul occidental, informează agen
ția A.D.N. întilnirea. la care au 
fost abordate probleme intere
sted cele două părți a durat pa
tru ore. Conducătorii celor două 
delegații au căzut de acord să 
continue tratativele la sediul 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. 
din Berlin.

Măsuri antigreviste în 
Suedia

• FOLOSIND împuternicirile 
speciale acordate de parlament, 
guvernul suedez a ordonat vineri 
înapoierea imediată la lucru a ce
lor 15 000 de funcționari de stat 
care se află în grevă de la înce 
putul lunii februarie. In același 
timp, s-a anunțat că vor rămîne 
în vigoare, pînă Ia data de 23 a- 
prilie, prevederile vechilor con
tracte de muncă privind salariile. 
Tot pînă la 23 aprilie au fost in
terzise grevele.

Hotărîrile guvernului au provo
cat nemulțumiri în rîndul mem
brilor Federației asociațiilor pro
fesionale din Suedia, partioipanți 
Ia această grevă. Potrivit agenți
ei U.P.I., s-a aflat că, în ciuda 
hotărîrii conducerii acestei fede
rații de a respecta dispozițiile 
date de guvern, membrii sindica
tului ar intenționa să declare o 
serie de greve, chiar dacă aces
tea vor fi considerate „ilegale".

Personalități chiliene 
primite de Ciu En-lai și 
Go Mo-jo

Agenția China Nouă informea
ză că Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al II. p. Chineze, 
și Go Mo-jo, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adună- 
Mi reprezentanților populari pe 
întreaga Chină, au avut vineri o 
convorbire prietenească cu Au
gustin _ Alberti, președintele Insti
tutului național pentru pregătirea 
profesională din Chile.

In aceeași zi, premierul Ciu En- 
lai l-a primit pe însărcinatul cu 
afaceri a.i. al Republicii Chile, 
Serfio Silva Piderit.

• MINISTRUL BELGIAN al 
sănătății, L. Nameche, a oferit 
un dineu in cinstea delegației 
Ministerului Sănătății din Repu
blica Socialistă România, condu
să de dr. docent Eugen Mareș, 
adjunct al ministrului. La di
neu au participat, printre alții, 
Leo Kaprio, director general al 
Biroului regional O.M.S. pentru 
Europa, și Alexandru Lăzărea- 
nu, ambasadorul României la 
Bruxelles.

Tehnică de salvare 
spațială

• In S.U.A., se pune la punct 
o tehnică de salvare spațială. Se 
prevede, în acest scop, echiparea 
unei nave spațiale de tipul 
,,Apollo" cu încă două locuri, in
stalate în spatele celor trei exis
tente în mod normal. Dacă ar in
terveni dificultăți, nava astfel 
modificată ar putea fi lansată cu 
echipaj de doi astronauți pentru 
a lua Ia bord pe astronauții nau
fragia ți.

Proces senzațional la 
Rio de Janeiro

• AUTORITĂȚILE militare bra
ziliene au interzis publicarea de 
informații în țară asupra unui 
proces senzațional : 15 polițiști din 
Sao Paulo au fost deferiți justiți
ei sub acuzația de participare la 
„Escadronul morții", care și-a 
propus să lichideze banditismul 
fără a ține seama de autorități 
sau de prevederile legale.

Procurorul a cerut pedeapsa cu 
moartea pentru cei 15 acuzați, iar 
acum se așteaptă ca Tribunalul 
militar, în fața căruia se judecă 
procesul, să pronunțe sentința.
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