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Cu inima, cu gindul,
1971

cu faptele noastreUN FIERBINTE OMAGIU PARTIDULUI
; Jumătatea de veac de glorioasă 
► existență a Partidului Comunist Ro- 
; mân se împlinește peste cîteva zile, 
; rotundă, vibrîndu-și fiecare clipă în 
; ritmul inimilor întregului popor. 
; Sentimentul apropierii de un eveni- 
; ment ce se înscrie în cartea de isto- 
; rie a dat întregii țări o nobilă trans- 
; figurare. Sărbătoarea muncii, înflo- 
; rită exploziv deunăzi pe traseele 
; defilării, se continuă, la aceeași 
; tensiune, lîngă mașini și pe schele, 
; lîngă retorte și calculatoare, în

brazde și în aule. Se continuă, în 
ceasurile de răgaz, pe scenele și es- <; 
tradele festive, în sălile de concert, <; 
sub cupolele sesiunilor științifice, «i 
Fiecare clipă — o faptă a muncii și <! 
creației. Fiecare faptă — un semn 
de omagiu. Fiecare omagiu —ți 
o nestemată din marele tezaur I; 
al hărniciei și dragostei pe care în- 
tregul nostru popor se pregătește!; 
să-l dăruie partidului în zorii glo- 
riosului semicentenar.

REZULTATELE DAU 
MĂSURA EFORTULUI

Pe parcursul celor 4 luni 
care au trecut de la începu
tul anului am însoțit pe mulți 
tineri din județul Galați la 
acțiunile de muncă voluntar- 
patriot-ică, am fost martori ai 
eforturilor lor pentru înfru
musețarea unei localități și 
pentru împădurirea unor tere
nuri, pentru colectarea fieru
lui vechi, ne-am bucurat de 
entuziasmul cu care tinerii u- 
teciști continuă această fru
moasă tradiție.

încercăm acum, în preajma 
sărbătoririi semicentenarului, 
un scurt bilanț.

— Rezultatele obținute prin 
acțiunile de muncă voluntar- 
patriotică de la începutul fi
nului și pînă la 1 Mai sînt cu 
totul îmbucurătoare pentru 
noi, ne declară Marin Stoian, 
prim secretar al Comitetului 
județean U.T.C. Galați. Ele 
sînt exprimate de altfel, prin 
faptul că la lucrările nefinan- 
țate ni s-a livrat în cont 
valoare de 14,9 milioane lei, 
deci cu peste 4 milioane lei 
mai mult față de angajament, 
iar în urma lucrărilor finan
țate ni s-a livrat în cont 
suma de 562 700 lei față de 
de 390 000 lei cît ne propuse
sem pe primele 4 luni și față 
de 1,1 milioane lei cît aveam 
în planul anual. Cu alte cu
vinte am realizat și depășit 
cu mult prevederile angaja
mentului.

Am solicitat în continuare 
tovarășului prim secretar cî
teva date cu ajutorul cărora 
să se poată configura drumul 
parcurs de organizațiile de 
U.T.C. gălățene sure aceste 
rezultate remarcabile. Am ob
ținut un răspuns simplu și 
totodată revelator î

— La început, în primele 
3—4 săptămîni ale anului, am 
avut o perioadă dificilă. Ac
țiunile de muncă voluntar- 
patriotică se organizau spora
dic cu rezultate nu prea con
cludente. Am trecut atunci la 
o mal bună organizare și pla
nificare a muncii în acest 
domeniu. în acest scop am 
realizat dezbateri ample cu 
secretarii comitetelor U.T.C. 
din întreprinderi și comune, 
cu factorii colaboratori. Dez
baterile au avut loc apoi în 
organizații. Cu acest prilej 
am defalcăt planurile, s-au 
stabilit sarcini concrete, pe 
fiecare organizație și grupă, 
pentru fiecare utecist, s-au 
activizat detașamentele șl co

mandamentele de muncă vo- 
luntar-patriotică. Aici au a- 
părut unele inițiative valoroa
se. Astfel luna martie a fost 
declarată luna colectării me
talelor vechi, luna aprilie — 
luna plantațiilor în silvicultu
ră, au fost inițiate săptămîni 
de întreținere a pășunilor, de 
colectare a maculaturii etc.

Deci rezultate cu totul re
marcabile, rezultate care re
levă hărnicia și entuziasmul 
tineretului gălățean, rezultate 
cu care ei întîmpină sărbă
torirea semicentenarului creă
rii partidului.

ION CHIRIC

CHIMISTII->

Șl PETROLIȘIII 
UAPORTEAZĂ

• Centrala industrială de anve
lope Și mase plastice anunță că 
unitățile sale au depășdt angaja
mentul luat în cinstea semicente
narului partidului cu 11 milioane 
lei la producția marfă și cu 1,3 
milioane lei valută la export. Au 
fost realizate în plus, față de an
gajament, 6 400 anvelope, 1 800 
tone mase plastice prelucrate și 
beneficii totalizînd 6 milioane lei.

• Și petroliștii se prezintă la 
marea sărbătoare a partidului cu 
succese deosebite în muncă. Pînă 
la 1 mal muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din sectorul de extrac
ție și-au depășit angajamentul 
cu însemnate cantități de țiței. 
La rîndul lor, sondorii, folosind 
din plin timpul prielnic, au forat 
peste plan aproape 47 400 metri, 
ceea ce echivalează cu mai bine 
de 30 de sonde.

• Tovarășul Nicolae Ceaușescu
• a primit delegația Adunării

Populare a R.P. Bulgaria
_ Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
9 secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi- 

• cii Socialiste România a primit
la 4 mai, delegația Adunării 
Populare a Republicii Populare

•
 Bulgaria, condusă de acad. prof. 
Sava Ganovski, membru al C.C. 
al P.C.B., președintele Biroului 

_ Adunării Populare, oare ne vizi- 
9 tează țara, la invitația Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Socialiste România.A Ea primire au participat tova- 
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu-

•
 tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Emil Bodna- 
raș, membru al Comitetului E-

V xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 

A Ștefan Voitec, membru al Comi- 
v tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 

președintele Marii Adunări Na

ționale, Gheorghe Necula, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat și 
Constantin Scarlat. deputat în 
Marea Adunare Națională.

Parlamentarii bulgari au fost 
însoțiți de Spas Gospodov, am
basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

In timpul întrevederii, de am
bele părți a fost exprimată sa
tisfacția pentru evoluția mereu 
ascendentă a legăturilor de prie
tenie și colaborare multilaterală 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Bulgaria, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar. A fost subliniată dorin
ța comună de a dezvolta aceste» 
relații spre binele popoarelor ro
mân și bulgar, al cauzei unității 
țărilor socialiste și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete-' 
nească.

• Tovarășul Nicolae Ceaușescu
• a acordat un interviu rețelei
• americane de televiziune N.B.C.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit la 4 mai pe Don Meaney, vi
cepreședinte al „National Broad
casting Company" din S.U.A., și

Hugh Downs, comentator prin
cipal al N.B.G.

Președintele Consiliului de Stat 
a acordat cu acest prilej un in
terviu filmat pentru rețeaua a- 
mericană de televiziune N.B.C.

PATRIA iN
ANII SOCIA-

LISMULUI

CONCURSUL

NOSTRU DE 

FOTOGRAFII
Fotoreporterul EMIL COJO- 

CARU propune pentru astăzi 

o compoziție pe tema: 
„Vîrste paralele*.

Instantaneu cotidian la Uzina de strunguri din Arad: se efec
tuează verificarea unui nou tip de strung. Foto: O. PLEC AN

MARI IZBÎNZI ÎN
MUNCĂ ÎNCHINATE

GLORIOSULUI
SEMICENTENAR

In întîmpinarea gloriosului semi
centenar, pe adresa C.C. al 
P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sosesc, din întreaga 
țară telegrame ale oamenilor 
muncii, prin care aceștia își ex
primă sentimentele lor de dra
goste față de partid, atașamentul 
nețărmurit față de politica mar- 
xist-leninistă a Partidului Comu
nist Român, de edificare a socia
lismului și comunismului în pa
tria noastră.
• Cu legitimă mindrie și cu 

sentimentul datoriei împlinite, 
scriu muncitorii, inginerii și teh
nicienii din cadrul Grupului in
dustrial de petrochimie Surzești, 
vă raportăm, stimate tovarășe 
secretar general, că angajamente
le asumate de colectivul nostru 
în cinstea semicentenarului au 
fost realizate. Producția globală 
a fost depășită cu peste 20 mi
lioane lei, producția marfă cu 
peste 14 milioane lei, exportul cu 
peste 4 milioane lei valută. Vo
lumul beneficiilor realizate peste 
plan în această perioadă se ridică 
la peste 7 milioane lei. Ne anga
jăm, cu această ocazie, iubite to
varășe secretar general, să nu 
precupețim eforturile pentru per
fecționarea organizării și moder
nizării proceselor tehnologice, în 
scopul ridicării competitivității 
și eficienței întregii noastre acti
vități.

lucrătorilor din Institut antrenați 
în activitatea de cercetare.

★
• In întîmpinarea gloriosului 

semicentenar al partidului, colec
tivele de muncă din unitățile in
dustriale ale Capitalei au obținut 
succese deosebite în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate. Po
trivit datelor centralizate, planul 
producției globale pe ansamblul 
industriei de stat din municipiul 
București a fost realizat în pro
porție de 102,9 Ia sută, obțlnîn- 
du-se peste prevederi un volum 
de producție de aproape 480 mili
oane lei. Rezultatele reprezintă o 
creștere de 10,5 la sută, compara
tiv cu realizările aceleiași pe
rioade a anului trecut. Producția 
suplimentară este materializată 
în importante cantități de pro
duse date peste angajamentele 
anuale : 364 tone de laminate fi
nite pline de oțel, 296 tone țevi 
de oțel, 114 tone mase plastice și 
rășini sintetice, mijloace de auto
matizare în valoare de aproape 8 
milioane lei, încălțăminte în va
loare de 100 000 lei, un mare nu
măr de motoare electrice 
și transformatoare de forță, im
portante cantități de mobilă și 
altele.

Racordarea aviculturii I

la circuitul tehnologiilor moderne*
• Cooperarea I.A.S.—C.A.P. își dezvăluie vir

tuțile • Ce realizări prefigurează acțiunea de 
concentrare și specializare a producției ? • Chel
tuielile impuse de modernizarea fermelor avicole 
amortizate în mai puțin de doi ani

In Ialomița, județ care apa
re pe orice hartă a zonalității 
producției agricole ca un teri
toriu caracterizat printr-o in
tensă populare cu animale de 
producție, rezolvarea proble
melor generate de acțiunea de 
specializare și concentrare o-

cupă un loc central în activi
tatea tuturor unităților. Indica
țiile primite din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, prile
juite de consfătuirea de lucru 
cu cadrele din agricultura ju
dețului, au fost de un real a- 
jutor în conturarea clară a o-

biectivelor, a metodelor ce tre
buie adoptate pentru realizarea 
lor operativă și integrală. Dacă 
pentru speciile porcine și ovi
ne acțiunea se află încă în 
faza de debut, (marile complexe 
intercooperatiste de creștere și 
îngrășare 'a porcilor sînt în 
curs de edificare) în ceea ce 
privește creșterea păsărilor se 
dispune deja de o experiență, 
s-au înregistrat rezultate 
nomico-productive care ț 
întreprinderea unor aprecieri.

Concepția de bază în acțiu-
OCTAVIAN MILEA

I
I

e eco- I 
permit I 
cieri. I

(Continuare în pag. a V-a) I

• Angajamentele luate în cin
stea zilei de 8 Mai, se spune în 
telegrama colectivului de munci
tori, ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea Șantier Construc- 
ții-Montaj — municipiul Gheor
ghe Gheorgniu-Dej, au fost în
deplinite cu succes. Prin măsu
rile tehnico-organizatorice adop
tate, nivelul productivității mun
cii a fost depășit cu 4 la sută. A 
fost redusă perioada de execuție 
a unor obiective cum sînt Fabri
ca de hîrtie pergamentată și 
întreprinderea „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț, dezvoltarea între
prinderii mecanice — Suceava, 
Complexul pentru creșterea și 
îngrășarea porcilor — Martinești 
și Complexul avicol-Golești, mă
rirea capacității la Fabrica de 
pîine „Gheorghe Gheorghiu-Dej“, 
Atelierul de prefabricate-Ure- 
chești și altele. Concomitent cu 
scurtarea termenelor de execuție 
s-au obținut certificate de cali
tate „bun“ și „foarte bun" la 
toate lucrările executate.

• Cercetătorii Institutului de 
biologie „Traian Săvulescu“ sub
liniază în telegrama lor hotărîrea 
de a lega și mai strîns cercetări
le fundamentale și cele aplicati
ve de cerințele agriculturii șl 
industriei. De asemenea, se spune 
în telegramă, ne angajăm ca în 
lumina noilor indicații date de 
partid să intensificăm acțiunea 
de ridicare a calificării profesio
nale a cadrelor de conducere, a

Pag. 4

• Cronica T.V.
— Dezvățul și răs
fățul

• Cronica muzicală
— Elementele unei
retrospective

DEAE1EAEEA VERIFICA'
Șl IMBOOĂȚEȘTE 0 IDEE
consiliile pentrii mm

Miwii iii tineri

Din această aplecare continuă asupra planșetei izvorăsc contu
rurile avintate spre înălțimi.

Cîteva intenții organizatorice; 
așa cum se conturează în jude
țul Iași în acest nou început de 
activitate încă neconsumat to
tal pretutindeni, dezvăluie de 
la primele aprecieri nu numai 
o înțelegere exactă a recoman
dărilor și hotărlrilor lansate 
de la tribuna Congresului, ci 
ceva mai mult. încercările de 
imediată actualitate ale comi
tetului județean U.T.C. vor să 
treacă dincolo de respectarea 
formală a literei prevederilor, 
de aplicarea lor corectă și atît, 
căutînd să le îmbogățească prin 
adăugirea • experienței sale ine
dite, prin valorificarea în con
tact cu realitățile sale proprii. 
Iar argumentele care trebuie 
să completeze firesc orice afir
mație vor demonstra că, cel 
puțin deocamdată, aceste în
cercări se arată de bun augur.

în județul Iași, datorită unor 
împrejurări și condiții indepen
dente de voința comitetului ju
dețean U.T.C., actul de naștere 
al consiliilor pentru diverse 
categorii de tineri nu a fost 
încă semnat. Plenara de consti
tuire a lor va avea loc abia 
săptămîna viitoare. Faptul a- 
cesta oferă, în același timp, zia
rului nostru posibilitatea de. a 
fi încă o dată în vecinătatea 
unui act inaugural .pe care, în. 
cursul lunii trecute, l-a trăit 
în mai multe județe, asistînd, 
de pe linia de plecare, la de
clanșarea activității a numeroa
se consilii. O comparație se im
pune, așadar, cu necesitate în
tre cele două momente de înce
put. iar rezultatul ei este în 
bună măsură un punct de ve
dere inedit pe care îl semnalăm 
ca pe o propunere cu valori de 
mare utilitate. Discuția purtată 
cu primul secretar și secretarul 
cu problemele de școli ai co
mitetului județean U.T.C. ple
dează convingător pentru a- 
ceastă idee.

Aparent paradoxal, intențiile 
de nouă structurare și de îm
bogățire în conținut încep chiar 
cu consiliul elevilor, cu toate 
că acesta are o activitate deja 
consolidată în spatele său, o 
experiență ce pare greu de 
clintit. Argumentele modificări
lor, prezentate de secretarul cu 
problemele de școli, ION CHI- 
RIAC, sînt însă mult mai pu
ternice : „încă actuala organi
zare a acestui consiliu a avut, 
chiar de la primii pași ai exis
tenței, de luptat cu o moda
litate greoaie — împărțirea pe 
comisii corespunzătoare unor

D. MATALA

(Continuare în pag. a V-a)
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CU INIMA, CU GiNDUL,
CU FAPTELE NOASTRE,

UN FIERBINTE OMAGIU PARTIDULUI
„desime pm, mm ei se m FILWLIfl

kROMÂNESC

Cu fiecare zi care ne apro
pie de gloriosul jubileu de la 
8 Mai. cresc in amploare și 
diverși li .? manifestările oma
giale de-, .cate Partidului Co
munist Român, conducătorul 
încercat al poporului român, 
care de la începutul existen
ței sale și-a asumat sarcina 
istorică de a organiza și în
druma clasa muncitoare, pe 
toți oamenii muncii din patria 
noastră, spre înfăptuirea celor 
riiai nobile idealuri și aspirații 
sociale. Eveniment de o uriașă 
însemnătate în întreaga isto
rie din ultimele cinci decehii 
a patriei noastre, crearea par
tidului comunist constituie as
tăzi, la marea sa aniversare, 
un puternic și luminos mo
ment către care se îndreaptă 
simțămintele nobile ale celor 
20 de milioane de cetățeni ai 
patriei socialiste, români, ma
ghiari, germani, ale tuturor 
cfelor ce trăiesc și muncesc pe 
acest pămînt străbun — Ro
mânia.

în cadrul vibrantelor mani
festări omagiale prin care 
poporul român cinsteșteb-parti- 
dul cu dragoste fierbinte, 
marți au avut Ioc în toate re
ședințele de județ adunări fes
tive organizate de comitetele 
județene ale P.C.R. Au parti
cipat reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, 
veterani ai mișcării comuniste 
și muncitorești, conducători de 
întreprinderi și instituții, per
sonalități ale vieții științifice 
și culturale, generali și ofițeri, 
reprezentanți ai consiliilor ju
dețene ale naționalităților con
locuitoare, mase largi de mun
citori, țărani cooperatori și alți 
oameni ai muncii.

La adunări au luat cuvîntul 
tovarășii Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude- 
țean-Brașov al P.C.R.. Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Constanța al P.C.R., 
Constantin Băbălău, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului jude- 
țean-Dolj al P.C.R.. Miu Do- 
brescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean-Iași al 
P.C.R.. Aurel Dtica, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude- 
țean-Cluj al P.C.R.. Carol

Executiv al 
prim-secretar 
județean-Satu 
Richard Win-

Kiraly, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean-Covasna al 
P.C.R., Mihai Tclescu, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Timiș al P.C.R., Io
sif Uglar, membru supleant 
al Comitetului 
C.C. al P.C.R., 
al Comitetului 
Mare al P.C.R..
ter, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean-Sibiu al 
P.C.R.. Gheorghe Blaj, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude- 
țean-Maramureș al P.C.R., 
Ștefan Boboș, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean-Neamț al 
P.C.R., Emil Bobu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean-Su-

Adunări festive organizate
de comitetele județene ale P. C. R

a.1 
al 
al 
al

membru al C.C. al 
prim-secretar al Comi- 

județean-Vîlcea al

ceava al P.C.R., Victor Bolo- 
jan, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Bihor al P.C.R., An
drei Cervencovici, membru 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
Comitetului județean-Arad 
P.C.R., îlie Cîști, membru 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean-Pra- 
hova al P.C.R., Teodor Co- 
man, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Tulcea al P.C.R., 
Adalbert Crișan, membru al 
C.C. al P.C.R,, prim-secretar 
al Comitetului județean-Bis- 
trița Năsăud al P.C.R., Petre 
Dănică, - _ - -
P.C.R., 
tetului
P.C.R., Constantin Dăscălescu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Galați al P.C.R., Si- 
mion Dobtovici, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean-Vran- 
cea al P.C.R.. Marin Drăgan, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Teleorman al P.C.R., 
Ludovic Fazekas, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean-Har- 

ghita al P.C.R., Gheorghe Ghî- 
nea, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Botoșani al P.C.R., 
George Homoștean, membru 
al C.C. al P.C.R.. prim-secre
tar al Comitetului județean- 
Alba al P.C.R..Nicolae Mihai, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Brăila al P.C.R., loa- 
chim Moga, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean-Hune- 
doara al P.C.R.. Gheorghe 
Năstase, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului 
P.C.R., 
membru 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Ilfov 
Gheorghe Paloș, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean-Gorj 
al P.C.R., Gheorghe Roșu, 
membru ăl C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului

județean-Argeș al 
Gheorghe Necula, 
al C.C. al P.C.R.,

al P.C.R.,

județean-Bacău al P.C.R., 
Constantin Sandu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean-Olt 
al P.C.R.. Ion Sirbu, membru 
al C.C. al P.C.R.. prim-secre
tar al Comitetului județean- 
Buzău al P.C.R., Nicolae Tă- 
bîrcă, 
P.C.R., 1 
tetului ;
P.C.R., 
membru 
prim-secretar 
județean-Vaslui 
Laurean Tulai, 
C.C. al P.C.R.,

membru al C.C. al 
prim-secretar al comi- 
județean-Dîmbovița al 

Gheorghe Tănasc, 
i al C.C. al P.C.R., 

al Comitetului 
al P.C.R.. 
membru al 

prim-secretar 
al Comitetului județean-Sălaj 
al P.C.R.. Marin Vasile, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean- 
Ialomița al P.C.R.. Nicolae 
Vereș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean-Mureș al 
P.C.R., Traian Dudaș, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean-Mehedinți al P.C.R., 
Cocirlă Trandafir, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Caraș-Severin 
P.C.R.

Vorbitorii au subliniat 
Partidul Comunist Român 

al

că 
s-a

afirmat că un continuator 
glorios al secularelor lupte de 
eliberare ale poporului român, 
al eforturilor și. al jertfelor 
sale pentru neatârnarea țării, 
pentru formarea națiunii ro
mâne și a statului național 
unitar, pentru accelerarea pro
gresului social și înaintarea 
României pe calea civilizației. 
Preluînd cele mai bune tradi
ții ale mișcării muncitorești și 
socialiste din țara noastră, 
Partidul Comunist Român s-a 
făurit și s-a dezvoltat ca o 
forță social-politică înaintată; 
cu rădăcinile adînc înfipte 
în solul realităților românești, 
ca exponent fidel al interese
lor clasei muncitoare și ale în
tregului popor. Ei au evocat 
tradițiile de luptă, acțiunile 
revoluționare ale clasei mun
citoare din deceniile premer
gătoare actului istoric de la 
8 mai 1921, condițiile istorice 
și. social-politice în care, în 
urmă cu o jumătate de veac, a

S-a subli- 
rolul de a- 

în 
de clasă din 

împo- 
atrage-

luat ființă partidul comuniș
tilor români, inima întregii 
noastre națiuni. Expunerile au 
relevat activitatea consecvent 
revoluționară a comuniștilor, 
spiritul lor de sacrificiu, uria
șa muncă politică și organiza
torică desfășurată în anii grei 
ai ilegalității de către’ organi
zațiile județene ale P.C.R., 
lupta împotriva asupririi și 
exploatării burghezo-moșie- 
rești, pentru eliberarea națio
nală și socială. " 
niat, totodată, 
vangardă al partidului 
marile bătălii 
anii 1929—1933 duse 
triva fascismului și 
rii țării în războiul antisovi- 
etic. Un loc important în ca
drul expunerilor l-au ocupat 
pregătirea și înfăptuirea de 
către partid a insurecției,, ar
mate de la 23 August 1944, mo
bilizarea tuturor forțelor uma
ne și materiale pentru elibera
rea țării de sub jugul fascist, 
pentru zdrobirea hitlerismului.

Au fost înfățișate pe larg 
marile succese obținute sub 
conducerea partidului, în anii 
construcției socialiste, profun
dele transformări petrecute în 
viața poporului nostru, avîntul

nemaiîntîlnit pe care l-au cu- w 
noscut în această luminoasă 
perioadă industria, agricultu- 4b 
ra, întrega viață economică și 
social-culturală a țării. A fost 
relevată politica consecventă 
a partidului, de industrializare 
multilaterală a țării, de dez- 
voltare economică a fiecărui 
județ, de valorificare intensivă 
a resurselor de care acestea 
dispun. Cu justificată mîndrie 9 
au fost înfățișate succesele 
dobîndite în cincinalul recent 
încheiat, perspectivele gran- W 
dioase pe care noul :plan ' -de 
cinci ani le deschide în proce- 
sul de făurire a societății so- ™ 
cialiste multilateral dezvol
tate. In acest context, au fost gb 
relevate însuflețirea și puter- " 
nicul entuziasm creator pe 
care apropiatul jubileu de la 4h 
8 Mai le-au generat în rîndu- ™ 
rile maselor de oameni ai 
muncii — români, maghiari, 4b 
germani și de alte naționali- w 
tați — care, însuflețiți de ace
leași idealuri, în condițiile de- 
plinei egalități în drepturi, 
asigurăte prin legile țării, 
muncesc umăr la umăr, pentru. 
înflorirea și prosperitatea pa
triei comune, România so- 
cialistă. 0

în încheierea adunărilor, în- 
tr-o atmosferă de puternic en- a 
țuziasm, au fost adresate tele- " 
grame Comitetului Central al. 
Partidului Comunist Român, gfe 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ™ 
în care participanții transmit 
felicitări și urări la sărbătoa- A 
rea marelui jubileu, w

în acest moment de bilanț,
se arată în fiecare din telte- A 
gramele adoptate de partici
panții la adunările festive, 
oamenii muncii din țara noâ- 
stră. români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități 
strîns uniți în jurul partidu- @ 
lui, dînd glas voinței lor una
nime de a munci fără a-și 
precupeți eforturile și dărui- 
rea, raportează cu legitimă 
mîndrie îndeplinirea și depă- 

. șirea angajamentelor asuma
te în cinstea sărbătoririi ce- 
lor 50 de ani 
a partidului.
și-au exprimat hotărîrea 
strămutată de a 
exemplar sarcinile

Congresul al X-lea
i reafirmat

de existența "
Totodată, ei

ne- 
îndeplini " 
stabilite 

de Congresul al X-lea și A 
și-au reafirmat atașamen- ™ 
tul profund față de politica 
marxist-leninistă a partidului 
și statului nostru, manifestîn- 
du-și voința de a lupta cu toa
te forțele pentru triumful de- A 
plin al Socialismului și comu
nismului pe pămîntui Româ
niei. /O

SEm
Filmul de autor, termen a- 

plicat pînă acum pentru proza
torii și regizorii Francisc Mun- 
teanu și Nicolae Breban, de
numește cu exactitate doar pe 
Malvina Urșianu, scenaristă și 
regizoare care a debutat cu 
„Gioconda fără surîs“. SERATA 
este un autentic eveniment în 
cinematografia noastră. Dacă 
eveniment este un cuvînt ce poa
te fi egalat in mod obișnuit cu 
orice premieră, autentic eveni
ment vrea să însemne o altfel 
de jntîlnire cu publicul. Adică: 
SERATA este primul, singurul 
nostru film care abordează cu 
deplin succes două înalte „cote". 
Una tematică, lupta intelectua
lilor comuniști în ilegalitate, și 
una stilistică : povestirea unei 
întîmplări care se petrece după 
regulile clasice de fier, în ri
gidul triptic al unității de loc. 
de timp și de acțiune.

Ca temă, după ce am ai'ut și 
filme în care eroul comunist a- 
părea, în anii luptelor revolu
ționare. deschis confruntării di
recte cu reprezentanții regimu
lui burghezo-moșieresc ori fas- 
cisto-antonescian, avem acum 
și un aspect care întregește pri
virea de ansamblu a ceea ce a 
însemnat lupta partidului în 
ilegalitate, a ceea ce a însem
nat folosirea tuturor posibilită
ților prin care, acționînd în toa
te straturile sociale, comuniștii 
și-au îndeplinit sarcina istorică 
a luptei pentru libertatea pa
triei.

în SERATA, după cum arată 
și titlul, subiectul este o petre
cere. O obișnuită întîlnire a 
..lumii bune“, întîlnire la care 
se bea. se șuetează, se bîrfește, 
se cîntă. se dansează. Dar este 
o serată ce se ..oficiază" în 
noaptea dintre 23—24 august 
1944, undeva într-o vilă din Cîm- 
oia Bărăganului. departe de 
Bucureștiul febril care aștepta 
declanșarea insurecției armate 
și departe de frontul de unde 
armatele germane se retrăgeau 
învinse. O serată în vila unui 
universitar dezabuzat unde pro
tipendada se îngrijește ca totul 
să fie tradițional inconștient.

Deghizat într-un invitat îm
brăcat într-un smoching alb, de 
rigoare, un comunist — Matei — 
folosește prilejul pentru a pu
tea pleca o dată cu un ofițer ger
man, maiorul Merck, coman
dantul unui punct de transmi
siuni de o importantă deosebită. 
A putea pleca însemnînd o -ris
cantă misiune de luptă ce are 
ca obiectiv distrugerea unui nod 
informațional, cablul înterbalca- 
nic, și ca modalitate o pericu
loasă ascundere sub mașina hit- 
leristului, în spațiul incomod al 
roatei de rezervă. Aceasta estfe 
prima pistă pe care filmul Mal- 
vinei Urșianu își îndreaptă pu

blicul. Una spectaculoasă, tipia 
cinematografică, cu suspens vi
zual. Putem regreta că autoa
rea filmului n-a insistat mai 
mult pe plastica imaginii în sec
vența — și așa impresionantă — 
în care Matei, după aruncarea 
în aer a obiectivului militar 
german, este urmărit, hăituit pe 
întinderea verde a cîmpiei de 
lumina albă a reflectoarelor. O- 
ricum secvența trebuie mențio
nată în mod deosebit, fiind de 
o originalitate pentru care me
rită ,,invidia” multor cineaști !

A doua pistă, cea mai impor
tantă, în economia filmului, este 
prezentarea comunistului Cris- 
tea, deghizat în postura unui ci
nic diplomat care provoacă și 
întreține conversații mondene. 
Riscul misiunii sale, mai puțin 
spectaculos decît al lui Matei, nu 
este însă mai puțin important. 
El trebuie 5>ă fie și este omul 
care „protejează" acțiunea clin 
noaptea eliberării. în. rolurile 
celor doi comuniști Cornel Co- 
man și Gheorghe Motoi realizea
ză o performanță interpretativă. 
Dur, crispat, primul, salonard și 
inteligent, al doilea, ei ne oferă 
două posturi posibile ale omului, 
care îndeplinește conștient, lu
cid, cu abnegație întîlnirea cu 
istoria.

Malvina Urșianu, regizoare 
rar întîlnită pe genericul filmu
lui românesc, posedă o rafinată 
artă a tipologiilor umane, știin
ța de a compune din nuanțe sub
tile un personaj. în fond, filmul 
nici n-are o „poveste", ci o sche
mă în sensul vechii viziuni a 
..lumii ca teatru” în care actorii 
sînt marionete supuse destinu
lui, aici cel istoric. Salonul vilei 
din Bărăgan, unde are loc se
rata, este o adevărată scenă pe 
care evoluează în cerc, într-un 
soi de prohod grotesc, actorii in
conștienți ai unei lurhi ce piere. 
Accentul artistic cel mai fra
pant al întregului film este dat 
de manierismul stilistic în care 
dispare această lume al cărei 
protocol nu exprimă nimic alt
ceva decît numai neantul și pus

Scenă din filmul „Serata" 

tiul sufletesc. In ceea ce priveș
te distribuția trebuie să spunem 
că în SERATA ea este exempla
ră și putem aminti în continua
re numele actorilor : Gyorgy Ko
vacs, Silvia Ghelan, Silvia Po- 
povici, Mihaela Juvara, Gilda 
Marinescu, Ion Finteșteanu. Am 
avea o singură reținere la acest 
film excelent, costumele mo
derne în „tăietura" modei 1970 
pentru o acțiune care zse petre
ce în 1944.

DUPĂ 
ZECE ANI

După un scenariu de Virgil 
Calotescu, regizoarea Eugenii 
Gutu realizează un documentar 
dedicat prefacerilor urbanistic,»’ 
ale Bucureștiului. Folosindu-se 
de materialele cinematografice 
din Arhivă — este vorba despre 
fostele locuințe, mici, insalubre, 
păcătoase din groapa Floreasca 
și despre oamenii care pînă în 
urmă cu 10—15 ani au locuit a- 
colo — regizoarea oferă o reîn
tâlnire cu ei, care comentează 
azi cu o spontaneitate fascinan
tă imaginele surprinse de peli
culă imagini despre fosta „groa
pă" DUPĂ ZECE ANI se în 
scrie printre căutările și împli
nirile cu care ne-a obișnuit în 
ultimul timp Studioul „.Alexan
dru Sahia” în investigarea socie
tății noastre DUPĂ ZECE ANlj 
se recomandă în acest sens, fi> 
ind un exemplu edificator de fo-? 
losire emoționantă a posibilită-? 
ților generoase ale filmului da 
montaj. I

TUDOR STANESCU

£,țng<i pupitrul de comandă al unui generator de neutroni.

„MULȚUMIM DIN 
INIMĂ PARTIDULUI"

Această ultimă săptămînă 
dinaintea marelui eveniment, 
aniversarea a 50 de ani de 
existență a P.C.R., tineretul 
ieșean o dedică unui ciclu 
de acțiuni cultural-educative 
reunite sub denumirea atît 
de frecvent întîlnită și atît 
de elocventă în același timp 
„Mulțumim din inimă parti
dului". Startul a fost dat în 
seara zilei de 1 mai, cînd 
din istorica Piață a Unirii a 
plecat alaiul carnavalului ti
neretului spre locul tradițio
nal de desfășurare — ștran
dul orașului. Din alai nu au 
lipsit carele alegorice cu pa
rada măștilor și a costume
lor de epocă, călăreți, fan
fare, tarafuri, urmînd ca 
surprizele să facă din aceas
tă seară, o seară de neuitat 
pentru cei peste 3 000 de ti
neri participant!.

Ziua de 2 mai a fost des
tinată excursiilor în locurile 
de agrement sau manifestă
rilor sportive închinate ma
relui eveniment, cărora li 
s-au adăugat întîlnirile de
venite de acum tradiționale 
la Iași, între studenți și 
muncitori, la locurile de 
muncă sau prin intermediul 
formațiilor de teatru, mu
zică sau expoziții de pictură 
pe care studenții le-au pre
zentat în uzine și fabrici. A- 
semenea întâlniri s-au desfă
șurat la Uzina de fibre sin
tetice, Uzina de prelucrare a 
maselor plastice, Fabrica de 
tricotaje Moldova. în seara 
zilei de 3 mai, activele 
U.T.C. și A.S. din municipiul 
Iași, s-âu întâlnit cu tovară
șul Miu Dobrescu, prim- 

secretar al Comitetului ju
dețean de partid, după care 
au urmat un. recital de poe
zie patriotică la clubul ar
telor și un spectacol pre
zentat de formațiile casei de 
cultură a tineretului și stu
denților.

în agenda acestei săptă- 
mini organizată de comitetul 
municipal U.T.C. fiecare zi 
cuprinde cite- trei acțiuni una 
mai interesantă ca alta. Spi
cuim numai cîteva. Ștafeta 
cincinalelor, o întîlnire a ti
nerilor de la Uzina mecanică 
Nicolina, Fabrica de mobilă 
cu specialiști și cadre uni
versitare ; „Partidul pavăza 
mea", recital sțisținut de cîș- 
tigători ai concursurilor de 
creație pentru elevi ; „Semi
centenarul partidului", pa
gini în care se evocă mo
mente din istorie prezentate 
de activiști de partid și 
vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din România ;
„Odă patriei socialiste", o 
întîlnire în cadrul căreia 
poeți ieșeni vor fi oaspeții 
tinerilor de la Țesătura de 
mătase „Victoria", Țesătura, 
sectorul sanitar ; „Sensul pa
triotismului", evocări de fi
guri ale clasei : muncitoare, la 
Fabrica de antibiotice, Uzina 
metalurgică, .un program 
susținut de formații artistice 
ale elevilor, spectacole de 
estradă, simpozioane, piese 
de teatru montate și jucate 
de studenți pe scenele clu
burilor uzinelor și fabricilor. 
Cele peste 30 de acțiuni ale 
săptămînii constituie tot a- 
tîtea prilejuri pentru tinere

tul municipiului Iași de a-și I 
manifesta recunoștința și 
dragostea față de partid, 
după cum însuși titlul sim
bolic al săptămînii o su
gerează.

V. VACARIȚA

ACTîVITĂTI DIVERSE 
SUB O DEDICAȚIE 

UNICA

Agenda de manifestări a 
județului Arad înregistrează 
și ea în aceste zile o bogată 
suită de acțiuni dedicate se
micentenarului. Amintim 
doar pe scurt cîteva din elfe:

O La Uzinele de vagoane 
Arad au fost prezentate o 
serie de expuneri cu temele: 
„Crearea P.C.R. — moment 
de cotitură în viața poporu
lui român", „Aspecte din 
lupta muncitorimii arădene", 
„Tineri eroi uteciști" etc. A 
fost, de asemenea, organizat 
un concurs de recitări de 
poezie patriotică, manifestare 
ce s-a bucurat de o largă 
popularitate în rindul tineri
lor muncitori.

• La școlile generale nr. 2 
și nr. 5 din Arad a fost or
ganizat un concurs gen „Cine 
știe cîștigă" pe tema „Româ
nia în cifre și lapte".

® Un grup de tineri mun
citori au făcut, prin sectorul 
de turism, o excursie de 
trei zile Ia București și Dof- 
tană unde au vizitat muzeele 
ce evocă lupta partidului și 
a clasei muncitoare, amena
jate in localitățile amintite.

® A fost preluată de la re
prezentanții județului Eihor. 
motoștafeta semicentenarului 

creării P.C.R. și transmisă 
mai departe tineretului din 
județul Timiș. O emoționan
tă manifestare a prieteniei și 
solidarității tineretului pa
triei noastre.

• Cu participarea a peste 
3 500 concurenți, pe scenele 
Teatrului de stat și a Pala
tului culturii din localitate, a 
fost organizat festivalul cul
tural-artistic al elevilor din 
liceele de cultură generală 
și de specialitate, din școlile 
generale și profesionale de 
pe raza județului. Succesul 
de care această manifestare 
s-a bucurat atestă largile po
sibilități ce stau la îndemina 
tineretului pentru a-și valo
rifica din plin talentul și e- 
lanul specific vîrsttei, atestă 
audiența de care se bucură 
arta in rindul elevilor, dă 
certitudinea unei școli artis
tice care în viitor va asigura 
artei interpretative culmi tot 
mai înalte.

• Au fost organizate ac
țiuni voluntar-patriotice pen
tru înfrumusețarea comune
lor și orașelor, amenajarea 
spațiilor verzi, văruitul po
milor, curățirea șanțurilor la 
Vinga, Sebiș, Șiria, Cernei, 
Șagu, Lipova etc. în comu
nele Seleuș și Covăsînt ti
nerii au curățat prin muncă 
patriotică 220 ha pășune, iar 
cei din Irieu, Cernei, Zi- 
mand, Pecica. Sebiș au co
lectat și predat la I.C.M. 
peste 42.000 kg fier vechi.

• La Lipova a avut loc 
festivitatea inminării drape
lului de centru fruntaș pe 
județ in pregătirea pentru 
apărarea patriei a tinere
tului.

AL. DOBRE

UN BUCHET DE
ACȚIUNI - OMAGIU

Aflăm de la Virgil Popa, 
primul secretar al comitetu
lui U.T.C. al sectorului Să
nătate din Capitală, câ și 
aici, ca în atâtea alto locuri 
din țară, această săptămînă 
a fost în întregime dedicată 
tineretului, grupind un ciclu 
complex de acțiuni care cin
stesc semicentenarul parti
dului, „Zilele tineretului", a- 
flate în plină desfășurare, au 

In nnjtocut cetor rnui tnod-:nc instalații, prezența omului er.’p 
întotdeauna necesară.

debutat cu un concurs pe 
teme profesionale, cu un al
tul intitulai „Realizări ale 
msdicihei românești in anii 
socialismului", după care . 
sînt prevăzute o întâlnire cu 
primul secretar al comitetu-1 
ltiî de partid al sectorului și 
două sesiuni științifice de . 
comunicări, una pentru ca-” 
drele medicale medii și cea
laltă pentru cadrele cu pre- 7 
gătire superioară.

După ecoul de care s-au 
bucurat activitățile de pînă 
acum in rindul tinerilor, poa
te fi anticipat succesul in- 
tregii acțiuni.
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„Tn anii construcției socialiste, tineretul a participat cu en> 
tuziasm la lupta și munca întregului nostru popor pentru înfăptui* 
rea noii orînduiri sociale. Tn tot ce s-a înfăptuit în acești ani în 
România, sub conducerea partidului comunist, este încorporată și 
munca generațiilor tinere. Merită subliniat în mod deosebit faptul 
că, în decursul anilor, zeci și sute de mii din cei mai buni uteciști 
au intrat în rîndurile partidului comunist, multi dintre ei devenind 
activiști de bază ai partidului și statului".

ANULUI 50
Idealul comunist, cel mal 

înalt ideal de viața al epocii 
noastre, oferă generațiilor ti
nere ale patriei dimensiunea 
reală a misiunii lor și a res
ponsabilității lor în societatea 
socialistă contemporană. Tot
odată, tineretul patriei noastre 
se dovedește a fi hotărît să 
participe cu tot elanul și forța 
sa la acțiunea amplă de tradu
cere în viață a hotărîrilor par
tidului, hotarîri vțzînd edifi
carea unei societăți socialiste 
multilateral dezvoltate — etapă

decisivă, de neevitat spre rea
lizarea .celui mai înalt ideal al 
omenirii : comunismul. Menirea 
Uniunii Tineretului Comunist, 
de ajutor și rezervă de cadre 
a Partidului Comunist Român, 
se realizează tocmai în virtutea 
acestor deziderate. Edificatoare, 
din acest punct de vedere, este, 
cu deosebire, ultima promoție 
a tinerilor comuniști — promo
ția gloriosului semicentenar al 
partidului. Acestei promoții îi 
dedicăm reportajul-anchetă din 
această pagină.

Idealul suprem al fiecărui 

tînăr- cinstea de a fi primit

in rîndurile partidului
Modelînd caractere, impri- 

mînd certitudini conștiințelor 
tinere, organizația revoluționa
ră a tineretului român — U.T.C.
— își educă membrii în spiritul 
dragostei față de muncă, de pa
tria socialistă, de clasa munci
toare și Partidul Comunist Ro
mân. In mod firesc, tradițiile 
progresiste de luptă ale comu
niștilor, prin ridicarea lor pe 
treptei tot mai înalte, se cuvin 
a fi qontinuate și perpetuate de 
către \ tineri. Aderînd necondi
ționat’ la politica partidului, în- 
tr-un climat general de conti
nuă perfecționare a vieții socia
le, tânăra generație își poate va
lorifica aqtiv energia și compe
tența, participând efectiv la re
zolvarea practică a marilor 
probleme ale mersului ascen
dent al țării spre culmile cele 
mai înalte ale progresului și 
civilizației. Firească, de aseme
nea, este tendința imperioasă a 
tinerilor de a cunoaște politica 
partidului, de a o înțelege și 
în același timp, de a se con
topi până la identificare cu sco
purile ei nobile. Or. din punc
tul acesta de vedere, cinstea de 
a fi primit în rîndurile mem
brilor P.C.R. se conturează ca 
un ideal suprem al fiecărui tî- 
năr utecist, ideal spre care fie
care tinde prin activitatea și 
comportarea sa, prin temeini
cia cu care își formează caii; 
tățile necesare asumării acestei 
responsabilități sociale supe
rioare.

„Ne definim prin idealurile 
pe care ni le imprimă partidul"
— iată leit-motivul declarații
lor pe care ni le avansează, în 
discuții publice și confidențiale, 
interlocutorii noștri — mem
bri ai promoției semicentena
rului, comuniștii anului 50. Vi-1 
prezentăm pe unul dintre ei, 
Ilie Sîrbu, asistent la catedra 
de organe de mașini a Facultă
ții de mecanică din cadrul 
Institutului Politehnic din Ga
lați. „Colegul meu Sîrbu impu
ne respect, în primul rînd, prin 
activitatea laborioasă pe care o 
susține in cadrul catedrei. Am 
în vedere, cînd afirm activitate 
laborioasă tot ceea ce își subsu
mează acest termen : pregătire 
profesională exemplară, o re
marcabilă conștiinciozitate in 
profesarea meseriei, o obligati
vitate morală optim înțeleasă in 
solidificarea cunoștințelor stu
denților, presupunînd că aceste 
cunoștințe sînt transmise eu 
știință, o activitate de cercetare 
științifică răspunzând cu promp
titudine unor comandamente 
economice, imediate și de pers
pectivă, o pregătire deosebită 
a viitoarelor cadre ale econo
miei naț’onale, cadre pe care 
industria noastră trebuie să con
teze, din punct de* vedere cetă
țenesc în primul rînd, adică din 
pun tul de vedere al exigențe; 
lor pe care societatea noastră 
socialistă le reclamă". Am pre; 
fer at. recomandarea profesorului 
universitar Iosif Egri, rectorul 
Institutului Politehnic din Ga
lați (în măsura în care ar fi 
fost, dacă nu cea mai autoriza
tă, una dintre cele mai, prof, 
univ. Iosif Egri fiind șeful ca
tedrei în cadrul căreia asisten
tul Ilie Sîrbu lucrează).

Tentația reporterului de a 
parcurge biografia acestui tînăr 
comunist este cu atît mai im
perioasă cu cît proaspătul mem
bru de partid — confirmat în 
anul 1971, anul semicentenaru
lui -- are .36 de ani, vârsta la 
care mulți dintre colegii, săi de 
generație se pot mîndri cu o

vechime va carnetului depășind, 
nu o dată, cifra zece.

„A fi comunist înseamnă, în 
primul rînd, a avea conștiința a- 
partenenței la cauză. Vreau să 
spun, avînd în vedere prilejul 
pe care mi-I oferiți, ca adeziu
nea necondiționată la idealurile 
orgarțizației noastre, Ia politica 
sa profund umanitaristă izvo
răște din înseși datele definito
rii ale Rațiunii noastre de a fi. 
De a fi, ca oameni, dar și ca 
generație. în aceeași ordine de 
idei, calitatea de membru al 
partidului presupune o înțele
gere deplină a acțiunilor pregă
titoare în vederea atingerii a- 
cestui scțop măreț : edificarea 
societății socialste multilateral 
dezvoltate. In ceea ce mă pri
vește, am considerat întot
deauna că, o dată ajuns în rîn
durile comuniștilor, întreaga 
mea activitate trebuie, imperios, 
să fie la nivelul exigențelor pe 
care statutul organizației din 
care fac parte le stipulează. 
Dacă am cerut să fiu primit în 
partid abia Ia această vîrstă, 
asta înseamnă că propriul meu 
proces de maturizare mi-a im
pus o restricție. Să nu credeți 
că această dorință nu a fost 
prezentă in conștiința mea încă 
de acum mai bine de 15 ani, ci 
că, am înțeles eu, acest pas tre
buie făcut numai atunci cînd 
prezența ta în organizație va fi 
nu numai reală, ci și, în ace
lași timp, constructivă".

Dincolo de această profesiune 
de credință, dincolo de respec
tul și prețuirea de care se bu; 
cură din partea colegilor și 
studenților, comunistul Ilie Sîr
bu a înțeles, nu în plus, ci în 
mod firesc, că trebuie să dea 
un nou examen — care-i va 
încerca din plin capacitatea 
profesională — înscriindu-se la 
examenul de doctorat. „Un co
munist adevărat, — cum subli
nia și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — trebuie să fie un 
profesionist desăvîrșit Ia locul 
său de producție. Examenul de 
doctorat eu îl privesc ca un pri
lej de verificare binevenit a cu
noștințelor acumulate, un mo
ment al reciclării mele profe
sionale". Rectorul institutului, 
pedagog cu o verificată probi
tate, dublat de calitatea lui de 
specialist ce este, a ținut să-1 
definească astfel, în final, pe 
comunistul Ilie Sîrbu : „Orga
nizația de partid din institut a 
primit în rîndurile sale un om 
adevărat. Un om pentru care au 
girat toți comuniștii ce l-au cu
noscut și, în același timp, un om 
care merită încrederea tovarăși
lor săi de muncă".

Din nou, tentația reporteri
lor de a parcurge drumul de
venirii unor noi membri de 
partid s-a dovedit a fi legi
timă și în cazul unui alt ute
cist, și el recent înregimentat 
în marea familie a comuniști
lor. Este vorba despre studenta 
Valeria Maria Pușcariu, viitoa
re specialistă în chimie ali
mentară. Vom începe prin a o 
prezenta prin cuvintele colegei 
sale de facultate — peste cîte- 
va luni inginera Elena Pîrvan : 
„M-am întîlnit pe culoarele fa
cultății cu ghidul de la muzeul 
Bran și, bineînțeles, surpriza a 
fost cu atît mai mare cu cît am 
aflat că „ghidul" meu din vară 
este studentă în institutul pe 
care I-am absolvit de curînd. 
Un coleg desăvîrșit, Valeria 
Maria Pușcariu, — în ultimul 
an am fost aproape tot timpul 
împreună — eu fiind cea care 
i-am căutat prezența — un om

admirabil, de la care nu numai 
că ai ce învăța, ci, mai ales, 
care te obligă să fii tu însăți, 
impunîndu-ți totodată respect". 
„Din punct de vedere profesio
nal — se alătura acestei opinii 
și conf. univ. dr. ing. Florin 
Costinescu — este unul dintre 
studenții pe care îi dorim în 
număr cît mai mare în fiecare 
promoție".

„Obligativitatea noastră este 
de a fi studenți atît timp cit 
sîntem" — ni se confesează Va
leria Maria Pușcariu, lapidar. 
Adică, fiind angajați într-o a- 
numită profesiune, avem dato
ria să răspundem cinstit acelor 
cerințe care ne explică acel

De aici decurg sarcinile noastre, 
sarcini care ne privesc atît in
dividual, cît și ca generație, 
educată în spiritul ideilor par
tinice. Forța orinduirii noastre 
socialiste constă în conștiința 
înaltelor răspunderi și îndato
riri pe care fiecare membru al 
societății, indiferent de condiția 
lui profesională, le are față de 
patrie, de partid, față de so
cialism și de realizările lui. 
De ce să nu spun, primirea mea 
în rîndurile comuniștilor îmi dă 
de gîndit. Cu alte cuvinte a- 
ceastă apartenență mă obligă 
nu numai la reușite, ci și, cred 
eu, în primul rînd, la consec
vență. La consecvența pe care

convingere, cred că mi-I văd. 
Atît, atunci cînd mă gîndesc in- 
tîi la piesa pe care o rezolv, cît 
și atunci cînd mă gîndesc la 
funcționalitatea acestei piese. 
Neliniștea mea, după cum vă 
dați seama, este cu precădere 
una de ordin profesional, este o 
neliniște care mă îndeamnă, 
fără încetare să mă autodepă- 
șesc. Am deprins meseria nu 
în cele opt ore de lucru cînd 
executam — la începuturi fiind 
— ceea ce mi se cerea, adică 
puțin pentru puterile mele și 
pentru putința mea de a mă 
dărui integral profesiunii și, 
implicit, realizării în termen și 
la un înalt nivel calitativ a sar-

! CUVÎNT PENTRU 
! PARTID’
I 
I

Pa harfa iubirilor mele, 
Alunecă murmur șoptit, 
Și cîntă o stea printre stele.
Pe harfa iubirilor mele — 
Un cîntec din inimi pornit.

Eu mingii cu buze-nsetate 
Un dulce și limpede lied, 
Acorduri ce-au fost doar visate, 
Șoptite de buze-nsetate 
Și scrise de tine, partid I

Pe harfa iubirilor mele, 
Un cîntec de flori și drapele 
TI cînt prin orașe și sate, 
TI mingii cu buze-nsetate 
Și-n vatra cioplită din stele 
Pun pavăza dragostei mele.

GRECU GEORGETA
Liceul Motru

•) Din placheta omagială editată 
de cercurile literare ale elevilor din 
județul Gorj.
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timp anume, încărcat cu reve
lații, al studenției. Altfel spus, 
societatea noastră socialistă sti
mulează participarea activă a 
oricăruia dintre noi la viața eco
nomică, politică, la conducerea 
treburilor obștești și de stat

mi-am propus-o aderînd Ia un 
program și Ia o viziune ce îi dă 
perspectivă. Acest lucru mă 
face să cred că sînt unul dintre 
cetățenii pe care se poate conta 
ai acestei societăți, ceea ce 
pentru mine este esențial".

/ke/n privilegiul să facem

parte din „promoția 

semicentenarului"
Uneori, confesiunile tinerilor 

comuniști pe care-i întîlnim, 
îmbracă forme particulare, con
forme întrutotul caracterului 
lor, modelat pînă la cizelare în 
acești ani de izbînzi și certitu
dini împlinite. „Sînt oarecum 
neliniștit — își înceoe monolo
gul strungarul Mihai Popa,

„șeful strungarilor din oraș" 
cum le place, nu fără a- 
coperire prietenilor săi să-1 nu
mească. „Sînt neliniștit — con
tinuă același — atunci cînd nu 
mă simt primul. Poate că dum
neavoastră o să spuneți că nu 
catadicsesc să-mi văd lungul 
nasului. Eu, însă, am această

cinilor de producție. Ani de 
zile mi-am continuat programul 
de muncă și peste cele opt ore. 
De aceea sînt acum, hai să-i 
spunem, neliniștit. Pentru că 
sînt obligat să-mi „opresc" 
strungul pentru urgențe. Vine 
un vas, are o urgență. Mi se re
partizează mie și eu mor de 
plăcere că sînt cel ce trebuie 
să miște vasul. Dar, și nu far- 
sez, mă întreb : de ce numai cu? 
Mai bine spus m-am întrebat. 
Unul dintre colegii mei de se
ral (sîntem cîteva zeci Ia liceu, 
din „șantier"), mi-a spus la fel. 
Deci nu sînt numai eu în a- 
ceastă situație de nedumerire, 
mai sînt și alții. Sigur că mai 
sînt. Și cînd am înțeles că mai 
sînt — vina mea că am înțeles 
acest lucru destul de tîrziu, — 
am făcut cerere de primire".

Mihai Popa, la cei 25 de ani 
ai săi, are categoria a patra cu 
două linii — la 35, îndeobște, 
orice meseriaș își dorește o ase
menea calificare. Acum își aș

teaptă examenul pentru a cin- 
cea. La șantierul naval din Ga
lați, Mihai Popa este un nume, 
un nume pe care trebuie să-1 
luăm neapărat în considerație 
atunci cînd alcătuim geografia 
spirituală a unui oraș socialist, 
cum este Galați, a unui colț al 
țării noastre înfloritoare.

Periplul nostru continuă. E- 
caterina Măciucă are 24 de ani, 
lucrează în cadrul grupei dis
pozitive a Șantierului naval din 
Galați, și tot ceea ce a făcut 
pînă acum „se rezumă" la ur
mătoarele : proiectarea unui 
cric de 25 tone, după un model 
de „o sută". Ceea ce nouă ni se 
pare a fi „simplu" și „rezuma
tiv" presupune, în realitate, 
sute ae ore consumate într-o 
profundă meditație tehnică, 
presupune a ști ceea ce vrei și 
a-ți realiza vocația printr-un 
apel plenar la cunoștințele acu
mulate.

Baciu Ion are tot 24 de anî, 
este rabotor la atelierul de scu- 
lărie, a intrat în U.T.C. în urmă 
cu 10 ani, cînd a absolvit școa
la profesională cu un califica
tiv excelent. Este fruntaș în 
producție de trei ani consecu
tiv și, totodată, a îndeplinit cu 
cinste funcții de răspundere în 
cadrul organizației de tineret 
din care face parte. „Avem în 
colectivul nostru de muncă un 
rabotor de clasă, dublat de un 
om cu conștiință cetățenească 
remarcabilă" — a găsit de cu
viință să afirme, atunci cînd, 
călduros, l-a recomandat pen
tru intrarea în partid, maistrul 
cu experiență Ghiță Pelin. „Nu 
mi s-a întâmplat niciodată să 
nu îndeplinesc planul" — ni se 
confesează acum Ion Baciu. 
Fără a fi lipsit de modestie, in
terlocutorul nostru consideră 
că se află în cel mai preten
țios sector al șantierului naval.

Ticu Dumitrache are 23 de 
ani, este strungar, „face niște 
piese de ți-e drag să pui mîna 
pe ele" și manifestă o deosebi
tă, ca rezultate practice, voca
ție pedagogică. La vîrstă la 
care alții învață, el se poate în
conjura de numeroși oameni 
foarte tineri care au învățat de 
Ia el meserie, demnitate, con
știință profesională. Toți acești 
oameni au devenit membri de 
partid în acest an, toți fao par
te din promoția de tineri co
muniști ai semicentenarului, 
care va avea un cuvînt greu 
de spus în balanța de bărbăție 
și devotament a patriei de 
mîine.

La Sfîntu Gheorghe, reședin
ța județului Covasna, în spațiul 
de rememorare și reculegere al 
muzeului din localitate, par
curgem, ghidați de documente 
și evocări revelatoare, o pagi
nă din istoria tumultuoasă a a- 
firmării. în planul luptei socia
le, a partidului nostru. Selec
tivă, privirea se oprește asupra 
unui raport al poliției orașu
lui, datînd din 3 mai 1933 — 
anul acțiunilor celor mai hotă- 
rîte de luptă dezrobitoare ale 
proletariatului român condus 
de partid. „Am onoarea a vă 
raporta — citim, în stilul pe
dant al unor autorități repre
sive — că în ziua de 1 mai a.c., 
cu începere de la orele 10,30 
a.m., organizația sindicatelor 
muncitorești din localitate a ți
nut o adunare poporală sub pre
ședinția muncitorului Neda 
Francisc, în sala festivă a ora
șului, la care au participat cir
ca 500 de persoane". Partidul 
fusese creat de abia de 12 ani și 
aici, într-o Românie în care 
burghezia și cercurile conducă
toare ale claselor exploatatoare 
cultivau naționalismul și șovi
nismul, asistăm la o remarca
bilă manifestare a sentimentu
lui patriotic al muncitorilor, 
unindu-se sub steagul comuniș
tilor. indiferent de naționalita
tea lor concentrîndu-se cu pre
cădere asupra răspunderilor ce 
le reveneau ca clasă exploatată, 
pășind pe calea dezrobirii sale.

Dar anul în care am descins 
în Sfîntu-Gheorghe este anul în 
care sărbătorim semicentenarul 
glorios al partidului și pagina 
amintită de istorie poate fi în
chisă cu evlavie, pentru a ri
dica într-o înaltă lumină acele 
pagini, mai recente, ce consem
nează cuceririle de astăzi ale 
poporului nostru. Intre ele se 
înscrie, continuând o mai veche 
tradiție, solidaritatea întru pro
gres a tuturor naționalităților 
conlocuitoare din țară. Cine îl

continuă, în entuziasm și hotă- 
rîre și în cinstirea unei patrii 
comune, pe Neda Francisc, mili
tantul comunist de altădată ? 
ne întrebam. Și răspunsul nu 
întîrzie să ni se ofere. Promoția 
de comuniști tineri, promoția se
micentenarului partidului este, 
și din acest punct de vedere, 
edificatoare: la Uzinele textile 
„Oltul" din localitate au devenit 
membri ai Partidului Comunist 
Român 14 tineri uteciști. A- 
bracham Sandor, ajutor de mai
stru, Axenta Ana și Csiser 
Bertha. ambele filatoare, sînt 
trei dintre ei. Muzeul amintit, 
pagină cu pagină de istorie am 
parcurs-o în compania merce
ologului Denes Sandor, -tînăr 
comunist, făcînd parte tot din 
promoția semicentenarului, în 
același timp secretar al organi
zației U.T.C. din cadrul Uniunii 
județene a Cooperativelor de 
consum. E un om foarte tînăr, 
născut abia în 10 septembrie 
1946. Totodată este un om 
pentru care — cităm propriile 
sale cuvinte — „spiritul realist 
al partidului nostru, întemeiat 
pe cunoașterea cerințelor obiec
tive ale societății românești, 
concretizat prin hotărîri și de
cizii clarvăzătoare, capabile să 
dinamizeze în cel mai înalt grad 
viața socială a țării" s-a consti
tuit încă din perioada adoles
cenței sale într-un far călăuzi
tor. Membru, mai întîi, al marii 
familii a uteciștilor, Deneș San
dor a devenit acum membru al 
marii familii a comuniștilor, 
devenire ce s-a săvîrșit în vir
tutea unei maturități probante; 
Și. nu întâmplător, tînărul co
munist de astăzi are cuvinte de 
laudă pentru organizația revo
luționară a tineretului din care 
provine și în cadrul căreia încă 
mai continuă să activeze: „Sînt 
convins că nu aș fi avut acces 
Ia calitatea mea de astăzi — ne 
spune interlocutorul nostru — 
dacă Uniunea Tineretului Co
munist nu ar fi cultivat în 
conștiința mea un ideal moral 
corespunzător aspirațiilor etice 
fundamentale ale contempora
neității, conform întrutotul 
perspectivelor pe care Ie oferă 
partidul nostru, politica sa înțe
leaptă". In consens cu aceste 
afirmații, Jozsa Ea jos, planifi
cator, membru al biroului or
ganizației de bază din cadrul 
Uzinelor textile „Oltul", care 
face și el parte din aceeași pro
moție a semicentenarului, pre
cizează : „Desăvârșind orânduirea 
socialistă multilateral dezvolta
tă, construim o civilizație ce 
se caracterizează printr-un pro
fund democratism, o orînduire 
în care toti oamenii muncii ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, se bucură de 
toate drepturile înscrise în 
constituție, participând în același 
timp, nemijlocit, Ia elaborarea 
deciziilor care privesc mersul 
Înainte al patriei întregi".

Ultima noastră escală : muni
cipiul . Brașov, centru important 
al industriei constructoare de 
mașini, locul de muncă al teh
nicianului Treudsch Dieter Horst 
de la I.C.S.S., al metrologului 
Siement Norbert de la „Dezro
birea", al strungarului Simon 
Peter Karl de la uzinele „Rul
mentul". Alături de numeroși 
alți tineri români din localitate, 
acești tineri de origine germană 
s-au înregimentat și ei, în acest 
an. în promoția de comuniști 
căreia i-am dedicat acest repor
taj.

Cunoașterea ideologiei parti
dului nostru, aderența la poli
tica sa clarvăzătoare, s-a cons
tituit într-o îndatorire funda
mentală a fiecărui utecist. în. 
măsura în care sînt propagan
diști activi aj ideologiei parti
dului, ■ tinerii participă efectiv 
la dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii românești, la ri
dicarea bunăstării întregului 
popor. Acestea sînt argumentele 
care le conferă, mai devreme 
sau mai tîrziu, calitatea supre
mă de membru de partid. To
todată, acestea sînt trăsăturile 
ce caracterizează pe comuniștii 
tineri, deveniți ca atare, în acești 
ani, în care sărbătorim semicen
tenarul partidului.

MIHAI PREDESCU 
A. NICOLAE
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ÎNCĂ de la primele Sale Scrâ- 
■ori din Paris publicate în „Via
ța Românească", Mihai D. Ra- 
lea, de la a cărui naștere s-au 
împlinit la 1 mai 75 de ani, de
monstra o strălucire intelectuală 
puțin comună, în care se îmbi
nau fericit profunditatea culturii, 
talentul explorării și proiectării 
ideilor. Teza lui de doctorat con
sacrată Ideii de revoluție în doc
trinele socialiste (1923) avea să 
fie publicată mai tîrziu în Franța 
sub titlul Le Socialisme construc- 
tif (la Presses Universitaires), 
după cum, în 1959, volumul 
Cele două Franțe (apărut în 
1956) avea și el să intre în sfera 
cititorului occidental sub titlul 
Visages de la France (la Editi
ons sociales).

Unul din cei mai originali e- 
seiști ai noștri, Ralea era ferme
cător la tribună ca și Ia catedră, 
după cum ca om, în viata pu
blică și, la fel, în viața de fie- 
ca v zi, în relațiile sale, era ri
nul dintre aleși printre aleșii 
spiritului, unul din acei oameni 
rari a cărui distincție constă toc
mai în acea noblețe de a i te 
face de îndată apropiat, de a te 
simți integrat sensibilității inte
lectuale, lumii ideilor lui, ira
diind un întreg univers uman.

Scriind în Valori (1935) des
pre Ceea ce e nobil, Ralea ca
racteriza, de altfel, noblețea prin 
gradul de non-egoism, de gene- 
ro?ră dezinteresare: „Această 
apt tudine trebuie căutata în ce 
are omul mai ireductibil indivi
dual, mai neinfluențabil din a- 
fară. Caracterul nobleței trebuie 
să fie înnăscut, psihologic, nu so
cial”, — sublinia el, pentru a 
pune în contrast pe „omul vul
gar", care e „veșnic la pîndă, 
nu-i scapă nimic, e veșnic adap
tat, mereu atent, cu o lăcomie 
încordată, cu o pîndire precisă a 
fiecărui moment avantajos".

Moralist în stilul marilor mo

CRONICI »C
...Și tocmai cînd îmi îngă

duiam să fluier a venit săptăinî- 
na a 17-a cu cele două emisiuni 
de divertisment ale sale’. După 
16 săptămîni cu 7 „teledivertis- 
mente” ne cam dezvățasem — 
și iată-ne dintr-o dată în răsfăț, 
pentru că programul în curs 
mai anunță o „Serenadă de pri
măvară" în seara de 8 mai, iar 
din cercuri în general bine in
formate s-a strecurat un zvon și 
pentru 15 mai. Dea domnul 
să-și fi regăsit ritmul autorii și 
responsabilii destinderii noastre 
Ia domiciliu, măcar de am avea 
de stat în cumpănă acum, că 
timpul a devenit favorabil pro
menadei, grădinii cu bere și 
mici, excursiei... Să ne răsfățăm 
așadar în teledivertisment — 
printr-o flagrantă lipsă de fan
tezie acest substantiv comun a 
devenit un substantiv... comun 
pe genericele genului — dar să 
nu ne hazardăm încă în consi
derații generale. Mai ales că 
răsfățul cantitativ este doar o 
promisiune, câtă vreme cel cali
tativ e „pe văzute", adioă cert 
și îmbucurător.

Deci, concret: „Teledivertis- 
mentul cu M.M." de joi seara 
a reușit rara performanță de a 
nu coborî prea mult și prea des 
sub baremul propus de ingenio
sul generic. Eu unul n-aș fi 
crezut, dar pînă la urmă Mihae- 
la Mihai a răsplătit curajul Tele
viziunii de a-i încredința rolul 
de vedeta a emisiunii : cu un 
repertoriu mult mai variat decît 
lirismul lăcrimos de altădată, cu 
o prestanță oare a avut numai 
de cîștigat din discreție și în- 
tr-un anturaj bine armonizat ea 
a estompat tentele publicitare, 
conferind personalitate și far
mec celor 60 de minute agreabi
le. Meritul va fi fost și al au
toarei emisiunii — un nume de 
care n-am mai auzit : Anca San-

Un ultim concert al Filar
monicii, un concert al 
Cvartetului „Muzica*, 

ne-au relevat în aceste zile ații 
de semnificative pentru eferves
cența „șantierului* creator ro
mânesc două interesante lucrări 
concepute de doi dintre cei mai 
reprezentativi tineri compozitori: 
Litiu Glodeanu și Mihai Moldo
van.

Livlu Glodeanu a scris cantata 
„Soclu pentru timp" în anii în 
care încheia studiile la Conser
vator. Și această primă audiție 
bucureșteană a cantatei a „re- 
punctat** ascultătorilor izvoarele 
stilistice ale ultimelor sale lu
crări (să amintim, opera „Za- 
molxe** sau concertele pentru 
diferite instrumente), seriozitatea 
cu care a știut să se adreseze 
de la primele încercări compo
nistice sugestiilor folclorice.

Cvartetul lui Mihai Moldovan 
se dorea a fi — după multiple 
lucrări simfonice, — un experi
ment cameral. Cvartetul a con
stituit o repliere în fața paletei 
coloristice pe care i-o oferea 
cu larghețe orchestra. De la pri
ma audiție piesa se detașează 
prin individualitate, prin far
mecul cu care rezolvă dificultă
țile scriiturii cvartetistice. Ca 
structură, Cvartetul îmbină sec
țiuni solistice — cite una pentru 
fiecare dintre cei patru pârtiei- 
panți cu trei secțiuni de 
„tutti**. „Matricea** stilistică a 
compozitorului este din nou vi
zibilă. Cu concizia-i caracteristi
că, Mihai Moldovan a făurit un 
discurs muzical „din esențe** 
oare atestă nu numai continui

raliști francezi, Ralea e un eu
ropean în deplinul sens al cu- 
vîntului, studiile lui din „Viața 
Românească" consacrate specifi- 
cului național demonstrînd, pe 
urmele Iui Ibrăileanu, că numai 
o autentică conștiință de sine 
poate conferi unui popor valen
țele universalității. Or, Ralea —- 
cu o știință adîncă a istoriei ro
mânești, cu o multilaterală cu
noaștere sociologică a suprastruc
turii noastre, aplicînd interfe- 
rent subtilitățile psihologiei (cf... 
între altele, voi. Psihologie și 
viață, 1938) — a fost unul din 
cei mai străluciți interpreți ai 
civilizației și culturii naționale,

MIHAI 
RALEA

de GEORGE IVAȘCU

apărîndu-i valorile perene, com- 
bătîrid obscurantismul și tene
brele, militând împotriva ideolo- I 
giilot regresive ca vrednic și pres
tigios luptător antifascist în or
ganismele conduse de către 
Partid.

Spirit modem, cu o sensibili
tate a contemporaneității din cele 
mai acute, cu un simț fin și si
gur al perspec ’vei istorice, Ra
lea a lăsat pagini admirabile a- 
supra generației anilor ’30 studii 
de estetică sau de analiză asu
pra atîtor scriitori români și 
străini. în volumul său Inter
pretări (1927), îmbogățit mai a- 
poi (în 1942) în voi. înțelesuri, 
Ralea a publicat unele din cele 

du — și al celorlalți invitați, 
dintre care aș cita îndeosebi pe 
Horia Moculescu, Emil Hossu, 
Cheorghe Căoiuleanu. N-am în
țeles ce s-a întâmplat cu un alt 
invitat de marcă — e vorba 
despre caricaturistul Cik Dama- 
dian — a cărui apariție a fost 
mult prea nesemnificativă față 
de ceea ce realmente putea a- 
duce emisiunii.

Sigur, în jurul acestui „Tele- 
divertisment cu M.M." s-ar pu
tea discuta și altfel: cînd îi va 
urma unul „cu M.P.“ (Margare
ta Pîslaru), „cu A, A." (Aurelian
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Andreescu), „cu A. C. (Anda 
Călugăreanu) ș.a.m.d. ? Cu alte 
cuvinte, n-ar fi oare cazul ca 
formula — o dată verificată și la 
noi — să fie oferită și altor 
nume sonore ale muzicii ușoare, 
ale revuisticii noastre ? întreba
rea este evident retorică, răspun
sul neputând fi decît unul singur 
și afirmativ. I-aș adăuga încă ° 
sugestie: asemenea emisiuni ar 
cîștiga în interes — și ar fi mult 
mai revelatoare —• dacă vedeta 
și-ar folosi pînă la capăt și ex
plicit prerogativele de amfitrion, 
adică dacă am avea cu toții ga
ranția că ea și numai ea și-a 
ales oaspeții, după , preferințe, 

tatea unor investigații, ci și pro
filul componistic distinct.

Un concert al Orchestrei de 
Studio a Radioteleviziunii 
ne-a permis reîntîlnirea 

unuia dintre violoniștii de clasă 
internațională: lgor Bezrodnîi. 

Violonistul sovietic apreciat de 
întreaga lume muzicală de la 
New York la Tokio — ne-a ofe
rit de astădată. (pentru bucu- 
reșteni în primă audiție), cel 
de al doilea Concert pentru 
vioară și orchestră de D. Șosta- 
kovici — piesă de larg diapa-
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zon emotiv. Igor Bezrodnîi a do
vedit o tehnică miraculoasă, un 
ton cald, pătrunzător, capacita
tea de a „dăltui** vaste curbe 
dinamice.

La Ateneul Român a avut 
loc o nouă manifestare 
organizată sub egida Ate

neului Tineretului, manifestare 
de ținută care a conturat din 
nou dimensiunile unei generații 
de tineri artiști cu totul deose
bită asupra căreia s-a oprit pe 
larg Dumitru Avakian într-un 
articol publicat zilele trecute în 
coloanele ziarului nostru.

De astădată ctțiva elevi și

mai pertinente eseuri și portrete 
asupra lui Arghezi (articolul din 
iunie 1927 este cel dinții studiu
de valorificare exemplară a Cu
vintelor potrivite, considerate ca 
veritabil eveniment în istoria 
culturii noastre), apoi cele asu
pra lui Sadoveanu, Ibrăileanu, 
Ionel Teodoreanu, P. Zarifopol, 
precum și cele consacrate lui 
Marcel Proust, R. M. Rilke, E. 
Fromentin, Balzac, G. Sorel, 
Barres, France sau Valery con
stituie și astăzi una din cele mai 
ispititoare lecturi, una din cele 
mai autentice delectări intelec
tuale. Ele legitimează perfect 
definiția dată de Ralea rolului 
criticului: acela de a fi un crea
tor de puncte de vedere noi în 
raport cu o operă. Căci — argu
mentează Ralea — criticul face 
parte integrantă din public, care 
— el — generalizează și îm
bogățește mereu opera de 
artă, o umanizează colaborând
cu autorul. Criticul face ca o
operă de artă să fie înțeleasă și 
prin alte prisme, îi aduce noi 
aderenți, atrage cititori și oameni 
pe care vechile așezări nu-i in
teresau. Adăugind, astfel, o nouă 
aripă edificiului literar, el — 
criticul — îl face să trăiască
încă și, descoperind panorame 
neobișnuite, generalizează crea
ția artistului. Criticul întreține 
longevitatea artei.

E, desigur, aici ceva din teo
ria selectării operei de artă teo
retizată și profesată de Ibrăi
leanu, — pe care Ralea îl ca
racteriza, de altfel, ca un esprit 
carrefour: din el pornesc răs- 
pîntii de atitudini și idei, cu con
cluzia că anumiți oameni sînt 
mai mult decît indivizi, sînt u- 
manități.

Frumoasă caracterizare a 
mentorului „Vieții Românești" ! 
Acum, cînd amintirea noastră 
poposește asupra celui care, în 
anii noștri, a desfășurat o prodi
gioasă activitate în rândurile de 
frunte ale intelectualității noas
tre atașate de Partid, în con
struirea și promovarea României 
socialiste — acea caracterizare 
i se poate cu deplină îndreptă
țire conferi lui Mihai Ralea în
suși.

după o idee, chiar după simpa
tii și antipatii sau după ușile pe 
care le poate deschide.

Cea de-a doua emisiune dis
tractivă a săptămînii în discuție 
— „Timpul florilor" — s-a sub
intitulat „spectacol TV.“ Și a 
fost. După un tipic cunoscut de 
la alte sărbători, din alți ani. 
Singura — și esențiala — nou
tate a constat în faptul că regia 
a fost încredințată lui Alexan
dru Bocăneț, personalitatea nr.
1 a Televiziunii noastre în mate- 

516 de divertisment. Ei bine, 
spectacolul acesta atât de anibi- 

țios în amploare și atât de în
corsetat în tradiții a avut pînă 
la urmă personalitate, în cele 
mai multe momente ale sale fiind 
un marcat spectacol Bocăneț. Si
gur, acolo unde nu se > putea, 
nici lui Bocăneț nu i se putea 
cere: în recitalul de operă, în 
minutele simfonice, în finalul 
popular, în secvențele cu Jean 
Păunescu... Dar și Doina Badea 
a schițat câteva mișcări de dans, 
Fărîmiță Lambru a fost altfel 
decît în obișnuitele „momente 
folclorice", Gina Patriohi și Ro- 
dica Tăpălagă s-au mișcat cu 
dezinvoltură și farmec în revis- 

studenți bucureșteni și-au propus 
un real Festival dedicat creații
lor lui Mozart și Beethoven — 
reale „pietre de încercare** pen
tru oricare instrumentist.

Am asistat zilele trecute la 
Brașov la un spectacol al 
Teatrului Muzical. Pe afiș 

revista „Femei, Femei**. Specta
colul derulează de mai mult timp 
pe scena teatrului și valorile 
și multiplele sale stângăcii sînt 
cunoscute. Inexplicabil ni se pare 
însă stadiul „involuției** sale mu
zicale — ca să nu folosim un 
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termen mai grav. Revista are 
loc pe scena unui teatru muzical 
iar nivelul de „muzicalitate** al 
spectacolului este sub orice nor
mă posibilă. Un auditor cu o 
minimă cultură are nevoie de 
„timpani de oțel** pentru a pu
tea asculta imensa cantitate de 
falsuri, tonul general al orches
trei care poate cînta se pare nu
mai în „forte-fortissimo**, lipsa 
oricărei expresivități artistice, 
vulgaritatea unor intepretări.

P.S. Pentru că în numărul de 
simbătă nu am avut posibilitatea 
de a însera obișnuita „avanpre
mieră**, țin să amintesc tinerilor

INIȚIATIVE

COLOCVIUL TÎNĂRU- 
LU1 SPECIALIST, IN 
UZINĂ

A fost mai întii o vizită in
structivă în halele Uzinei de 
mașini grele, la oțelărie apoi 
la fontă și mai ales la fontă, 
unde un coleg de-al lor mai in 
vîrstă dar și cu peste 20 de ani 
de turnătorie la activ, inginerul 
Oprea, i-a condus din aproape 
în aproape printre coloșii însu- 
mînd zeci de kilograme sau zeci 
de tone, explicînd, răspunzînd 
cu dezinvoltură la întrebări, în- 
treținînd un dialog tot mai in
teresant, de la un Ioc de muncă 
la altul.

S-au regăsit apoi în sală, 
unde în alara lor, a specialiști
lor veniți din zece întreprinderi 
bucureștene, se aflau invitate și 
alte cadre cu experiență din u- 
zină. din cercetare, din învață- 
niîntul superior. A fost o dis
cuție pe care însăși tema o re
comandă „închisă". „îmbunătăți
rea calității produselor turnate 
pentru evitarea rebutului și re- 
manierelor în faze avansate de 
prelucrare" — iată un subiect 
în jurul căruia se poate spune 
ceva în plus, în sprijinul ideii 
„de a găsi în comun soluții, de 
a face sugestii de natură să ne 
sprijine și pe noi, colectivul u- 
zinei în înlăturarea neajunsuri
lor ce se ivesc în turnătorii și 
totodată să vă servească dv. 
înșivă la locul de muncă", cum 
se exprima ing. Mircea Po- 
povici, directorul tehnic al 
U.M.G.B.

A urmat o expunere sistema
tică, o retrospectivă a experien
ței uzinei în anotimpul debutu
lui, atunci cînd multiple și com
plexe probleme tehnologice își 
așteptau rezolvarea.

A fost un colocviu. Acest „co
locviu al tinărului specialist" or
ganizat de Comitetul municipal 
București al U.T.C. a confirmat 
utilitatea ideii ca atare» Cei 
prezenti au avut ce învăța aici 
la U.M.G.B. în plus, au putut 
discuta, serios, deschis despre 
lucruri din intimitatea profe
siei lor. Pe cînd o nouă ediție ?

F. B.

tă, iar trio-ul Florian Pittiș-Anda 
Călugăreanu-Dan Tufanus-a sim
țit în largul lui, ca și bale
tul condus de Cornel Patrichi. 
Luminile, unghiul și montajul 
imaginilor, ritmul ansamblului 
s-au dovedit și de astă dată e- 
lementele asupra cărora preferă 
să lucreze inventivitatea lui Ale
xandru Bocăneț. Ca să nu mai 
spun că dacă aș fi cântăreț sau 
actor, scenograf, costumier, co
regraf — și dacă aș ține la me
seria respectivă mai mult decît 
Ia comoditatea mea — cel puțin 
o bună parte din carieră n-aș 
vrea să lucrez cu alt regizor ; 
pentru că nu e prima oară cînd 
toți acești colaboratori ai unui 
spectacol de televiziune obțin 
sub conducerea pretențiosului 

regizor performanțe nebănuite 
sau măcar succese prestigioase. 
De cînd știu eu că la Televiziu
ne lucrează un regizor cu nu
mele acesta, nu-mi aminteso de
cît de un singur rateu al unuia 
din colaboratorii săi — decorul 
pentru ultimul „Cerb de aur" 
(dar și atunci lucrul a fost vizi
bil doar la sală, pe micul ecran 
luminile și unghiurile ascunzînd 
imperfecțiunea). Și tot sper, și 
tot visez la ziua cînd Alexandru 
Bocăneț își va afla, în fine, și 
textierul pe măsură...

COSTIN BUZDUGAN 

iubitori de muzică câteva dintre 
manifestările viitoarei săptămîni.

Am intrat în perioada de vîrf 
a manifestărilor dedicate Semi
centenarului, săptămînă pe care 
o putem socoti drept o „săptă
mînă a muzicii românești**, crea
ția artistică națională ocupînd un 
loc prioritar în programele tu
turor formațiilor artistice ale 
țării.

Din agenda săptămînii semna
lăm în primul rînd concertele 
Filarmonicii „George Enescu**, 
a formațiilor Radioteleviziunii și 

ale orchestrei studențești „Aca
demica** avînd în programe doar 
lucrări românești printre care 
un impunător număr de prime 
audiții: „Stăpînul** de Gh. Du
mitrescu, Simfonia a Xl-a „In 
memoriam** de Mihail Andricu, 
Simfonia a 3-a de Andrei Porfe- 
tye, „Tulnice** de Mihai Moldo
van, „Cîntare unui ev aprins** 
de Cornel Țăranu, „Antinomii 
pentru orchestra* de Dan Buciu, 
Sonata pentru orchestră de coar
de de Dumitru Bughici și piesa 
corală „La mulți ani Partid al 
faptei** de Radu Paladi.

IOSIF SAVA

EXCURSII DE ORIEN
TARE PROFESIONALĂ

Comitetul județean Iași al 
U.T.C. — secția școli — a or
ganizat în ultima vreme o se
rie de utile acțiuni în vederea 
orientării profesionale a elevi
lor din școlile generale și li
cee. Astfel, mai bine de 1 000 
de elevi din școlile generale 
ale județului au participat la o 
excursie de trei zile în muni
cipiul Iași. In cadrul acestei 
excursii a avut loc un simpo
zion la care au luat parte ca
dre didactice din rețeaua în- 
vățămîntului. post-general (li
cee de cultură generală și spe
cialitate, școli profesionale și 
tehnice) precum și din institu
țiile de învățămînt superior, 
numeroși specialiști din pro
ducție. Cu această ocazie ele
vii au primit toate informațiile 
privind rețeaua școlară, mese
riile și profesiile în care se pot 
califica. Elevii au vizitat, de 
asemenea, numeroase între
prinderi de pe platforma in
dustrială ieșeană cum ar fi : 
„Țesătura", Uzina de fibre sin
tetice, Fabrica de mobilă, U- 
zina de mase plastice, Uzina 
metalurgică. Cu același prilej 
ei au fost oaspeții diferitelor 
unități școlare postgenerale.

Excursii asemănătoare s-au 
organizat cu elevii școlilor ge
nerale din comunele județului 
în orașele Pașcani (peste 300 
de elevi) și Hîrlău (circa 250 
de participanți). O excursie 
similară, cu o durată de două 
zile, a fost organizată în mu
nicipiul Iași cu elevii claselor 
a 12-a din liceele rurale. 200 
de liceeni din comunele Rădu- 
căneni, Hălăuțești, Belcești 
s-au întîlnit în cadrul unui 
simpozion cu profesorii din 
diferite facultăți ale universi
tății și Institutului politehnic, 
au vizitat laboratoare și ate
liere din cadrul instituțiilor 
amintite. Aceste acțiuni, de
clanșate în scopul de a infor
ma pe elevii din județ cu pri
vire la posibilitățile alegerii 
viitoarelor lor profesii — au 
însemnat totodată bune prile
juri de cunoaștere a obiective
lor istorice, culturale și turis
tice din municipiul Iași, din 
celelalte orașe vizitate.

O. NEGRU

„ASTRA LĂPUȘEANA"
Ca cerc de cultură și artă, 

constituit la inițiativa tinărului 
Cornel Lazăr, bibliotecar și loc
țiitor al secretarului Comite
tului orășenesc Tg. Lăpuș al 
U.T.C., „Astra Lăpușeană'* a 
avut în atenție reperele boga
te în sugestii ale unei tradiții 
locale și, în același timp, ce
rința de a reuni într-un cadru 
organizat pasionați ai schimbu
lui de opinii pe teme de cul
tură, ai creației literare, ca și 
pe cei preocupați de investiga
ții în lumea obiceiurilor, fol
clorului și artei populare din 
această zonă a județului Mara
mureș. De cîteva luni, la întîl- 
nirile periodice, membrii cer
cului — elevi, profesori, ingi
neri, salariați la Autobază, la 
Cooperativa „Țibleșul**, la sec
ția mecanică pentru transpor
turi forestiere — organizează 
discuții pe teme literare și ci
nematografice, mese rotunde, 
prezentări ale ultimelor apari
ții editoriale, recitaluri de poe
zie, discută propriile creații li
terare. în prezent, în progra
mul „Astrel Lăpușene** se si
tuează la loc de cinste acțiuni 
în vederea organizării unui mu
zeu etnografic al Țării Lăpu- 
șului, precum și antrenarea și 
pregătirea metodică a unui nu
măr mare de tineri, în special 
elevi, pentru culegerea și va
lorificarea folclorului local, fie 
prin editare, fie în activitatea 
formațiilor artistice de ama
tori.

I. T.

FESTIVALUL „POP", 
EDIȚIA A If-A

După cum am mai anunțat, 
Consiliul U.A.S. din Institutul de 
Arhitectură organizează între 
10—17 mai a.c. cea de a doua 
ediție a Festivalului național de 
muzică pop. Festivalul se va des
fășura în întregime Ia Sala Pa
latului. „Concursul" oficial va 
avea loc în primele cinci seri, în 

oare vor apare în fața spectato
rilor un număr de aproximativ 
15 grupuri pop, în majoritate 
studențești. Fiecare formație are 
afebtat un timp aproximativ de 
40 de minute. Certă este pînă 
în prezent participarea cunoscu
telor formații Phoenix, Clasic 
XX, (Timișoara), Roșu și Negru 
(Iași), Chromatic Grup 5 (Cluj), 
Olympic ’64, Mondial, Metronom, 
Modern Grup, Sfinx (București). 
Numele celorlalte formații admi
se le vom anunța cînd se vor 
sfîrși vizionările de preselecție. 
Multe dintre formații au pregă
tit programe speciale pentru 
festival.

în zilele de 15 și 16 mai se 
preconizează spectacole „hore 
concurs", deschise unor soliști și 
formații „folk", „super-grupuri- 
lor" etc. O hotărîre definitivă 
din partea organizatorilor ne va 
permite să vă anunțăm peste cî
teva zile programul definitiv al 
acestei veritabile săptămîni pop. 
Juriul va fi anul acesta mult 
mai onorific (de ce nu se re
nunță oare la caracterul compe
titiv al manifestării ?), el urmînd 
să deceamă doar o serie de pre
mii individuale oelor mai meri
tuoși muzicieni Componența ju
riului va fi anunțată în momen
tul definitivării sale. Nu vor lip
si, însă, ni se spune, Romulus 
Vulpescu, Catinca Ralea, Ale
xandru Mandy, George Grigoriu, 
Ana-Maria Mănăilă, Eugen Pa- 
triche șl, desigur, Emil Mac Po
pescu. Consiliile U.A.S. din in
stitute își pot procura bilete de 
la Institutul de arhitectură (pre
cizăm că nu se vor pune în 
vînzare bilete la casele Sălii Pa
latului, organizatorii însărcinîn- 
du-se și cu distribuirea biletelor).

O. U.

CADRAN
ȘTIINȚIFIC 1

3 MEDALII SI O PLA
CHETA SPECIALA — 
UNEI TINERE INVEN
TATOARE

O vitrină cu diplome și me
dalii reprezintă de obicei atri
butul inseparabil al unei per
sonalități sportive. Georgeta 
Moldovan Csomontany a făcut 
și ea pînă nu demult sport de 
performanță, fiind selecționată 
în echipele studențești de bas
chet și atletism. Medaliile însă 
nu încununează activitatea spor
tivă ci performante mult mai 
rare, de netă valoare mondială. 
Inginera Georgeta Moldovan 
Csomontany, cercetător științi
fic la Institutul „Petrochimic" 
Ploiești, a obținut recent la Sa
lonul international al inventa
torilor de la Bruxelles 3 me
dalii, dintre care două de aur 
și una Verneil, acordate unor 
colective de inventatori români 
în rândurile cărora tînăra ingi
neră a figurat la loc de frunte, 
în plus, cercetătoarea Institutu
lui „Petrochirpic" din Ploiești a 
mai primit pentru tripla victo
rie realizată „Placheta de aur" 
a juriului Salonului internatio
nal al inventatorilor. Cele trei 
medalii nu sînt o performanță 
singulară a Georgetei Moldovan 
Csomontany. Ele sînt momentele 
de vîrf ale unei activități știin
țifice în care tinăra savantă a 
realizat douăsprezece procese 
tehnologice originale, brevetate 
ca invenții în tară și străinătate 
și 15 comunicări prezentate la 
congrese și simpozioane interna
ționale.

Riscăm o întrebare : Sportul 
este singurul „accident" în ca
lea unei pasiuni unice și de
vorante pentru chimie ?

— Nicidecum — ne replică 
zîmbind tînăra inventatoare. Pa
siunea pentru chimie s-a „cris
talizat" relativ tîrziu, în anii de 
facultate, dintr-o serie întreagă 
de activități care mă atrăgeau 
puternic. Alături de sport, îmi 
plăceau mult matematica și li
teratura. De altfel, participînd 
la o olimpiadă de literatură am 
obținut unul dintre premiile fi
nalei pe țară. Acum, întreaga 
mea activitate s-a concentrat a- 
supra stirenului, unde am pus 
la punct un procedeu tehnolo
gic prin care se realizează o 
producție anuală de 14 000 tone, 
cu o vădită tendință de creș
tere.

H. L.

LA DATE FIXE
La începutul lunii mai: se 

fac în satele din „Țara Oașu
lui" (jud. Maramureș) întovără
șirile sătenilor pentru alcătuirea 
unei stînii denumite „sîmbre", 
dintre care cea mai renumită 
este „Sîmbra Oilor", ce au loc 
în orașul Negrești-Oaș (pe 
DN 1 C și 19) precum și cele din

ffnema
FRAȚII : rulează la Patria 

(orele 9; 11,30; 14), GALA FIL
MULUI ROMANESC : APA CA 
UN BIVOL NEGRU (ora 19,30), In 
completare : BALADA PENTRU 
CEI CAZUȚI.

PE COMETA : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45).

TRIUNGHIUL DE FOC; PRIE
TENI DE VATRA VECHE; HU
NEDOARA, OAMENI ȘI OȚEL; 
GALAȚI, OAMENI ȘI OȚEL : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
21 în continuare).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Central (orele 9; 11.45; 
14,30; 17,15; 20,15).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Grivița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Dacia (orele 8—19,15 în conti
nuare).

RĂSCOALA : rulează la Munca 
(orele 16; 18; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11.45; 
14: 16.30; 18.45: 21).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU: ru
lează la Tomis (orele 9; 12,30; 16; 
19,30).

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18: 20,15).

RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT: 
rulează Ia Laromet (orele 15,30 ; 
17.30; 19,30).

BUTCH CASSIDY ȘI SUN
DANCE KID : rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21). Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16: 18,30; 21), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE ! 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) , Moșilor (orele 15,30; 18;
20.15) . 

satele Certeze, Moiseni, Voi- 
nești, Giulești, Bogdan-Vodă 
(fost Cuhea, pe dealul Lespedea 
din Valea Baicului), Mesteacăn, 
Brebi, Văcari, Mărăuș și altele, 
ce prilejuiesc serbări ou jocuri 
și mese comune întinse pe iarbă.

înfloresc narcisele din : poiana 
de lingă satul Negrași (jud. Ar
geș); poiana de la Ciocîrlău (jud. 
Gorj), în prima săptămînă.

în ultima duminică, Ia Vadul 
Crișului (jud. Bihor, pe malul 
stâng al râului Crișul-Repede, 
bifurcare din D.N. 1 de la Bu
cea sau Aleșd), are loc „Sărbă
toarea Crișului", la care iau par
te corurile din Butani și Brăila 
(jud. Bihor), echipele de dansuri 
din Vadul-Crișului, Brusturi și 
Hatar, precum și diferite forma
ții instrumentale, în total peste 
700 artiști amatori.

Spre sfârșitul lunii mai sau în
ceputul lunii iunie, în funcție de 
starea vremii înfloresc naclsele 
din : com. întregalde (jud. Alba), 
bifurcare din D.N. 14 B la Teiuș 
sau din D.N. 74 prin Alba Iu- 
lia; pe muntele Negrileasa (jud. 
Alba), unde are loc tradiționala 
„Serbare a narciselor" ; în orașul 
Ineu (jud. Arad), se ține de a- 
semenea „Sărbătoarea narcise
lor", în penultima duminică, la 
poiana cu narcise din apropierea 
orașului (bifurcare din D.N. 76 
la Vîrfuri, din D.N. 7 Arad, sau 
din D.N. 79 la Nădab). „Dum
brava Vadului" (jud. Făgăraș) nu 
se vizitează în acest an, fiind 
închisă pentru refacerea vegeta
ției, distrusă prin ruperea săl
batecă a florilor de către unii 
turiști inconștienți și de către 
speculanții de flori.

Intre 10—20 mai, într-una din 
tre duminicile cele mai apro
piate de aceste date, după mer
sul vegetației, se desfășoară, la 
Ponoare, în apropiere de orașul 
Baia-de-Aramă (jud. Gorj), „Ser
barea liliacului", la locul unde 
se adunau odinioară haiducii ca 
să se numere cîți au mai rămas 
și cîți noi au venit, și mai apoi 
veteranii din războiul pentru în- 
dependență.

în ultima sau penultima du
minică, la Sîntana (jud. Arad), 
are loc» „Sărbătoarea Iorgovanu
lui", sau a Liliacului, la 25 km. 
de Arad, pe drumul național 78 
pînă la Zimandul-Nou, apoi bi
furcare spre răsărit; stație pe ca
lea ferată Arad — Oradea, de 
unde se desface calea ferată 
spre Pîncota — Ineu — Brad — 
Simeria.

POMPILIU VOICULEȚ- 
LEMENY

.MUZICA POPULARĂ

AL DOILEA FESTIVAL 
„MĂRIA TĂNASE"

Intre 26—30 mai a.c. se va 
desfășura la Craiova a doua e- 
diție a Festivalului și Con
cursului de muzică populară

Ceea ce nu poate fi spus în cuvinte, este adesea lăsat pe 
seama versurilor. Foto : G. CU CU

Z : rulează Ia Lumina (orele 
9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 20,45).

SUNETUL MUZICII : rulează 
la Festival (orele 9; 12,30; 16,15;
20), Favorit (orele 9; 12,30; 16; 
19,30), Modern (orele 9; 12,30; 
16,15; 20).

ADIO GRANADA : rulează la 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18.15; 20.30). Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30), Miorița (orele 9; 11,15;
15.45; 18; 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
înfrățirea (orele 17,45; 20), Fe
rentari (orele 15,30: 17,45; 20).

VALURILE DUNĂRII : rulează 
la înfrățirea (ora 15,30).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18; 20,30), Ra
hova (orele 18; 20,15).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III : rulează la Rahova (ora 15,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Bucegi (ore
le 15; 17,45; 20.30). Viitorul (orele 
15: 17,45; 20.30).

RENEGATA : rulează la Lira
(orele 15,30; 18; 20,15).

POIENILE ROȘII : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17.45;
20).^

C&I TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30), Arta (orele 
15,30; 18; 20,15), Volga (orele 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20.30).

CANARUL ȘI VISCOLUL : ru
lează la Volga (ora 9,15).

ÎNGERII NEGRI : rulează 1*
Pacea (orele 15,30; 19).

TRIMIS EXTRAORDINAR : ru
lează la Crîngași (orele 16; 18; 20).

PAN VOLODYJOVSKI rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 19).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Flacăra (orele 15.30; 18; 20,15).

VAGABONDUL : rulează la Vi- 
tan (orele 15,30; 19).
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Opera Română : TURANDOT — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19,30: Teatrul 
National „I. L. Caragiale*1 (Sala 
Comedia) : COANA CHIRITA — 
ora 20; (Sala Studio) : CUI I-E

românească „Maria Tănase**^ 
organizat din doi în doi ani de 
Consiliul Popular al județului 
Dolj în colaborare cu Comită 
tul de Stat pentru Cultură șî 
Artă și Uniunea Compozitori
lor din Republica Socialistă 
România.

După cum ne spunea pre
ședintele Comitetului pentru 
Cultură și Artă al județului 
Dolj, prof. Fl. FIRAN, din fie
care județ au fost invitați să 
participe la concurs cite doi so
liști (un solist vocal și unul in
strumentist), pe care îi vor de
semna comitetele de cultură și 
artă din județele respectivei 
Concursul este deschis numai 
soliștilor amatori, indiferent de 
vîrstă.

Concomitent cu concursul in- 
terpreților, în cadrul festivalu
lui publicul va mai putea asis
ta la recitalurile unor valoroși 
interpreți profesioniști, precum 
și al unor invitați de peste ho-^ 
tare. Vor mai fi organizate^ o 
sesiune de comunicări științifi
ce pe teme de folclor, în cola
borare cu Centrul de științe so
ciale Craiova al Academiei de 
Științe Sociale și Politice și o 
expoziție de costume popu
lare, cu participarea muzeelor 
din toate județele țării. Parada 
portului popular și o gală a fil
melor documentare cu caracter 
folcloric credem să rețină și 
ele atenția participanților. Iar 
pentru toți iubitorii folclorului 
vom amenaja standuri specia
le cu discuri și lucrări de fol
clor.

SORIN-ȘTEFAN STANCIU

FRICĂ DE VIRGINIA WOOLF?
— ora 20; Teatrul de Comedie :
CHER ANTOINE — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): PLAY
STRINDBERG — ora 20; (Sala 
Studio) : PURICELE ÎN URECHE
— ora 20; Teatrul Mic : APE ȘI 
OGLINZI — premieră oficială — 
ora 20; Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy): B1MBIRICA — ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Bd. Ma- 
gheru) : OMUL CARE... — ora 
19.30; Teatrul Giulești : OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19.30; Teatrul ,.Ion Creangă?: 
MATEIAȘ GÎSCARUL — ora 
19,30; Teatrul „Țăndărică" (Calea 
Victoriei) : ȘORICELUL ȘI PĂ
PUȘA — ora 10; NOCTURN V — 
ora 21,30; (Str. Academiei) : TI- 
GRIȘORUL PETRE — ora 17; 
Studioul I.A.T.C. : E ZI DE SLA- \ 
VĂ ȘI TEMEI — ora 20; Teatrul 
„Ion Vasilescu": MINI-JAZ CU 
MAXI-HAZ — ora 19,30; Circul 
GlobUS : CIRCUL MARE DIN
MOSCOVA — ora 19,30.

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Economie, știință, conducere. Sis
temul național de informatică șl 
conducere q 18,20 Aplauze pen
tru colegii noștri q 19,10 Tragerea 
Pronoexpres • 19,20 1001 de seri
• 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 50 de ani în 50 de evocări
e 20,25 Moment poetic. Versuri 
de M. R. Paraschivescu, Adrian 
Păunescu, Eugen Frunză, Nicolae 
Dragoș • 20,35? „În această țară 
comuniștii..." (V). Realizator Eu
gen Mândrie • 21,25 Telecinema- 
teca : „Gropițe". Cu Shirley
Temple, Frank MSrgan. Regia 
William A. Selter • 22,55 Tele
jurnalul de noapte.
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ELE E
Wvarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

baitidului Comunist Rumân, a trimis tovarășului WALTER 
L'LDRICHT, președinte al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, 6 telegramă cu următorul conținut :

Stimate tovarășe Walter Ulbricht.
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român și al meu personal, vă adresez cu prilejul alegerii 
dumneavoastră ca președinte al Partidului Socialist Unit din 
Germania, cele mai cordiale felicitări. Vă doresc cu căldură 
ani îndelungați, sănătate și succes în activitatea dumnea
voastră pusă în slujba dezvoltării Republicii Democrate Ger
mane, socialismului și păcii.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprimă convingerea că 
relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania, dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă, în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului, 
colaborării și securității internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a trimis tovarășului ERICH 
HONECKER, prim-scerctar al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Erich Honecker,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de prim-se- 

cretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania. în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și al meu personal vă adresez calde felicitări 
și urări de succes în îndeplinirea misiunii de înaltă răspun
dere ce v-a fost încredințată. în activitatea consacrată con
struirii socialismului în Republica Democrată Germană.

Îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cola- 
bor-'-e frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Germană se vor dezvolta 
și in viitor în folosul popoarelor noastre, al unității țărilor 
socialiste și a partidelor comuniste și muncitorești, al cauzei 
Socialismului și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI SOCIALIST 
UNIT DIN GERMANIA a trimis COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, o telegramă in care 
se spune :

Stimați tovarăși,
Vă mulțumim cordial pentru felicitările transmise cu pri

lejul celei de-a 25-a aniversări a Partidului Socialist Unit 
din Germania și pentru înalta apreciere dată activității des
fășurate de partidul nostru.

Vă asigurăm că vom face și în viitor totul pentru a întări 
colaborarea prietenească, tradițională dintre partidele și sta
tele noastre și a ne aduce contribuția la consolidarea con
strucției socialiste, la întărirea mișcării comuniste interna
ționale pe baza marxism-leninismului.

Simpozion 
omagial 
la „Casa 

ziariștilor"
In cadrul manifestărilor con

sacrate semicentenarului Parti
dului Comunist Român, la Casa 
Ziariștilor din Capitală, a avut 
loc marți un simpozion omagial 
ou tema „Presa — puternică for
ță socială angajată în înfăptui
rea politicii P.C.R.", organizat 
de Uniunea Ziariștilor și Comi
tetul de partid, presă și edituri. 
Au vorbit Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor, Iqn 
Felea, vechi militant pe tărîmul 
presei, George Ivașcu, redactor 
șef al revistei ..Contemporanul" 
și Eugen Florescu. redactor șef 
al ziarului „Scînteia tineretu
lui".

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, cei prezenți au adre
sat o telegramă C. C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se expri
mă atașamentul nețărmurit al 
tuturor ziariștilor din Republi
ca Socialistă România, față de 
partid.

In aceste zile festive — se sub; 
liniază în telegramă — toți cei 
care lucrează în redacțiile zia
relor și revistelor, ale radioului, 
televiziunii și filmului de actua
lități, pătrunși de nobilele răs
punderi ce le revin în vasta ope
ră întreprinsă do partid pentru 
dezvoltarea patriei în noul plan 
cincinal, pentru perfecționarea 
tuturor sectoarelor dc muncă 
socială, pentru adîncirea demo
crației socialiste, asigurăm Co
mitetul Central, pe dumneavoas
tră personal, stimate tovarășe 
secretar general, că nu ne vom 
precupeți eforturile pentru a fi 
la înălțimea acestor importante 
sarcini, că vom milita cu spori
tă energie pentru răspîndirea $i 
întruchiparea cuvîntului parti
dului în noi realizări mărețe, 
contribuind la înflorirea și pres
tigiul României Socialiste, sub 
conducerea încercată a gloriosu
lui Partid Comunist Român.

FINALELE CAMPIONATULUI NAȚIONAL
r

IERI, „NOBILA ARTĂ" A
După ce luni seara l-am vă

zut pe Cuțov într-o partidă 
neconcludentă — adversarul 
său, gălățeanul Iftimie Sam
son, nu i-a pus nici o clipă 
vreo problemă — pe Covaci 
pus, uneori, în dificultate de 
arădanul Augustin Tîrb, pe M: 
Constantinescu, 
Siliște după 
obstructionist 
surpriza serii 
calificîndu-se 
fără să lupte, 
ză, din nou boxul, adevăratul 
box, n-a fost prea mult pre
zent în ring. Am înregistrat 
numeroase partide în care 
prima un pugilat rudimentar, 
dezordonat, confuz, în care 
ținerile, loviturile cu mănu-

eliminat de 
un meci urît, 
— să-i zicem 

— și pe Monea 
în semifinale 

ieri după-amîa-

ÎN MARELE TURNEU
DE

Ajuns la

LA MAR DEL PLATA

ÎNVINS LOGICA
RIGUROASĂ

Convorbiri la C. C. al P. C. R
La sediul C.C. al P.C.R. au 

avut loc, la 4 mai, convorbiri 
între tovarășii Manea Mănes- 
cu și Paul Niculescu-Mizil, 
membri ai Comitetului Execu
tiv, ai Prezidiului Permanent, 
secretari ai CC. al P.C.R., și 
tovarășii Gyorgy Aoeel și Zol- 
tan Kdmoesin. rnerrtbri ai Bi
roului Politic, secretari ai C.C. 
al P.M.S.U., care se află într-o 
vizită de prietenie în țara 
noastră.

Cu acest prilej s-a exami
nat dezvoltarea in continuare 
a relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre 
P.C.R. și P.M.S.U., dintre Re-

publica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, 
s-a făcut un schimb de păreri 
în legătură cu preocupările ac
tuale în construirea socialis
mului în cele două țări, pre
cum și asupra unor probleme 
internaționale.

La convorbiri, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, au mai luat parte 
tovarăfeii Vasile Vlad, merhbru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Ni
colae lonescu. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și 
Laszlo Perje9i, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.S.U.

PRELUNGIREA 
ACORDULUI DE 

COLABORARE 
CULTURALĂ 

ROMÂNO-SOVIETIC
La 4 mai a.c., Vasile Gliga, 

adjunct al ministrului afacerilor 
extfcrne, și V. î. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, au efectuat un schimb 
de note privind prelungirea pe 
un termen de încă 5 ani a va
labilității acordului de colabo
rare culturală între Republics 
Socialistă România 
semnat în anul 1956.

și U.H.S.S.,

(Agerpres)
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CAM LIPSIT DIN RING

(Urmare din pag. 1) 
tipuri de școli : comisia pentru 
școiile generale, pentru școlile 
profesionale și licee de specia
litate, pentru licee teoretice. A- 
ceastă modalitate nu mi se mai 
pdho, cel puțin aciim, cea mai 
potrivită dintr-un motiv poate 
lesne de invocat, dar totodată 
fundamental : ea orientează în
treaga activitate nu spre pro
priile sale probleme și fenome
ne, t i spre tipurile și catego
riile de școli. Or, procesul edu-
rativ este in esență același, nu 
prezintă mari deosebiri de ia 
tm tip de școală la altul, ceea 
ce este într-adevăr specific a- 
edstei categorii de tineri se re
clamă de la specificul activită
ții intăși, de la trăsăturile ei 
de ansamblu".

De aici, din acest motiv unic, 
pornesc însă destule alte con
secințe, toate la un _ loc îtino- 
dîndu-se într-un șir întreg Je 
justificări, elocvente prin sim
pla enumerare. Mai întîi, o a- 
numită lipsă de caracter practic 
a repartizării existente, deoare
ce așează pe același plan șco
lile generale. în număr de 400 
in Județ, cu liceele de un tip 
s.’.u altul, cite 15 sau 20 de fi?- 
care. fără însă a le acorda Șl 
același drept de reprezentare 
in consiliu : „la urma urmei, 
ce mă împiedică să-mi cooptez 
membrii dinlr-o școală și nu din 
alta ?"• Apoi, lipsa de mobili
tate a comisiilor, decucgînd fi-
resc din faptul că fiecare din 
cele 400 'de școli generale, sa 
zicem, venea la rînd pentru o 
simplă vizită cam o dată la doi 
ani. ca și din faptul că datorită 
compoziției lor, nu se puteau 
întruni decît cu mari dificul
tăți în sfîrsit. dacă nu chiar în 
primul rînd. însăși munca de 
pregătire a comisiilor se făcea 
nu pe probleme ale categoriei 
în ansamblu, ci ale unui tip de 
școală sau altuia. Instruirile se 
ocupau, în felul acesta, cu de 
toate și nimic, iar activitățile 
care le urmau se desfășurau 
pe orizontală, în aliniere, nu în 
adîncime : „membrii consiiiuluj 
îndeplineau niai curînd o sumă 
de servicii decît rezolvau O 
sumă de probleme".

Acestea fiind numai cîteva 
din reproșurile aduse, ce se 
propune in schimb ? Intențiile 
Viitoarei restructurări a consi-
liului elevilor, și nu numai a 
lui, urmăresc să mute orienta
rea întregii activități spre pro- 
b'emele de fond, spre cîteva 
din preocupările permanente șl 
de bază ale acestei categorii. 
Asa de exemplu se preconizea
ză trecerea la niște comisii (sau 
colective...) pentru studierea 
pregătirii profesionale, pentru 
educația tehnică și științifică, 
pentru problemele social-cetă- 
țenești. Aceste colective vor 
putea fi conduse, iar schema 
a'tuală a secției școli permi
te acest lucru, de cite un acti
vist salariat, ceea ce va avea

drept rezultat și o sporire a 
specializării acestuia dar, fapt 
mult mai important, va putea 
fi specializat și un larg activ 
obștesc pe diverse ramuri com
ponente ale aceluiași proces, 
ceea ce. va spori și eficiența in
tervențiilor sale. în cadrul co
lectivului pentru educația teh
nică și științifică ar putea, de 
pildă, funcționa un corp de 
lectori științifici, un altul de 
propagandă tehnică și așa mai 
departe.

Și așa mai departe, depășind 
chiar granițele unul singur con
siliu și ajungînd. pe rînd. la 
toate celelalte. Primul secretar 
al comitetului județean U.T.C., 
GHEORGIIE MACOVEI, după 
ce confirma și dînsul existen
ța temeinic cultivată a acestei 
orientări, îi prelungea valabi
litatea la întregul ansamblu de 
preocupări actuale, atgumen- 
tînd ridicarea ei la treapta de 
principiu al stilului de muncă : 
„La urma urmei, însuși actul 
de constituire a consiliilor nil 
înseamnă altceva decît' o mai 
mare apropiere a activității de 
cerințele specifice fiecărei ca
tegorii de tineri și nu știu dacă 
o nouă subdivizare, pe alte u- 
nități mai mici, nu va duce la 
mărunțired atît a muncii, cît 
si a rezultatelor. Pentru a evi
ta o asemenea posibilitate ne 
gindini să imprimăm de lâ bun 
început consiliilor pentru tine
retul muncitoresc și sătesc ca
racterul de studiu și analiză a 
unor fenomene caracteristice 
momentului pe care îl traver
săm. Aceste consilii vor abor
da. între altele, problema pre
gătirii și perfecționării profe
sionale, a asigurării cu forța de 
muncă necesară . pentru noile 
capacități de producție ale cin
cinalului, fenomenul migrației 
dc la sate și posibilitățile de le
gare mai trainică a tinerilor 
de meseriile satelor etc. Bine
înțeles că ele vor fi tratate di
ferit, în funcție de datele ofe
rite de locurile de muncă cele 
mai variate, însă menirea con
siliului este tocmai aceea de a 
topi elementele individuale in
tr-un ansamblu unitar, de a le 
găsi numitorul comun, astfel 
îneît să-și afle rezolvarea nu 
numai un caz sau altul, ci fe
nomenul în esența sa".

Pentru a oferi o imagine com
pletă a acestor proiecte dem
ne-de o atenție pe măsura do
rinței lor de înnoire, ar mai 
trebui poate adăugat, revenind 
la consiliul elevilor, că pentru 
el se preconizează idei care 
duc încă mai departe intențiile 
de actim. Se propune, astfel, 
înființarea unui colectiv care 
să se ocupe de activitatea cul- 
ral-distractivâ a elevilor, altul 
destinat muncii lor patriotice, 
pornindu-se de la explicația că 
și pînă în prezert de primul 
resort 'nu s-a o upat. de fapt 
comisia culturală a județului, ci 
mai întotdeauna secția sa de 
școli, iar pe șantierele muncii

voluntare cel mai des întîlniți 
sînt fără îndoială elevii ; tre
cerea la aceste forme speciali
zate n-ar face deci decît să le
gifereze o realitate existentă 
deja. Sînt, desigur, deocamda
tă proiecte și căutări, multe din 
ele își vor afla probabil și fi
nalizarea în actul de inaugurare 
a consiliilor. Dincolo de aceas
ta însă ele se recomandă și ca 
niște propuneri care se adre
sează în egală măsură și altor 
comitete județene U.T.C., ale 
căror consilii și-au început deja 
activitatea și ale căror prime 
rezultate pot aduce de pe acum 
confirmarea justeței și utilită
ții sugestiilor prezentate. Ne 
îndeplinim, așadar^ o datorie 
firească din a le înregistra și 
a le supune aprecierilor celor 
ce au avantajul primelor ele
mente ale experienței.

I

Ajuns la cea de a 28-a ediție, 
tradiționalul turneu internațio
nal de șah de la Mar del Plata 
s-a bucurat și anul acesta de o 
participare valoroasă, printre 
concurenți fiind șase mari 
maeștri și șase maeștri inter
naționali. Alături de aceștia au 
participat (pentru prima oară 
într-un număr atît de mare), 
patru maeștri naționali argenti
nieni, în vîrstă de 20—25 ani, 
care cu această ocazie au putut 
lua contact cu o serie de jucă
tori reputați pe plan mondial. 
Inițial, turneul a fost conside
rat de specialiști foarte echili
brat, lupta pentru primul loc 
urmînd să se dea între marii 
maeștri prezenți la start. Bene
ficiind însă de un moment de 
„respiro" al adversarilor direcți, 
marele maestru Sovietic Lev Po- 
lugaevski a luat un start foarte 
ptiternic, (șase puncte din șase) 
și cu toate eforturile, celorlalți 
participanți nu a mai putut fi 
ajuns pînă la sfîrșit. Jocul lui 
Polugaevski a fost caracterizat 
printr-o îmbinare perfectă a 
cunoștințelor teoretice cu lovi
turi tactice neașteptate, impre
sionând totodată prin economia 
de mijloace întrebuințate. Pla
nurile strategice din fiecare 
partidă au fost riguros logice, 
marele maestru sovietic izbu
tind. mai ales prin aceasta, să-și 
depășească majoritatea concu- 
renților. Este drept că într-o se
rie de partide Polugaevski a 
stat mai slab, (din această cau
ză a și propus remiză) însă ad
versarii săi nu au acceptat a- 
ceste propuneri și în cele din 
urmă au pierdut. Astfel, s-a 
adeverit o dată mai mult că 

l „norocul îi ajută pe cei îndrăz
neți" ! în aceste condiții, s-a dat 
o luptă intensă pentru urmă
toarele locuri în clasament, în
tre marii maeștri Panno, Gheor
ghiu, Najdorf, Browne, luptă în 
care au intervenit însă, maeștrii 
internaționali Savon și Pianine 
ambii jucători de atac, care au 
stricat socotelile multor favo- 
riți. Clasamentul final reflectă 
de altfel afirmația de mai sus. 
Ordinea jucătorilor a fost în 
cele din urmă următoarea : Po
lugaevski, Panno, Savon, Gheor
ghiu, Najdorf, Quinteros (un 
tînăr maestru argentinian foar
te talentat), Pianine. Pilnik, 
Mecking și de abia pe locul 10 
marele maestru australian 
Browne. Din acest punct de 
vedere, trebuie spus că evoluția 
lui Browne, care începuse exce
lent turneul, fiind tot timpul 
pe locul doi, a lăsat de dorit 
în ultimele patru runde în care 
a realizat numai o jumătate de 
punct I De asemenea, simpati- 
zanții lui Mecking, un tînăr 
campion brazilian de care s-a 
vorbit foarte mult în ultima 
vreme, au avut toate motivele 
să fie nemulțumiți. Favoritul 
lor a pierdut în acest turneu, 
mai multe partide decît în toa-

te concursurile ultimului an lua
te la un loc ! O mare surpriză 
a fost rezultatul final al actua
lului campion argentinian, 
Juarez. Acesta se pare că a fost 
depășit de forța turneului, pier- 
zînd 13 partide și reușind nu
mai două remize, ceea ce este 
într-adevăr un mare insucces. 
Din punctul de vedere al orga
nizării, turneul de la Mar del 
Plata a fost o reușită și trebuie 
să ne exprimăm regretul numai 
în privința faptului că, înce- 
pînd cu anul viitor, gazda pri
mitoare a acestui campionat in
ternațional nu va mai exista... 
Hotelul Nogaro, în care s-au 
disputat, an de an, toate edi
țiile concursului va fi demolat, 
iar în locul său va fi construit 
un mare bloc de locuințe. Am
bianța în care s-a disputat con
cursul a fost foarte plăcută, 
prietenească.

FLORIN GHEORGHIU

MERIDIAN i

• MARȚI DIMINEAȚA, 
din Constanța a plecat spre 
Tulcea un grup format din 
cei mai buni sportivi din a- 
cest județ pentru a preda 
sportivilor din județul din 
nordul Dobrogei „Ștafeta 
semicentenarului P. C. R. 
1921—1971“, importantă ac
țiune de masă dedicată glo
rioasei aniversări a parti
dului.

Ștafeta, organizată de Con-
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șa deschisă, iregularitățile au 
abundat atrăgînd numeroase 
avertismente, iar stilul „bă
taie", oricum și cu orice preț, 
fiind predominant. Nici la 
capitolul pregătirii fizice n-am 
avut prea multe revelații : 
mulți dintre pugiliști încheie 
cele 9 minute de luptă epui
zați. Se încasează mulți 
pumni gratuit, sportivii ma- 
nifestînd preocupare mai ales 
pentru ofensivă, și mai pu
țin pentru apărare.

Dar să ne oprim, pe scurt, 
asupra meciurilor care ni s-au 
părut mai interesante. Brăi- 
leanul Petre Ganea, deși mult 
mai experimentat, n-a putut 
trece de clujeanul Remus 
Cosma. De fapt evoluția boxe
rilor din Cluj a . constituit o 
surpriză plăcută : bine pregă
tiți fizic, combativi, curajoși. 
Ciocoi și Anderco, ambii clu
jeni, s-au bătut fără menaja-

mente : în vreme ce al doilea 
căuta și alerga după lovitura 
decisivă, primul l-a „secat" la 
ficat și a obținut decizia la 
puncte. Campionul țării la 48 
de kg., Mihai Aurel, cu explo
zia sa de lovituri, a încheiat 
repede socotelile, prin k.o., cu 
Kerim Seydalim de la Cimen
tul Medgidia. Surprinzătoare, 
înfrîngerea prin k.o. a lui Lu- 
mezeanu de către Boboc.

Tot ieri, după-amiază, l-am 
văzut și pe campionul euro
pean și al țării, Aurel Dumi
trescu. Poate ar merita să vor
bim mai mult decît despre 
meci, despre cei doi oameni 
din colț — oameni cu părul 
alb și atiția ani de viață în
chinați „nobilei arte", desco
peririi și creșterii unor prota
goniști pentru neuitate specta
cole pugilistice — Panaitescu 
și SpakoW. Pentru că isprăvile 
campionului din ring n-au

Contra fără

coincis deloc cu tentativele pe 
care le afișează, cu declarațiile 
antrenorilor săi. El n-a boxat, 
n-a lovit, nu s-a mișcat în ma
niera unui campion continen
tal. Dezolarea noastră e cu atît 
mai mare cu cînt a avut, în 
musceleanul Manea Nicolae, 
un adversar modest, deși cîști- 
gînd la puncte, unul dintre cei 
5 arbitri judecători preferîn- 
du-1 totuși pe elevul maestru
lui Panaitescu, lucru merito
riu pentru antrenor și sportiv. 
Șemnificativ, nu ? Dumitrescu 
n-a boxat clar, viguros, ca 
altădată. Ne e teamă de sur
prize. Meciuri, cum se spune, 
pe muchie de cuțit, au fost 
cele dintre Moraru—Lungu și 
C. Bumb—Simion Aurel, cîș- 
tigate la puncte de primii. 
După opinia noastră juriul l-a 
nedreptățit pe Simion Aurel 
care după două reprize mai 
echilibrate a avut-o pe a treia 
aproape în întregime.

înadins am lăsat la urmă 
partida Iliescu—Antoniu, cea 
mai tehnică și spectaculoasă, 
despre care mulți au spus că 
a salvat gala. A fost, de fapt, 
o finală reeditată. De data a- 
ceasta Iliescu, campionul țării, 
n-a găsit resursele fizice și 
mijloacele tehnice și tactice 
să-1 mai învingă pe Antoniu 
care și-a luat o revanșă de-o 
manieră senzațională. Acesta 
a lovit cu precizie și cu forță, 
variat, măcinînd forța adver
sarului, pentru ca în repriza 
ultimă, să se năpustească a- 
supra lui cu o avalanșă de 
pumni care l-au năucit pur și 
simplu pe Iliescu, gongul de
venind subit un obstacol sal
vator în calea unui final și mai 
dramatic.

eschică.
Foto: C. CUCU.

V. CĂBULEA
★

A patra reuniune a finalelor 
campionatelor naționale de box 
desfășurată aseară s-a soldat cu 
următoarele rezultate 
seinimijlocie : V. 
Ene ; C. Melințe 
I. Hodoșan b/p. 
Zilberman b. KO 
locie î Al. NăStac 
lă (decizie 4—1, _____
au fpst numărați) ; C. Cojocaru 
b.p. V. Deșliu ; Gh. Chit-ăr b.p. 
I. Fetrea ; H. Stump b.p. I. 61- 
teanu ; grea : Al. Pohor b. ab. 
I. Gh. Oprea ; I. Sănăteseu b.p. 
D. Zelinca ; A. Iancu b. ab. II» 
M. Văcaru.

____ tehnice : 
Filip b.p. Gh. 
b.p. C. Ghiță ;
St. Volcu ; V.

N. Ispas ; mii- 
b.p. Sandu Tî- 
arhbil pugiliști

siliul național pentru Educa
ție Fizică și Sport, în cola
borare cu organele centrale 
de stat și obștești cu atri

buții în domeniul educației 
fizice și sportului, va par
curge toate județele țării, 
încheindu-se la București în 
ziua dc 8 mai.

• CEL DE-AL 35-LEA 
Congres al Asociației pre
sei sportive internaționale 
(A.I.P.S.) - - • -
Miinchen.
participă
din 49 de țări, printre care 
și Aurel Neagu, președinte
le Asociației presei sportive 
din România.

CROSUL;
TINtRLTUiUl imun
/IT... SPUMIIL FIML

s-a deschis la 
La acest congres 
ziariști sportivi

DINU $1 DUMITRACHE
AU FOST.., GIAȚIAȚI

Biroul F.R.F., întrunit a- 
seară într-o ședință de lu
cru, a aprobat — la cererea 
antrenorului echipei națio
nale, Angelo Niculescu — 
ridicarea suspendării jucă
torilor Dinu și Dumitrache- 
Cei doi internaționali vor 
juca, astfel duminică în 
meciul cu Steaua.

Meciurile etapei de du
minică a campionatului di-

viziei A se vor disputa cu 
începere de la orele 14,30. 
Jocul Steaua—Dinamo a 
fost cuprins în manifesta
ția sportivă închinată semi
centenarului P.C.R. și va 
începe la ora 17,00, pe sta
dionul Republicii.

Partida Rapid—Progre
sul este programată sîm- 
bătă, pe „Republicii" (ora 
17,00).

I
I 
!
( 
I 
I 
I
j
*

nea de concentrare a efective
lor de păsări în ferme speciali
zate a fost cooperarea cti în
treprinderile agricole de stat. 
Aceste unități furnizează mate
rialul biologic. tehnologiile 
moderne de creștere și ex
ploatare. „în anul de plan 
1971 întreagă producție de ouă 
(18.5 milioane) și de carne (1 440 
tone — necesitînd un rulaj de 
peste 1,5 milioane pui) ya fi li
vrată din 15 și respectiv 23 
unități specializate — ne spune 
inginerul Dan Sachelari, direc
tor general adjunct al Direc
ției agricole județene. Contrac
tele de cooperare care s-au per
fectat între cooperativele agri
cole și cîteva mari întreprin
deri de stat cu bogată experien
ță în creșterea păsărilor, au 
permis popularCa cu pui de o 
zi din linii de mare producti
vitate, furajarea cu nutrețuri 
combinate după rețete științific 
întocmite și la multe unități, 
introducerea micii mecanizări. 
Că drumul ales este bun ne^-o 
demonstrează nu numai rezul
tatele anului 1970, ci și cele din 
intervalul care a trecut din a-

ducerea unității, în. frunte cu 
președintele — ing. Vasile Ber- 
becel, a dat dovadă de multă 
receptivitate și operativitate în 
transpunerea faptică a indica
țiilor tehnice primite de la spe
cialiștii I.A.S. Astfel. în scurt 
timp, construcțiile vechi ale 
sectorului avicol ca și cele ale 
sectorului porcin (al cărui efec
tiv fusese asanat.) s-aU trans
format în moderne hale de 
creștere și exploatare. Cheltuie
lile necesitate de construirea și 
utilarea celor 17 hale care vor 
adăposti un efectiv de circa 
50 000 păsări, nu depășesc 1.5 
milioane lei". Am întrebuințat 
în exclusivitate materiale și 
mină de lucru contractate pe

a tuturor utilajelor, crearea u- 
nor indici optimi de microcli
mat, conform graficului stabi
lit prin tehnologie. Vedem la 
lucru pe îngrijitoarea Maria 
Cilibeanu. în timp ce transpor
toarele distribuie concentratele 
în adăpost, se-sortează și se am
balează ouăle sosite pe banda 
de cauciuc într-un flux conti
nuu. De la cele 5 000 găini se 
obțin zilnic 2—3 000 ouă. Acor
dul global se aplică la produc
ția de ouă (2,40 lei la 100 de 
ouă recoltate) așa că o îngri
jitoare ajunge la un venit lunar 
în jur de 2 000 lei. La halele 
de creștere am intîlnit pe cea 
mai tînără îngrijitoare : Geor- 
geta Păcală.

cință, prețul de cost redus de
termină încasarea de Ia fiecare 
o sută de ouă livrate, a unui 
beneficiu de 20 Iei. La produc
ția de 3 milioane bucăți, bene
ficiul va fi deci de 600 000 Iei. 
în 1972, cînd efectivul de găini 
outoare va crește la peste 
35 000, depășirile de producție 
vor fi mai mari și deci bene
ficiul va avea noi adausuri. Așa 
este posibil ca în mai puțin de 
doi ani toate cheltuielile efec
tuate de modernizarea procesu
lui de producție să fie amorti
zate. Evident, veniturile mari 
vor contribui substanțial la ri
dicarea cotei de retribuire a 
muncii membrilor cooperatori.

Pentru categoria unităților

RACORDAREA AVICULTURII
intervalul care a trecut 
cest an“.

Cum s-a materializat 
racordarea aviculturii 
țene la circuitul

practic 
_________ ________ ialomi- 
;__ __ II 1 tehnologiilor
moderne de creștere și exploa
tare, cunoscute fiind exigențele 
de ordin constructiv. tehnic, 
profesional, pe care acestea le 
reclamă ?

Dintre unitățile producătoare 
de ouă vizitate, ferma coope
rativei agricole din Smirna ni 
se pare cea mai reprezentativă, 
întrunind majoritatea atribute
lor pe care le au sau le vor 
avea în Viitorul apropiat toăte 
celelalte ferme specializate. 
Activitatea a început în iulie 
1970 ca rezultat al cooperării 
cu I.A.S. „Avicola" Buftea. Con-

plan local — ne mărturisește 
șefa fermei, tehniciană veteri
nară Elena Damache. Multe 
utilaje au fost achiziționate de 
la I.A.S. Adăpătorile. spre 
exemplu, au fost confecționate 
în unitate din țevi de p.v.c 
ceea ce ne-a permis reducerea 
prețului de cost la 200 lei". în 
cele mai multe hale toate ve
rigile procesului de producție : 
furajare, adăpare, colectarea 
ouălelor, dirijarea microclima
tului, evacuarea așternutului 
ș.a. se execută în întregime me
canizat., fapt ce a permis stabi
lirea normei pe îngrijitoare la 
6 000 găini. Nivelul profesional 
al îngrijitoarelor, școlarizate în 
prealabil la I.A.S. Buftea timp 
de mai multe săptămîni, asigu
ră acum funcționarea normală

Beneficiind de condiții opti
me de întreținere, efectivul 
crescut în unitate ( de la I.A.S. 
se preiau pui de o zi), furajat 
cu nutrețuri de bună calitate, 
își valorifică la maximum însu
șirile productive. Depășirile în
registrate pînă în prezent permit 
președintelui și șefei de fermă 
să dea drept certă realizarea în 
acest an a peste 3 milioane ouă, 
cu un milion mai mult decît 
prevederile planului. O suma
ră analiză a rezultatelor econo
mice ne furnizează cifre sem
nificative pentru eficiența ac
tivității desfășurate în această 
fermă specializată. Realizîn- 
du-se o producție medie anuală 
de 150 ouă de la fiecare pasăre 
cuantumul cheltuielilor pentru 
un ou scade simțitor. In conse-

specializate în creșterea puilor 
de carne, exemplul C.A.P. „Zori 
noi" Amara este tipic. Fermei 
specializate, care va livra ailul 
acesta 110 tone carne de pa
săre (cantitate ce solicită tre
cerea pe banda de producție 
a nu mai puțin de 135 000 pui) i 
s-a creat baza materială prin 
adaptarea și modernizarea a 
două vechi puiernițe și patru 
adăposturi pentru porcine și 
populatea acestora cu pui de o 
zi achiziționați de la cîteva în
treprinderi avicole de stat din 

. țară. Mecanizarea cuprinde, 
deocamdată, doar încălzirea și 
furajarea. Pentru înzestrarea 
cît mai urgentă cu adăpători 
automate, la un preț cît mai 
convenabil, ar fi bine să se a- 
peleze la exemplul celor de la

’ĂLBA. IULIA. închinată semi
centenarului P.C.R. „Săptămîna 
tineretului" din perioada 2—8 
mai a.c. a prilejuit în județul 
Alba, organizarea unor ample 
manifestări tinerești. Dintre a- 
cestea a făcut parte și organiza
rea etapei județene a Crosului 
tineretului, duminică, la care 
au participat peste 300 de atleți. 
întîlnirea a avut loc la Alba Iu- 
lia unde, după dispute aprige, 
pe primele locuri s-au clasat: la 
categoria 15—16 ani, fete: 1. Du- 
nai Emeș — Liceul „B. Gabor", 
2. Sinea Ioana; băieți: 1. Sigis
mund Naghi — Liceul Aiud, 2. 
Bărbuleț Victor — Liceul 2 din 
Blaj. Categoria 17—19 ani fete : 
1. Margareta Nemet — .Liceul 
Alba Iulia, 2. Păltineanu Viori
ca — Liceul Ciumbrud; băieți: 
1. Man Gheorghe — Liceul 
Ciumbrud, 2. Roman Florian — 
Liceul Cugir. Categoria peste 19 
ani, fete : 1. Vințan Maria — 
U.M.M. Zlatna. 2. Herlea Auri
ca — Vinț; băieți : 1. Plăjeru 
Victor — Fabrica Ardeleana, 
Alba Iulia; 2. Bleje loan — Li
ceul industrial din Blaj (I. Ro- 
deanu)

Traseul crosului a trecut prin 
Piața Libertății, Strada 17 Oc
tombrie, Piața Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Concutenții, împărțîți 
pe categorii, de vîrstă și sex, 
au avut plecarea din diferite 
puncte ale traseului, potrivit dis
tanței pe oare au avut-o de a- 
lergat fiecare categorie. întrece
rile au desemnat campionii ju
dețului și pe cei care vor parti
cipa la etapa finală ! la băieți, 
15—16 ani: 1. Dumitru Paina — 
Tg. Lăpuș, 2. Ion Scheul —Ba
ia Mare ; categoria 17—19 ani, 
1. Mircea Mare — Sighe- 
tul Marmației, 2. Vasile Jugo- 
schi — Vișeul de Sus; categoria 
peste 19 ani: 1. Gavril Gavriluț — 
corn. Leordina, 2. Ion Ticală — 
Unitatea militară Vișeul de Sus.

Fete : 15—16 ani: 1. Maria An- 
dreica — Vișeul de Sus, 2. La
risa Chira — Tg. Lăpuș; catego
ria 17—19 ani: 1. Niculina Petro- 
van — Tg. Lăpuș, 2. Elisabeta 
Molnar — Tg. Lăpuș; peste 19 
ani: 1. Valeria Păsăilă — comuna 
Poenele de sub munte, 2. Ioana 
Dăncuș — Sighetul Marmației. 
(I. Dorea)

MARAMUREȘ. Etapa a avut 
Ioc la Baia Mare. La start s-au 
prezentat 300 de concurenți, bă
ieți și fete, cîștigătorii etapei a 
doua pe centre de comune, orașe 
și municipii.

Smirna. Șeful fermei, medicul 
veterinar Constantin Ciupercă, 
recunoaște de altfel că nu s-au 
căutat mai insistent soluții lo
cale. pentru că s-ar fi găsit 
suficiente. Norma de deservire 
a unei îngrijitoare este, de a- 
ceea doar de 2 500 pui. „Mai 
avem încă multe de făcut pe 
linia respectării întocmai a teh
nologiilor I.A.S. — ne-a decla
rat dr. C. Sîrbu, specialistul 
care se ocupă cu avicultura în 
cadrul Direcției agricole jude
țene. Nu în toate unitățile s-au 
depus eforturile necesare pen
tru crearea unui cadru adecvat 
exploatării intensive a efecti
velor. Rezultatele financiare pe 
care Ie vom înregistra vor în
lătura însă și ultimele rețineri 
care se manifestă la unii con
ducători de unități. Vrem ca 
încă din. acest an să realizăm un 
spor zilnic de peste 12 grame 
în așa fel ca puiul pentru fri
gare să fie livrat după maxi
mum 68—70 zile, cu un consum 
de 3,6 kg concentrate pe uni
tatea de spor".

în toate cele 38 ferme spe
cializate din județul Ialomița 
există cu siguranță multiple re
zerve materiale și organizato
rice prin a căror utilizare vo
lumul producției să crească 
substanțial. După cum am vă
zut, orientarea care s-a dat 
dezvoltării aviculturii se dove
dește a fi cea mai nimerită. 
Pentru o rentabilizare mai ac
centuată se impun însă eforturi 
suplimentare pentru moderniza
rea procesului de producție (în 
care mica mecanizare joacă un 
rol esențial) și creșterea măies
triei profesionale la fiecare în
grijitor în parte. în această ul
timă privință, tinerii crescă
tori, parte majoritară a aces
tei categorii de cooperatori, pot 
și trebuie 'să facă dovada po
tențialului de energie și 
cepere de care dispun.

pri-

t

§

GALAȚI, Participant la faza 
de masă: 14.900 (băieți — 8.330, 
fete — 6.466), Clasamentul etapei 
județene : Junioare mici: 1. Jeni 
Stoica — Liceul nr. 4 Galați, 2. 
Dumitra Niculescu — Liceul 
M.I.A. Galați; Juniori mici : 1. 
Costel Ioniță — Liceul nr. 4 
Galați, 2. Sorin Vlad — Liceul 
nr. 2 Galați; Categoria 17—19 
ani: fete : 1. Brîndușa Beniță — 
Liceul nr. 2 Tecuci. 2. Maricicâ 
Gradinaru.— Liceul agricol Te
cuci; băieți: 1. Iani Bîrlu —- Li
ceul nr. 1 Galați, 2. Toader Ma
rin — Liceul nr. 1 Tecuci; Se
nioare : 1. Ilinca Iacob — Li
ceul pedagogic Galați, 2. Ma- 
rieta Grosu — Liceul nr. 2 Te
cuci; Seniori: 1. Vasile Seicaru 
— Liceul nr. 4 Galați, 2. Romiță 
Grosu — Fabrica de conserve 
Tecuci. (I. Vasilache)



în intimpinarea

semicentenarului P.C.R.
La Casa oamenilor de litere 

din Capitala sovietică a avut 
loc marți, o adunare festivă a 
reprezentanților opiniei publi
ce din Moscova, consacrată 
aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român.

In prezidiul adunării, orga
nizate de Comitetul orășenesc 
Moscova al P.C.U.S., Institutul 
de marxism-leninism de pe 
lîngă C.C. al P.C.U.S.. Prezi
diul Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și legături 
culturale cu țările străine și 
conducerea centrală a Asocia
ției de prietenie sovieto-româ- 
ne, au luat loc V. I. Konotop, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Moscova al P.C.U.S., 
președintele conducerii cen
trale a Asociației de prietenie 
sovieto-române, A. M. Kalaș- 
nikov, secretar al Comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
G. A. Kiseliov, adjunct de sef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., 

Adunarea a fost deschisă de 
A. M. Kalașnikov, care, după 
ce a subliniat succesele cu 
care comuniștii și întregul po
por român întîmpină jubileul 
P.C.R., le-a urat, în numele 
comuniștilor și al oamenilor 
muncii din Moscova, noi rea
lizări în îndeplinirea obiecti
velor trasate de congresul al. 
X-lea al Partidului Comunist 
Român.

Au fost intonate imnurile

de stat ale României și Uniu
nii Sovietice.

A luat apoi cuvintul V. I. 
Konotop. După ce a evocat 
momente din istoria Partidu
lui Comunist Român, vorbito
rul s-a oprit asupra relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre P.C.U.S. și P.C.R., dintre 
poporul sovietic și poporul ro
mân. și a subliniat însemnăta
tea tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
dintre România și U.R.S.S., 
semnat în 1970. în încheiere, 
vorbitorul a felicitat călduros, 
în numele comuniștilor și al 
întregului popor sovietic, pe 
comuniștii români și întregul 
popor român, le-a urat noi 
succese în construcția socia
listă.

Mulțumind organizatorilor 
adunării și vorbitorilor care 
au rostit cuvinte prietenești 
la adresa P.C.R. și a poporului 
nostru, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al României 
Ion Ciubotaru, a 
gini ale istoriei 
secol a mișcării 
din România, ale glorioasei 
istorii semicentenare a Parti
dului Comunist Român. Vorbi
torul a evocat tradiționalele 
relații de prietenie și colabo
rare dintre comuniștii români 
și cei sovietici, dintre popoa
rele celor două țări, relații 
care s-au ridicat pe o nouă 
treaptă, superioară, în condi
țiile construirii socialismului 
și comunismului.

UN ALT MASACRU 
SIMILAR CU CEL 
DE LA SONG MY ?
• DANIEL SPENCER 

NOTLEY, fost sergent în di
vizia „Americal", dislocată în 
Vietnamul de sud, a dezvă
luit in fața membrilor comi
siei parlamentare de anche
tă, condusă de Ron Dellums, 
membru al Camerei Repre
zentanților, că trupele ameri
cane au comis un alt masa
cru similar celui de la Song 
My. Solicitat să dea amănun
te, Notley a dezvăluit că, la 
18 aprilie 1969, cînd un sol
dat american a fost- ucis de 
explozia unei mine, superio
rii săi au organizat o expedi
ție de pedepsire in satul ve
cin bazei de la Truong Khan, 
în provincia Quang Ngai. „O 
patrulă, din care făceam 
parte și eu, a fost trimisă 
pentru a da foc satului. Am 
întîlnit un grup de femei și 
copii. Nici un cuvînt nu a 
fost adresat și deodată a fost 
deschis focul asupra lor. E- 
ram într-o stare de șoc" — a 
declarat Notley.

ORIENTUL APROPIAT
W. Rogers la Cairo

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., William Rogers, a 
sosit marți seara la Cairo, cea 
de-a patra etapă a turneului pe 
care-1 întreprinde într-o serie 
de țări din Orientul Apropiat. 
Intr-o declarație făcută pe ae
roport, șeful diplomației ameri
cane a precizat, după cum re
latează agenția M.E.N., că este 
purtătorul unui mesaj adresat 
de președintele S.U.A., Richard 
Nixon, președintelui R.A.U., An
war Sadat. Agenția egipteană 
adaugă că secretarul de stat a 
evocat necesitatea . unui acord 
de pace durabil și just, bazat pe 
prevederile rezoluției Consiliu
lui de Securitate din noiembrie 
1967, rezoluție care trebuie să 
fie aplicată în totalitatea ei.

în prima zi a vizitei sale în 
R.A.U., William Rogers a avut 
întrevederi cu Mahmud Riad, 
ministrul egiptean de externe. 
Obiectul central al discuțiilor 
l-au constituit ultimele eveni
mente din Orientul Apropiat,

precum și luările de poziții pri
vind posibilitățile de soluționa
re politică a conflictului din 
zonă, exprimate cu prilejul vi
zitelor întreprinse de secretarul 
de stat al S.U.A. la Riad, 
Amman și Beirut, etapele an
terioare ale turneului său.

• GUNNAR JARRING, me
diatorul O.N.U. în Orientul A- 
propiat, a avut luni, la Moscova, 
o întrevedere cu M. Ghaleb, 
ambasadorul Republicii Arabe 
Unite în U.R.S.S. — anunță zia
rul „Al Ahram". în cadrul în
trevederii, au fost abordate ul
timele aspecte ale situației din 
Orientul Apropiat și, în special, 

• vizita secretarului de stat ame
rican, William Rogers, în regiu
ne. Evocînd recenta întîlnire pe 
care a avut-o la Geneva cu se
cretarul general al O.N.U., Gun
nar Jarring a subliniat că sînt 
necesare noi eforturi pentru ca 
misiunea sa să poată 

—rezultatele scontate.'
duce la

la Moscova,' 
înfățișat pa- 
de peste un 
muncitorești

’s I

Sesiunea C.E.P.A.L
„Zilele 
culturii

Vizita delegației U. T. C
în Africa

ALGER 4. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Benga, 
transmite : Delegația Uniunii Ti
neretului Comunist din România, 
condusă de Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C., care a 
participat la „Conferința de soli
daritate cu lupta de eliberare a 
popoarelor și tineretului din co
loniile portugheze", desfășurată 
la Brazzaville, a făcut o escală 
în capitala Guineei. Cu acest pri
lej, șeful delegației române a a- 
vut convorbiri cu reprezentanți ai 
conducerii Organizației Tineretu
lui Revoluționar Democratic A- 
frican (J.R.D.A.), precum și cu 
membri ai conducerii Partidului 
African al Independenței din

F
economiei și 
românești" 

la Diisseldorf
BONN 4. — Corespondentul 

Agerpres, Miroea Moaroaș, trans
mite. : Ambasadorul Republicii
Socialiste România în R. F. a 
Germaniei, Constantin Oancea, a 
ținut o conferință de. presă cu 
prilejul organizării în orașul 
Dtisseldorf, între 4 și 13 iunie, 
a unor manifestări reunite sub 
denumirea: „România se pre-, 
zintă — Zile ale economiei și 
culturii românești44. Aceste ma
nifestări se vor desfășura sub 
auspiciile Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România și 
societății vest-germane de tîrguri 
și expoziții „Nowea“. Expoziția 
economiei naționale românești, 
care va fi organizată la Dussel
dorf. a spus ambasadorul român, 
va fi oea mai mare manifestare 
de acest fel organizată "de Româ
nia în R. F. a Germaniei, ea 
propunîndu-și să ofere vizitatori
lor o imagine cît mai cuprinză
toare asupra potențialului econo
mic al țării noastre. în aceeași 
perioadă, vor avea loc numeroa
se alte acțiuni între care — ,,o 
săptămînă a filmului românesc", 
expoziții de icoane pe lemn, de 
pictură și sculptură modernă, 
artă aplicată, artă populară, oe- 
ramică, turism.

în cadrul conferinței de presă 
a luat cuvîntul și primarul ge
neral al orașului Dusseldorf, 
Willi B.ecker,

La ambasada română din 
Paris a avut loc o conferință de 
presă consacrată împlinirii a 50 
de ani de la crearea P.C.R. Am
basadorul 
prezentat participanților prin
cipalele i ’ 
partidului, 
politicii 
Partidului 
Răspunzînd la întrebări, ambasa
dorul a vorbit despre dezvoltarea 
pe plan economic și social-cul
tural a țării noastre, despre re
lațiile tot mai bune dintre Ro
mânia și Franța, despre politica 
de pace și cooperare internațio
nală promovată de guvernul ro
mân.

Constantin Flitan a

etape ale
a expus principiile 

interne și
Comunist

aotivității

externe a 
Român.

Cuvintul observatorului român
• ÎN COMISIA Economică a Națiunilor Unite pentru Ame

rica Latină (C.E.P.A.L.), întrunită în cea de-a 14-a sesiune în 
capitala chiliană, au continuat dezbaterile asupra programului 
O.N.U. pentru cel de-al doilea deceniu al dezvoltării.deceniu al dezvoltării.

„Alegeri" cu
Ii,uînd cuvîntul în calitate de 

observator, ambasadorul Româ
niei la Santiago de Chile, Vasile 
Dumitrescu, a subliniat că ,.gu
vernul român, care militează cu 
consecvență pentru promovarea 
cooperării internaționale, îm
părtășește pe deplin preocupă
rile legitime ale participanților 
la sesiunea C.E.P.A.L. în legă
tură cu posibilitățile de reali
zare a obiectivelor propuse

Demonstrași de protest

Statelor 
luni teatrul

Capitala 
nite a fost 
unor incidente fără pre
cedent între forțele de 
ordine și cele cîteva 
zeci de mii de demon
stranți împotriva războ
iului din Indochina, 
care, în scopul de a 
perturba activitățile gu
vernamentale, au încer
cat blocarea traficului.

Pentru dispersarea manifes- 
tanților, care au ocupat tempo

rar cîteva din podurile și inter
secțiile importante ale orașului, 
au fost mobilizați aproximativ 
18 000 de polițiști, care au uti
lizat grenade cu gaze lacrimo
gene și alte mijloace. Arestările 
au depășit cifra record de 7000 
de persoane. Printre cei reținuți 
se află cunoscutul pacifist dr. 
Benjamin Spock și doi dintre 
principalii organizatori ai mani- 

loc de peste 
Washington, 
Rennie "

Capodopere în pericol
• Record neliniștitor • „Lovitura" de la Pa 
lazzo Vecchio • „Gangsterii muzeelor" ope
rează în Italia

Un record neliniștitor a 
f>us în alerta poliția ita- 
ianâ : de la începutul a- 

cestui an si pînâ la 20 a- 
prilie au Tost înregistrate 
în Italia nu mai puțin de 
108 furturi de opere de 
artâ. Așadar, un ritm 
realmente alarmant și 
nemaiîntîlnit în istoria a- 
cestei țări bogate în te
zaur artistic : 
pe zi,

un furt

pericolul devalorizării, cum sînt 
capodoperele artistice. „Pe acest 
teren, al existenței unei super- 
cereri și a unor oferte fabuloase 
— scrie CORRIERE DELLA 
SERA — atenția multor infrac
tori s-a polarizat în domeniul 
operelor de artă. Poliția (ita
liană — n.n.) afirmă că actual
mente operează pe teritoriul Ita
liei cel puțin douăsprezece 
bande specializate în jefuirea 
muzeelor și colecțiilor de artă. 
Ne găsim în fața unui trust al 
crimei care pune în pericol pa-

festărilor care au 
două săptămîni la 
Abbie Hoffman și 
vis.

Manifestanții au 
număr de 13 puncte cheie 
Capitalei, improvizînd pe alocuri 
baricade. La intervenția forțe
lor de poliție, întărite cu efecti
ve ale armatei aduse în ajun la 
Washington, pacifiștii s-au dis
persat, pentru a se regrupa ul
terior într-un alt punct. Inciden
tele s-au prelungit aproape toată 
ziua, avînd drept urmare dacă 
nu blocarea completă a traficu
lui, cel puțin o îngreunare con
siderabilă a lui. Cîteva sute de 
persoane au fost rănite sau- in
toxicate cu gaze lacrimogene. 
Mai multe zeci de vehicule au 
fost incendiate sau avariate.

ocupat

Da-

un 
ale

pentru cel de-al doilea deceniu 
al dezvoltării". Infățișînd reali
zările economice și sociale ale 
Republicii Socialiste România, 
vorbitorul a subliniat că aceste 
succese au determinat modifi
cări importante si în. structura 
comerțului exterior. Aceasta se 
reflectă și în schimburile co
merciale cu țările Americii La
tine (Argentina, Brazilia, Co
lumbia, Chile, Peru. Venezuela, 
Uruguay), care, în 1970, au fost 
de 3,7 ori mai mari decît în 
1966.

După ce a vorbit despre mă
surile legislative șl actele gu
vernamentale adoptate de Ro
mânia pentru stimularea co
merțului exterior și a coope
rării tehnico-științifice, repre
zentantul român a spus: Pornind 
de la importanța excepțională 
pe care o are în zilele noastre 
revoluția tehnico-științifică și 
de , la agravarea decalajului 
existe it în această piivin*ă I-»- 
tre țările industrializate și cele 

. în curs de dezvoltare, România 
a inițiat înscrierea pe ordinea de 
zi a sesiunii precedente a Adu
nării Generale O.N.U. a punctu
lui „Rolul științei și tehnologiei 
moderne în dezvoltarea națiu
nilor și necesitatea consolidă
rii cooperării economice și teh
nico-științifice între state44. Cu 
concursul prețios al delegațiilor 
altor state interesate, printre 
care aș dori menționez, In

fructuoasă
Republicii 
Boliviei, a 

inițiativa

deosebi, colaborarea 
cu reprezentanții 
Chile, Argentinei șl 
menționat vorbitorul, 
română a fost concretizată în- 
tr-o rezoluție adoptată de Adu
narea Generală în unanimitate.

După părerea noastră, a spus 
ambasadorul . român, una din 
componentele principale ale 
luptei 
este 
popor 
aduce 
toare 
și Ia pacea lumii, în cadrul unei 
ample și rodnice cooperări in
ternaționale.

principale
împotriva subdezvoltării 
asigurarea pentru fiecare 
a posibilității de a-și 
propria contribuție crea- 
la dezvoltarea civilizației

exact cea 
în serie 

aprilie, a

Guineea și Insulele Capului Ver- 
de.

De asemenea, delegația tine
retului din țara noastră a făcut 
o escală în Maroc, unde a avut 
convorbiri la Ministerul Tinere
tului și Sporturilor și s-a întîlnit 
cu conducerile Organizației Ti
neretului Muncitoresc Marocan 
(J.O.M.) și Uniunii Naționale a 
Studenților Marocani.

în cadrul acestor întrevederi 
s-a făcut un schimb de informa
ții cu privire Ia activitatea și pre
ocupările organizațiilor de tine
ret din țările respective, relevîn- 
du-se căile și formele de lărgire 
a colaborării dintre organizațiile 
de tineret.

fantome
• Cînd scenariul electoral suferă rectificări
• Seulul a votat împotriva lui Pak Cijan Hi
• Dificultățile unei „realegeri" frauduloase

Pak Cijan Hi și-a prelungit șederea în fotoliul prezidențial. 
Nimeni n-a fost surprins de acesastâ veste, pentru câ slujbașii 
în uniforma și în civil ai „realesului" sînt renumiți prin înde- 
mînarea lor în măsluirea urnelor. De altfel, anturajul genera
lului se arăta lipsii de emoții : un scenariu minuțios pregătit 
dădea garanția reușitei. Totul fusese calculat, iar pentru mai 
multă operativitate chiar comunicatul „victoriei" primise forma 
finală. „Alegerile" acestea păreau o operațiune comodă, lip
sită de complicații. Cu toate acestea Pak Cijan Hi a izbutit 
cu dificultate să adune o „ma joritate" sărăcăcioasă.

Ultinia, sau mai 
mai recentă lovitură 
este jefuirea, la 20 .
două tablouri de mare valoare 
dintr-o biserică din Bologna. 
Recordul din acest an a fost pre
cedat, în ultimii cîțiva ani, de 
o creștere continuă a numărului 
furturilor de opere de artă. In 
perioada ianuarie-aprilie 1970 
au fost înregistrate 85 de astfel 
de furturi, iar pe întreg par
cursul anului trecut numărul a- 
cestor infracțiuni a totalizat 259.

Cele mai lovite sînt colecțiile 
particulare. Urmează, în ordine, 
bisericile și muzeele publice. în 
1970 au fost „vizitate" de hoți 
(cu urmări dureroase), 159 de 
colecții particulare, 86 de bise
rici și 14 galerii ale muzeelor 
naționale. în primele patru luni 
ale anului în curs hoții au „o- 
perat" în 59 de colecții private, 
37 de biserici și 12 muzee na
ționale. Cea mai mare „lovitură" 
din acest an și una din cele mai 
mari înregistrate vreodată în 
acest domeniu în Italia, a con- 
stituit-o jaful de la Palazzo 
Vecchio din Florența. Au fost, 
acolo, „subtilizate" nu mai puțin 
de 16 tablouri celebre, de o va
loare inestimabilă în termeni 
pur financiari. în aceeași pe
rioadă, bisericile de la Vialugio 
și Sinnalunga au fost pur și sim
plu devalizate, jefuite de o în
treagă colecție de opere de artă. 
O ultimă informație recepțio
nată ieri relevă că, de la „Mu
zeul Melzi d’Eril" din Bellagio 
au fost sustrase un basorelief 
atribuit lui Diirer, un bust al 
lui Michelangelo sculptat de 
unul din elevii titanului și alte 
lucrări, acestea din urmă datînd 
din perioada neoclasică.

Presa italiană face o legătură 
directă între această recrudes
cență nemaiîntilnită a furturilor 
de opere de artă și tendința 
foarte pronunțată în ultima vre
me a deținătorilor de capitaluri 
din Occident de a investi în ase
menea „valori ferme", ferite de

ZIUA INDEPENDENTEI

Una din picturile subtiliza»* de 
la Palazzo Vecchia

trimoniul artistic național". 
CORRIERE DELLA SERA sem
nalează, în aceeași ordine de 
idei, că multe din comorile ar
tistice jefuite din Italia sînt 
scoase prin contrabandă și „va
lorificate" în diferite „centre 
cu oferte tentante" (în special 
Elveția și S.U.A.).

Alarma exprimată de cotidia
nul milanez nu e, firește, gra
tuită. O dovedește și faptul că 
guvernul italian studiază actual
mente o inițiativă, probabil prin 
intermediul O.N.U., pentru ela
borarea unei convenții interna
ționale care să permită curma
rea exportului clandestin și co
mercializarea de opere de arta 
furate și urmărirea mai efici
entă a hoților de comori ar
tistice.

Poporul etiopian sărbăto
rește astăzi cea de a 30-a a- 
niversare a eliberării sale.

Marcînd un moment de 
seamă al istoriei sale contem
porane, data de 5 mai a in
trat în tradiție ca zi a inde
pendenței și se numără prin
tre cele mai importante săr
bători naționale ale poporu
lui etiopian. Țară cu o stră
veche civilizație, Etiopia și-a 
apărat cu dîrzenîe ființa na
țională, păstrindu-și indepen
dența timp de trei milenii. 
Rezistența eroică opusă co
tropitorilor fasciști între 1935 
și 1941 a fost urmărită cu 
admirație de poporul român 
care, prin glasul lui Titu- 
lescu, condamna la Societa
tea Națiunilor agresiunea 
împotriva poporului etiopian 
și exprima solidaritatea cu 
cauza acestuia. Etiopia este 
pentru tinerele state africane 
un adevărat simbol al inde
pendenței și nu întâmplător 
Organizația Unității Africane 
și-a ales drept sediu capitala 
acestei țări.

Etiopia se află într-o pe
rioadă de ample eforturi de 
dezvoltare a economiei și 
culturii naționale, de valori-

ficare a resurselor și de îm- ■ 
bunătătire a nivelului de 1 
trai. în cadrul actualului ' 
plan de dezvoltare de lungă ' 
durată, care prevede o creș- , 
tere generală a producției, 
s-au materializat deja o serie 
de proiecte. Preponderența a- 
griculturii va continua să se 
mențină, dar industria mar
chează în prezent un ritm 
anual de creștere de circa 13 
la sută. Astfel, producția in
dustrială (care reprezenta în 
1957 abia 1 Ia sută din pro
dusul național brut) crescuse 
cu 52 la sută în 1963—1964 
pentru ca în anii următori 
să se dubleze. O atenție spo
rită se acordă formării de 
cadre de specialiști, extinde
rii bazei energetice și diver
sificării agriculturii.

Pe plan extern Etiopia se 
pronunță pentru o politică 
de pace și colaborare cu toa
te popoarele, pentru lichida
rea colonialismului și întări- ' 
rirea unității africane. Intre ‘ 
România și Etiopia se dez- , 
voltă relații de colaborare re- < 
ciproc avantajoase în diverse < 
domenii. 4

Seul a votat în masă pentru 
candidatul opoziției Kim Dae 
Jung. în capitală urnele l-au 
condamnat pe Pak Cijan Hi la 
o categorică înfrîngere. Același 
lucru s-a intîmplat și în pro
vinciile sud-vestice care au votat 
în proporție de 63,5—64,5 la 
sută împotriva dictatorului. Re
țineți : aceste cifre provin din 
surse oficiale. Repartiția votu
rilor a fost atît <Te nefavorabilă 
lui Pak Cijan Hi incit oamenij 
lui de încredere nu au putut să 
„rectifice" totalmente rezulta
tele, așa cum prevedea scenariul 
inițial. In schimb, prin zonele 
agrare ale sud-estului, polițiștii 
(număr record : 315 000) au acți
onat cu mai multă ușurință. 
Aici se pare că, pe lingă per
soanele în viață și cu acte în 
regulă care să dovedească exis
tența lor pămînteană, au votat 
și un milion de ...fantome.

Kim Dae Jung a denunțat cu 
vehemență metodele folosite de 
regim pentru a anihila opoziția: 
de la teroarea clasică cu întem
nițări fără justificare (agențiile 
de presă scriau despre „cele 
mai masive arestări din Coreea 
de Sud din ultimii 25 de ani") 
pînă la tentativele de corupție 
(s-au oferit sume mari observa
torilor desemnați de opoziție Ia 
diferitele centre de votare). 
„Fantomele" au mers Ia vot prin 
intermediul unor personaje care 
au primit cite 4—5 buletine 
(metoda-i veche...).

Opoziția a protestat zgomotos, 
a cerut anularea scrutinului ca 
fiind „ilegal" și „fraudulos" dar 
oficialitățile au afișat deplina 
insensibilitate : ele au declarat 
fără drept de apel că „alegerea 
s-a desfășurat într-un mod per
fect valabil". Dar chiar și în a- 
ceste condiții autoritățile au fost 
nevoite să recunoască că aproa
pe jumătate din alegători au vo
tat împotriva lui Pak Cijan Hi. 
Potrivit datelor publicate la 
Seul, numărul acestora ar fi de 
5 395 000 persoane. Este o cifră 
impresionantă — în realitate 
de dimensiuni cu mult mai mări 
— care relevă amploarea îm
potrivirii față de regimul de Ia 
Seul. De obicei, lui Pak Cijan Hi 
îi place să afirme că adversarii 
lui n-ar fi decît „un pumn de 
agenți străini". Un pumn de... 
5 395 000 oameni.

„Alesul4* fantomelor și al po
lițiștilor a modificat constituția 
pentru a putea rămîne la putere 
după bunul său plac. Nu s-a 
încurcat în subtilități juridice, 
n-a făcut apel la regulile cla
sice în materie. Deputății opozi
ției așteptau in Adunarea Na
țională să se voteze amenda
mente constituționale, dar oa
menii Iui Pak Cijan Hi s-au 
adunat într-o altă clădire și în 
numai cinci minute au schimbat 
cîteva paragrafe din legea fun
damentală pentru ca generalul 
să poată fi „reales". întîmpla- 
rea s-a consumat la ...miezul

nopții, ca într-un film cu gang
steri. Pak Cijan Hi nu s-a ară
tat incomodat de împrejurările 
nefirești în care constituția a 
fost „ajustată". A urmat farsa 
unui referendum și noua însce
nare electorală. Nemulțumirile 
care s-au acumulat, pe fundalul 
unei crize politice și economice, 
au îngreunat sarcina măsluirii 
urnelor. Dar zeloșii slujbași ai

sumatorul plătește și propa
ganda electorală" a lui Pak 
Cijan Hi. Sub asemenea auspicii 
este firesc scepticismul generat 
de proiectele de a combate co
rupția („este probabil că nimic 
serios nu poate fi făcut actual
mente pentru suprimarea ei" — 
scria tot „Le Figaro").

Perioada electorală a fost 
caracterizată printr-o accentu
are a efervescenței universi
tare. Primele proteste s-au re
ferit la militarizarea vieții uni
versitare. Porțile mai multor 
facultăți au fost imediat închise. 
Oficialitățile au considerat că 
suspendarea cursurilor ar putea 
duce la liniștirea spiritelor. Cal
culul s-a dovedit, încă o data, 
greșit. Curînd — cum observa 
„Le Monde" — contestația stu
dențească a abordat ansamblul

1 CJRf '

regimului au executat și aceasta 
misiune, chiar dacă „majorita
tea" pe care i-au oferit-o Iui 
Pak Cijan Hi este anemică.

Dictatorul a promis să comba
tă „corupția și nedreptatea". 
Desigur, avem de-a face cu fă
găduieli destinate obținerii de 
voturi. Semnificativă este, însă, 
recurgerea la asemenea lozinci. 
Ea devine o mărturisire con
cludentă a unei situații drama
tice. Trimisul special al ziarului 
„Le Figaro" amintea că „între
prinderile sînt obligate să sub
venționeze partidul la putere 
(al lui Pak Cijan Hi) și că orice 
cerere de credit este acompa
niată. în general, de remiterea 
către casieria partidului a unui 
procentaj din fondurile obți
nute". Bineînțeles, sumele aces
tea nu sînt suportate de domnii 
afaceriști. Aceștia — precum 
constata ziarul parizian — in
clud „cheltuielile extraordinare" 
în prețul mărfurilor pe care le 
produc. în ultimă instanță, con-

problemelor politico. Studenții 
au denunțat regimul antipopu
lar, ciocnirile cu poliția deve
nind, un fenomen cotidian. Pe 
străzi au apărut baricade. Se 
verificau cele scrise de „Neue 
Ziircher Zeitung" : „Opoziția 
față de actualul regim, cererile 
pentru reforme democratice și 
sprijinul față de acțiunile în
dreptate spre dezangajarea din 
războiul vietnamez au devenit o 
caracteristică aproape generală 
în rîndul tineretului".

Cortina a căzut peste ultimul 
act al înscenării electorale. Pak 
Cijan Hi i-a adunat pe ziariști 
pentru a comenta „realegerea". 
S-a fotografiat surîzător. Dar 
frazele dictatorului nu pot să 
acopere realitatea afirmării 
nemulțumirilor populare. Chiar 
din urnele trucate de subalternii 
lui Pak Cijan Hi a răzbătut 
protestul mulțimilor...

E. O.

B. ȘT.
★

Președintele Consiliului deNICOLAE CEAUȘESCU,
Stat al Republicii Socialiste România a trimis Maiestății 
Sale Imperiale HAILE SELASSIE I, împăratul Etiopiei 
o telegramă cu următorul conținut:

Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a zilei indepen
denței Etiopiei, adresez Maiestății Voastre, în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal, calde felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
pace și progres poporului etiopian prieten.

P. NICOARA

SAIGON 4 (Agerpres). — în 
ultimele 48 de ore, forțele pa
triotice din Vietnamul de sud au 
atacat mai multe poziții ameri- 
cano-saigofieze de pe întreg te
ritoriul țării. La 6 km sud de 
fosta bază de pușcași marini de 
la Con Thien, o unitate a celei 
de-a cinoea divizii americane de 
infanterie mecanizată a fost a- 
tacată de patrioți, suferind pier
deri în oameni și material de 
luptă. în același sector, forțele 
patriotice au bombardat cu ra
chete o bază americană de ar-

tilerie situată la 7 km. sud de 
localitatea Gia Linh. Alte ope- 
ranțiuni militare au avut loc în 
centrul și sudul țării. Patrioții 
au bombardat cu mortiere pozi
țiile saigoneze din districtul Ben 
Cat, de la numai 30 km. nord 
de Saigon. Pierderi însemnate au 
suferit trupele saigoneze în lup
tele 
din 
km. 
cum
să, ciocnirile din această zonă au 
durat mai mult de 11 ore.

din localitatea Ba Xuyen, 
Delta Mekongului, la 155 

sud-vest de Capitală. După 
relatează agențiile de pre-

• CURTEA SUPREMA A 
S.U.A. a decis să mențină în 
vigoare pedeapsa cu moartea. 
Curtea s-a pronunțat în le
gătură cu constituționalitatea 
legii privitoare la pedeapsa 
capitală din statul California.

Decizia Curții Supreme 
este de natură să pună capăt 
moratoriului existent de pa
tru ani asupra executării sen
tințelor de condamnare la 
moarte pronunțate de diver
se tribunale. In închisorile a- 
mericane se află în prezent 
650 de condamnați la moarte 
care așteaptă execuția. Numai 
în celebra închisoare califor- 
niană San Quentin sînt de
ținuți 99 de condamnați la 
pedeapsa capitală. în aceas
tă închisoare nu a mai avut 
loc nici o execuție de la 12 
aprilie 1967, în așteptarea de
ciziei Curții Supreme.
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• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII FEDERALE A GERMANIEI, 
Gustav Heinemann, a primit 
marți după-amiază, la reședința 
sa de la Bonn, delegația de 
ziariști români, care se află 
într-o vizită în R. F. a Germa
niei, la invitația Departamentu
lui federal al presei și informa
țiilor.

Șeful statului vest-german s-a 
întreținut cordial cu ziariștii ro
mâni.

Delegația sindicală 
română în R.A.U.

• DELEGAȚIA SINDICATE- 
LOR DIN ROMANIA, condusă 
de Chițu Florea, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
U.G.S.R., care a participat la 
sărbătorirea zilei de 1 Mai în 
R.A.U., a fost primită de Abdel 
Latif Bolteia, președintele Fe
derației Generale a Muncitori
lor din R.A.U., ministrul mun
cii, cu care a avut o convorbire 
prietenească despre dezvoltarea 
relațiilor între sindicatele din 
cele două țări. O delegație con
dusă de președintele sindicatelor 
egiptene*va face o vizită în Ro
mânia. O delegație similară ro
mână a fost invitată să viziteze 
R.A.U.

Noi explozii la Belfast
• NOI ATENTATE au fost în

registrate la Belfast în cursul 
nopții de luni spre marți. O sta
ție de radio dintr-o suburbie a 
capitalei nord-irlandeze, care 
deservea serviciile de ambulan
țe și echipele de intervenție ale 
Asociației automobiliștilor, a 
fost scoasă din funcțiune în ur
ma exploziei unei bombe. Nume
roase pagube materiale au fost 
provocate, de asemenea, în re
giunea docurilor.

Ultimele explozii au făcut ca 
numărul atentatelor înregistrate 
de la începutul anului în Irlan
da de nord să se ridice la 131.

• LA SEDIUL UNESCO din 
Paris au înoeput lucrările Co
mitetului internațional de ex- 
perți neguvernamentali, însăr
cinat cu elaborarea studiului pe 
care UNESCO îl pregătește în 
prezent la cererea O.N.U., cu 
privire la înființarea „Universi
tății internaționale a Națiunilor 
Unite". Din partea României 
participă la lucrările acestui 
comitet profesor doctor Jean 
Eivescu, rectorul Universității 
din București.

• GUENTER KOHRT, secre* 
tar de stat Ia Ministerul Aface
rilor Externe al R.D.G., a pro
pus lui Ulrich Mueller, șeful 
Cancelariei Senatului vest-ber- 
linez, director senatorial, ca tra
tativele dintre delegația guver
nului R.D.G. și delegația Sena
tului Berlinului occidental să 
fie continuate în capitala R.D. 
Germane la 12 mai și nu la 6 
mai. cum fusese prevăzut inițial, 
anunță agenția A.D.N.

Maurice Schumann la 
Moscova

• LA INVITAȚIA GUVERNU
LUI SOVIETIC, marți a sosit Ia 
Moscova într-o vizită oficială 
Maurice Schumann, ministrul a- 
facerilor externe al Franței. La 
aeroport, Maurice Schumann a 
fost întîmpinat de Andrei Gro- 
mîko. ministrul de externe al 
U.R.S.S., și de alte persoane ofi
ciale.

Sesiunea O.M.S.
• MARȚI au început Ia Ge

neva lucrările celei de-a 24-a 
sesiuni a Organizației Mondia
le a Sănătății. Participă dele
gații din 129 de țări membre. 
Din România este prezentă o 
delegație condusă de Mihail 
Aldea, adjunct al ministrului 
sănătății.

Lon Noi din nou 
„premier"

• DUPĂ DOUA DEMISII 
consecutive, Lon Noi a accep
tat să preia sarcina formării 
„unei noi echipe" a administra
ției de la Pnom Penii. în ace
lași timp, însă, fostul său ad
junct, Sirik Matak, a primit 
funcția de „premier delegat" 
și, potrivit agenției United 
Press International, va condu
ce, în realitate, activitatea 
„noii echipe".

• ÎN CAPITALA FIN
LANDEI a avut loc gala fil
mului Mihai Viteazul", 
care a marcat începutul 
..Zilelor filmului românesc" 
în Finlanda. Manifestarea 
se desfășoară în orașele 
Helsinki, Turku și Tampere 
și este organizată de amba
sada română la Helsinki în 
colaborare cu societatea 
„Suomi-Filmi Oy“ și arhiva 
finlandeză de filme. La gală, 
în cuvîntul de deschidere, 
Risto Orko, președintele so
cietății ..Suomi-Filmi Oy“. 
a vorbit despre cinemato
grafia românească și a pre
zentat publicului spectator 
pe membrii delegației de ci
neaști romani — formată din 
Mircea Sîntimbreanu, direc
tor general al Centrului na
țional de cinematografie din 
România. Sergiu Nicolaescu. 
regizorul filmului „Mihai 
Viteazul44, și Irina Gărdescu, 
actriță, care iau parte la 
..Zilele filmului". Au parti
cipat Meeri Kalavainen, mi
nistrul culturii, Jaakko Itala, 
ministrul învățămîntului. 
Jusii Saukkonen. președin
tele Consiliului Municipal al 
orașului Helsinki, Mauno 
Koivisto, guvernatorul Băn
cii Naționale a Finlandei, 
regizori, actori de film și alți 
reprezentanți ai vieții cul- 
tural-artistiee finlandeze, 
membri ai „Asociației de 
prietenie Finlanda—Româ
nia" și un numeros public.

Filmul „Mihai Viteazul" a 
fost primit cu căldură și s-a 
bucurat de aprecierea spec
tatorilor.
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