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OMAGIUL Șl RECUNOȘTINȚA

Tovarășul Nicolas Ceaușescu, 
•ecretar general al Partidului Co
munist Român, a primit ieri pe 
tovarășii Gvorgy Aezel și Zoltan 
Komocsin, membri ai Biroului 
Politic, secretari ai C.C. al 
P.M.S.U., care se află într-o vi
zită de prietenie în țara noastră.

La primire au participat tova
rășii Manea Mănescu și Paul 
Nioulescu-Mizil, membri ai Co
mitetului Executiv, ai Prezidiului 
Permanent, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., precum 
și Laszlo Perjesi, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.S.U.

A fost prezent ambasadorul 
R.P. Ungare la București, Ferenc 
Martin.

în cadrul convorbirii, oare a 
avut loc cu acest prilej, s-a rele
vat ou satisfacție evoluția pozi
tivă a relațiilor de prietenie fi 
colaborare multilaterală dintre

Partidul Comunist Român $i Par
tidul Muncitoresc Socialist Un
gar, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară, exprinundu-se, totodată, 
dorința oomună de a dezvolta și 
diversifica în continuare coope
rarea româno-ungară pe toate 
planurile de activitate, de a ex
tinde contactele și schimbul de 
experiență între cele două par
tide, între instituțiile de stat și 
organizațiile obștești din România 
și Ungaria. Aceasta corespunde 
intereselor poporului român și 
poporului ungar, servește întă
ririi unității țarilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncito
rești, cauzei păcii între popoare.

De asemenea, în cursul con
vorbirii s-a făcut un schimb de 
păreri asupra unor probleme in
ternaționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

ÎNTREGII NAȚIUNI
Salut fierbinte, 
pionieresc,
celui mai tînăr

erou al neamului
Aseară la Muzeul de istorie a partidului comunist, a 

mișcării revoluționare și democratice din România, pionierii 
Capitalei au prezentat o emoționantă evocare istorico-litera- 
ră, intitulată „E pentru că pe lume Partidul s-a născut". Au 
fost înfățișate, în sunet și lumină, pagini de aur ale istoriei 
partidului, ale luptei sale eroice pentru libertate și inde
pendența patriei, pentru fericirea celor ce muncesc, pagini 
glorioase din isteria poporului român.

La spectacol • au fost prezenți tovarășii Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei. Leonte Răutu. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secrețar al 
C.C. al P.C.R., Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului. Dan 
Marțian, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, Virgil 
Radulian, președintele Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat, ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
un numeros public.

REALIZĂRI DEDICATE SEMICENTENARULUI J DARUL
• ȘI OAMENII MUNCII 

din industria județului Su
ceava se prezintă la săr
bătoarea semicentenarului 
partidului cu un bogat bi
lanț de realizări. în pri
mele patru luni ale anului 
s-a obținut un plus la 
producția marfă vîndută si 
încasată de circa 113 mili
oane lei.

livrate peste plan 553 tone 
îngrășăminte chimice, 787 
tone metanol, 250 tone ce
luloză și hîrt-ie, motoare e- 
lectrice asincrone care în
sumează o putere de 11 400 
kw. 22 000 bucăți rulmenți, 
61 000 mp. țesături și alte 
produse.

Moment

proaionant

din «Tocarea

pionierilor

• Delegația Primăriei orașului Helsinki
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nieolae Ceaușescu, a pri
mit la 5 mai delegația Primăriei 
orașului Helsinki, condusă de 
Teuvo Aura, primarul Capitalei 
Finlandei, care face o vizită în 
țara noastră.

La primire a participat Dumi-

tru Popa, primarul general sl 
Capitalei.

A fost de față Kaarlo Veikko 
Makela, ambasadorul Finlandei 
la București.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cu oaspeții în
tr-o atmosferă cordială.

• Ambasadorul R. D.
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit, 
miercuri, 5 mai a.c., pe dr. Hans 
Voss, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii De
mocrate Germane, la București, 
la cererea acestuia.

Germane
La convorbirea care s-a des

fășurat într-o atmosferă tovără
șească a participat tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Evecutiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 

al P.C.R.

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,

Istoria partidului are cinci
zeci de file! Pe fundalul 
edificiului care îi statorniceș
te în timp gloria s-a suprapus 
aseară ofranda celei mai ti
nere generații. Istoria parti
dului are cincizeci de file. 
Copiii care au venit s-o îm
brace aseară în cîntec de 
slavă au doar 10—12 ani. 
Cea mai tânără vîrstă a țării, 
a închinat încă o dată parti
dului, în semn de admirație 
și recunoștință, buchetul îm
plinirilor sale. „Comunismul 
este o primăvară a omenirii! 
de care astăzi dau de veste! 
copiii toți și trandafirii". O 
fac, întordnd filă după filă 
cartea de aur în care s-au 
scris prin ani ca să rămînă 
peste veacuri fapte de glo
rie, jertfe, sacrificii și spe
ranțe. Luminile care îmbracă 
uriașul amfiteatru al tinereții 
sînt roșii și albe. Cromatica 
e atestat și simbol. Primăva
ra își desăvârșește nuanțele 
intr-o specială scară de lu
mină, din care ochiul reține 
numai albul și roșul. Defilea
ză pe marea carte a istoriei 
generațiile de eroi ai neamu
lui. Basarabii, Mușatinii, Mir
cea, Ștefan, Mihai, Doja, Tu
dor... Se întâlnesc cu cei mai 
tineri urmași, într-o emoțio
nantă punte peste milenii, 
bărbații de seamă ai pămân
tului. Sînt aici, cravatele ro- 

au dispărut, pe fețele ti
nere s-au săpat semnele ani
lor.

„Noi 
muzeul 
pe de 
noi, copiii

• COLECTIVELE unltă- 
fllor economice ale jude
țului Brașov au depășit 
planul producției marfă pe 
primele patru luni ale si
nului cu 236 milioane lei. 
In această perioadă au fost

. • la sfirșitul pri
melor patru luni ale anu
lui unitățile industriale din 
județul Buzău au înregis
trat o depășire de 2 la 
sută . la producția globală. 
Ele au realizat o produc
ție cu 21 la sută mai mare 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

• MUNCITORII din in
dustria județului Prahova 
au realizat peste plan la 
zi o producție în valoare 
de 160 milioane lei, sumă 
ce reprezintă mai mult de 
jumătate din angajamentul 
asumat în întrecerea socia
listă pentru întregul an. 
Aproape trei sferturi din 
acest spor de producție a 
fost obținut 
creșterii ] 
muncii.

pe seama 
productivității

(Agerpres)

CUPTOARELOR

am venit aici unde 
/ istoria ne-o spune 
rost". Am venit aici, 

.... , țării, pentru că 
marea întâlnire trebuia să se 
făptuiască sub auspiciile do
cumentelor, emoționante ale 
gloriei celui mai tînăr erou 
il neamului, partidul. Memo
ria afectivă s-a oprit la anul 
1921. De acolo începe, con- 
tinunîndu-se, ISTORIA. Pro
iecția amăgește; zidul de 
piatră mucedă al Doftanei 
atinge tâmpla unui copil bă
lai. „Ce vreți voi, comuniș
tii ? Spuneți clar! Ce vreți 
cu steagul vostru proletar ?" 
Permanențele răspunsului 
transpar mai emoționante as
tăzi, cind nuanța volitivă s-a 
împlinit în realitatea concre
tă : „Noi ne visam copiii pio
nieri, ' / Purtând cravate roșii 
sub bărbie / Noi îi visăm 
cîntînd- prin primăveri / Des
pre frumoasa lor copilărie". 
Ieri i-am visat. Astăzi îi ve
dem și nimic nu este mai im
presionant de cit acest semn 
al certitudinii.

SOFIA SCORȚARU

TINEREȚII NOASTRE

PARTIDULUI II DATORĂM

(Continuare tn pag. a V-a)

SentimentulVocația muncii
realitățiicreatoare

de GRIGORE ARBOREde POP SIMION

ÎMPLINIRILE ȘI NĂZUINȚELE

lată ce demonstrează răspunsurile a 50 de tineri din 50 de profesii 

cu argumentul cel mai revelatoriu: biografia fiecăruia dintre noi

Intrînd în uriașa hală a laminorului de 
800 mm de la Hunedoara, privirile se în
dreaptă involuntar spre secția de cuptoare 
adinei in care sînt încălzite lingourile de oțel. 
Spectacolul este inedit și impresionant. La o 
comanda, plasa gigantică așezată deasupra se 
aruncă intr-o parte, făcînd loc macaralei care 
înșfacă lingoul și îl duce grăbit spre linia de 
laminare. Cele 5 tone de metal par o jucărie 
în brațele puternice ale macaralei. Dogoarea 
se răspîndește copleșitor în jur, incendiind 

brusc atmosfera. E și firesc. 
Temperatura atinge circa 1 500 
grade. Acest spectacol gran
dios care se petrece alternativ 
la 14 cuptoare este „regizat" 
de către o singură echipă com
pusă din 6 oameni, avînd in 
frunte pe tânărul Ion Barbu. 
Fiecare supraveghează simul
tan 2 camere de comandă, în 
care sint instalate o sumede
nie de aparate de comandă ți 
control. De aici se urmărește 
încărcarea, descărcarea, cură
țirea cuptoarelor, respectarea 
procesului tehnologic de în
călzire. Toți laminatorii sint 
de acord că încălzirea cores
punzătoare a Ungourilor de
termină calitatea laminatelor 

buna funcționare a agr eg a-

s-a anunțat, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
ziaristul Johann Otto Jahansen. țelul secției

După cum 
a primit pe 
externe a Televiziunii norvegiene.

Miercuri seara, Televiziunea

ÎNTREBARE:
Domnule Președinte, ați 

constatat vreun progres în 
activitatea de pregătire a 
conferinței pentru securita
tea europeană ? Dacă nu, 
ce ar trebui întreprins pen
tru a se ieși din impas ? i

RĂSPUNS:

AL. BĂLGRĂDEAN

Consider că în direcția pre
gătirii conferinței europene 
s-au făcut unii pași pozitivi, 
în primul rînd prin aceea că 
s-a ajuns la un consens pri
vind participanții la această 
conferință și, în al doilea rînd, 
prin faptul că s-au emis o se
rie de propuneri cu privire la 
ordinea ei de zi.

Nu aș putea vorbi de un im
pas în pregătirea conferinței, 
deși există o oarecare întâr
ziere în desfășurarea pregăti
rilor. Consider că ar fi nece
sar să se renunțe la unele con
diții cum este, de exemplu, ce
rerea de a se soluționa în 
prealabil problema Berlinului, 
și să se treacă cit mai neîn
târziat la realizarea unor întâl
niri pregătitoare, cu participa
rea tuturor statelor intere
sate.

1 norvegiană a difuzat interviul.

ÎNTREBARE :
Ce așteaptă România de 

la conferința pentru securi
tatea europeană ?
RĂSPUN6:

România, ca și alte state 
europene, așteaptă ea o con
ferință a tuturor statelor de pe 
continent să ducă la realiza
rea unei Înțelegeri privind re
nunțarea la folosirea forței sau 
la amenințarea cu forța în re
lațiile dintre state. în același 
timp, considerăm că o confe
rință europeană va trebui să 
deschidă căile spre o mai bună 
cooperare economică, tehnico- 
științifică și culturală intre 
toate statele continentului nos
tru.

ÎNTREBARE :
Pot țările mid — și este 

necesar — ca ele să joace 
un rol mai important în 
politica internațională ?
RĂSPUNS:

în situația internațională de 
astăzi, țările mici și mijlocii 
pot, după părerea mea, să 
aibă un rol important in viața 
internațională. De altfel, astăzi 
nu se mai poate concepe so-

luționarea problemelor care 
preocupă întreaga omenire 
fără participarea tuturor na
țiunilor lumii, fie ele mari sau 
mici. A

ÎNTREBARE!

A avut loc vreo modifi
care în principiile bine cu
noscute ale României cu 
privire la suveranitate și 
independență națională sau 
aceste principii au rămas 
neschimbate ?

RĂSPUNS:

România a așezat Întotdea
una și așează și astăzi la baza 
relațiilor sale cu toate statele 
lumii principiile egalității in 
drepturi, respectul suveranită
ții și independenței naționale, 
care constituie în lumea de 
astăzi calea sigură a unei co
laborări multilaterale intre 
state.

ÎNTREBARE:
Cum apreciat! dumnea-

(Continuare In pag. a IV a)

Emanciparea
culturii• •

de PETRU POPESCU

8 Mai 1971,
sărbătorirea

semicentenarului
P. C. R„

zi nelucrătoare
Afirm, “fără falsă pudoare, câ am dorit nu odată să am 

forța de sintetizare a sociologului, privirea acută și capaci
tatea interpretativă ale acestuia, spre a înțelege mai în 
cunoștință de cauză varii procese ale vieții sociale actuale 
(spre a împlini, desigur, ceea ce romancierul reușea numai 
parțial pe căile intuiției). Unul dintre aceste procese, funda
mental și poale cel mai fascinant, este transferul de popu
lație de la sat la oraș, sub imperiul urbanizării și, în strînsă 
relate cu aceasta, însăși modificarea structurilor sociale na
ționale si a fizionomiei colectivităților. Semnele numitei mi
grații, devenită în anii din urmă copleșitoare prin efecte și 
transfuzie de civilizație nouă, se vădeau, dacă ne gîndim 
bine, încă în anii primi ai puterii populare, cînd comuniștii 
își făcuseră un ț&l din a demonstra vocația muncii, virtute 
esențială a românilor, arătînd în cel mai scurt timp cum 
trebuie și poate fi materializară aceasta, cît de ineipuizabile 
sînt resursele potențiale ale muncii eliberate de silnicie și jaf, 
pe scurt, dovedeau că știu să conducă țara în împrejurări 
excepțional de grele, cum erau cele ale ieșirii României din 
război. Tn timpi comprimați și într-o manieră ce a coagulat 
toate energiile naționale, Partidul Comunist a inițiat și condus 
opera de reconstrucție economică, a inaugurat șantierele na
ționale ale tineretului, devenite o tradiție, a făcut din/aceî 
timp și acei ani, un fragment de istorie care stă în întregime

Nu cunosc exact procentul, raportat la întreaga masă 
populației, pe care îl reprezintă în România, tineretul. 

După toate probabilitățile însâ majoritatea locuitorilor pla
iurilor noastre nu au cunoscut războiul, sau i-au auzit hu
ruitul infernal, în mod confuz, la o vîrstă în care abia se 
percep diferențiat obiectele. Cea mai agitată, mai frenetică, 
prin vîrstă, categorie a populației nu cunoaște „pe viu" 
realitățile României capitaliste, istoria deja le-a îndepărtat 
si despre ele se mai poate afla ceva doar prin viu grai de 
la alte generații, din pelicule de film, sau din tratatele de 
istorie contemporană și celelalte „documente de epocă".

Natura are ciclul său ineluctabil : părinții noștri își amin
tesc, noi prin forța împrejurărilor le ascultăm spusele și 
spusele lor ne mai avînd puncte de reper într-o realitate 
imediată, care este cu totul alta, de multe ori avem im
presia că ei fabulează. Trecem însă ca din întîmplare prin- 
tr-un cartier coșcovit, aflat sub presiunea anilor, care încă 
nu a dispărut. Apoi printr-o zonă cu clădiri ultramoderne. 
Reaîizăm subit diferența și abia atunci avem sentimentul 
realității și al dificultăților întîmpinate' pentru schimbarea 
radicală a unui întreg peisaj fizic. înțelegem mai bine cu 
cît au avut de luptat înaintașii noștri, cite dificultăți a avut 
de învins poporul sub conducerea partidului. La dificultățile 
legate de transformarea completă a acestui peisaj fizic se

Consolidată dar si istovită de primul război mondial, 
căci, prețul consolidării au fost opt sute de mii de vic
time, România a cunoscut la începutul celui de-al trei
lea deceniu desăvîrșirea structurii sale proletare, feno
men al cărui rezultat și al cărui simptom a fost crearea 
partidului comuniștilor în anul 1921, la o sută de ani de 
la jertfa lui Tudor Vladimirescu.

A fost epoca în care stînga, formație vastă și ramifica
tă în economie, politică și societate a devenit o stare 
a conștiinței și a pătruns și în expresia estetică. Ideologia 
proletariatului, năsoută și consolidată în confruntări deschi
se, afirmînd dreptul celor multi la condiții umane de via
ță și creație în toate domeniile, a preluat și radicalizat 
tot ceea ce omenirea progresistă a creat mai bun. N-a 
fost domeniu al activității practice, și spirituale care., di
rect sau indirect, mărturisit ori. tacit, să nu-și fi regîndit, 
în lumina acestei conștiințe radicale, obiectul și mijloacele 
după cum nici un sector al vieții n-o putut, rămîne pasiv 
la acțiunea revoluționară a acestei ideologii. Prin însăși 
caracterul său previzionar. prin faptul de a fi, în general, 
expresie a unor aspirații situate în fecundele zone ale idea
lului, arta nu putea rămîne, tocmai ea, pasivă la fenome
nul radicalizării conștiinței politice a societății, la înnoiri
le pe care concepția revoluționară a clasei muncitoare le

► (Continuare în pag. a TV-a) *
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.Consiliul de Miniștri a stabi
lit, printr-o hotărîre, ca ziua a- 
niversării semicentenarului Par
tidului Comunist Român, 8 Mai 
1971, să fie zi nelucrătoare.

Hotărîrea nu se aplică unită
ților productive în care se des
fășoară proces continuu de mun
că, în agricultură, în unitățile co
merciale, de transporturi publice 
și alte unități de deservire a 
populației, precum și tuturor 
locurilor de muncă unde anga- 
jații, prin natura serviciului, nu 
au ziua de duminică stabilită ca 
zi de repaus.

Ministerele, celelalte organe 
centrale și comitetele executive 
ale consiliilor populare vor sta
bili programul unităților care 
vor asigura deservirea populației 
în ziua de 8 Mai 1971.

★
Ministerul Învățămîntului co

munică ; Sîmbătă 8 mai a.c., se 
suspendă în întreaga țară cursu
rile și activitățile practice în 
școlile și unitățile de învățămînt 
de toate gradele.’
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PARTIDULUI—omagiu
recunoștința întregii națiuni

Aceasta-i CULOAREA
țara ta

/

CONSACRA TĂ

Culoarea inimii de azi îl țtie, 
sînt cunoscute-a crezului tărie 
si chipul nostru oglindit în el.

Cincizeci să fie, ori mai mulți, adună 
și socotește-această vîrstă plină, 
la orizontul ei se însenină 
și aura, de cer și timp, străbună.

INIMII DE AZI
La vreme de-nfunerlc sau lumină 
inelele în trunchi se-adăugară 
și trunchiul tău a fost întreaga țară 
și-n trunchiul tău toți anii se îmbină.

E

D

ELISABETA NIȚĂ-NOVAC O trăsătură definitorie

a politicii partidului de edificare
Cmdzocl de ani-lumină 
Rotiți sub ceru-nolt 
Tot înâ*țîndu-se cu fiecare xi 
Tot înălțîndu-«« cu fiecare faplă 
Cu fiecare gînd, cu fiecare lege 
Atît de omeneasca fi de dreapta 
Cincizeci de ani — 
O virata limpezitâ-n zare 
De un statornic răsărit de soare 
Un cer albastru, 
Univers albastru 
Ce cheamă spre lumină 
Astru după astru.

Aceastâ vîrstâ ca un stîlp înfipt 
C-un capăt în pâmîntul românesc 
Cu celalalt în limpede zenit, 
Ce sprijină pe umeri mari destine 
De nașteri, nunți 
De plaiuri carpatine
Aceasta vîrstâ 
Aripi luminoase,
Corăbii către marea timpului îndreaptă 
Ci se rotesc prin inimile noastre 
Cincizeci de ani
Lumină înțeleaptă.

a societății socialiste

MIHAI BENIUC GRIGORE HAGIU

Pe unde vîntuî grînele adie 
Trecu si uragan de bătălie. 
Pe unde rouă ierburile scaldă 
A curs rubin a vieții sevă caldă. 
Sint oase-amestecafe prin ogor 
La umbră de pelin ți de mohor. 
Aceasta-i țara ta din veac de veae 
Sudoare, singe, vis de om sărac. 
Iar flamura ae-i roșie ca para 
E că-ți crescu poporu-n lupte țara. 
Iar dacă stema-i schele, brazi și soare 
E chipul țării tale-nfloritoare. 
Moldovă, transilvană, muntenească, 
E țara ta de baștini, românească. 
Și toți în ea, prieteni și frățîni, 
Sînt fiii tț români și neromâni 
Aceasta-i țara, steaua ei • una s 
Dreptatea și frăția și Comuna, 
Iar tricolorul oi, cer, spic și zori, 
Credința-i în eonii viitori, 
Credința-n omul slobod și stâpîn 
Al muncii pe acest pămînt batrîn | 
Al muncii sale-n veci înnoitoare, 
Luptînd să aibă pîne toți sub soare.

Selipindu-;i marea piatra rubinie, 
de steaguri oțelife-n apâ vie, 
la mina țării ultimul inel.

Miercuri după-amiază, 
s-a deschis, în Capitală, o 
amplă expoziție de artă 
plastică. La vernisajul ex
poziției din sala Dalles, au 
fost prezenți tovarășii 
Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de 
Stai pentru Cultură și Artă, 

acad. Ion Jalea, președin
tele de onoare al Uniu
nii Artiștilor Plastici, Dan 
Marțian, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tinere
tului, Nicolae Gavrileseu, 
vicepreședinte al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, 
Dumitru Ghișe, adjunct de 
șef de secție la C.C. al 
P.C.R., personalități ale 
vieții artistice și culturale 
din țara noastră.

CRONICA PLASTICA

SEMICENTENARULUI
Apreciind o calitate artisti

că și deopotrivă umană, ne 
propunem desprinderea cîtor- 
va semnificații din experiența 
acelor artiști — deloc putini 
— care se impun prin lucrări 
deosebite, unele de-a dreptul 
remarcabile. Criteriul care ne 
călăuzește nu este unul par
ticular, strict „tehnicist44 
evidențiere a lucrărilor 
excepție44, ci unul mai 
implicînd semnificații socio
logice și estetice. Ne intere
sează în egală măsură deci 
caracterul „de lucru44 al ma
nifestării, șansele perenității 
pe care le conțin diversele 
viziuni artistice.

Ansamblul sculptural de VidaPrima impresie pe care o 
dă spectatorului aceas
tă amplă expoziție care 

cuprinde pictură, sculptură, 
grafică și arte decorative, este 
aceea de accentuată unitate. 
Și tot sub imperiul primei im
presii ești tentat să crezi că 
ea este un rezultat al figura- 
tivismului decis care caracte
rizează ansamblul lucrărilor. 
Observarea atentă, detaliată, 
a acestora te conduce la con
cluzia că unitatea, coerența și. 
consecvența, într-un fel, a vi
ziunilor trebuie căutată în- 
tr-un resort interior, mai pro
fund, într-o opțiune de ordin 
spiritual și afectiv, în intere
sul pentru aspectele majore, 
fundamentale ale existenței 
noastre, și mai puțin într-una 
formal-stilistică. Cu atît mai 
mult cu cît această opțiune 
tormal-stilistică este vizibil 
mînuită într-un chip extrem 
de diferențiat. Figurativismul 
corespunde într-un plan larg 
unei exprimări artistice mai 
adecvate în raport cu reali
tatea, cu o realitate pregnan
tă, precisă, concretă chiar în 
ipostazele sale cele mai ge
nerale. Dar fiecare artist îl fo
losește original, dîndu-ne sen
zația că-1 reinventează de fie
care dată. El „îmbracă44 evo
carea lirică, narațiunea plas
tică, dar deopotrivă „genurile4* 
simbolice, aluzive prin exce
lență, mai ales în grafică, 
unde procedeele tehnice fac

„colajul44 de imagine mai con
vingător și mai firesc decît în 
oricare alt gen. Este reconfor
tant să descoperi, evident la o 
„lectură44 mai puțin grăbită, o 
asemenea diversitate, o ase
menea bogăție de nuanțe, 
intr-un cadru atît de unitar. 
Expoziția poate avea, cțincolo 
de înregistrarea unor „fapte44 

. de artă, darul de a stimula 
pornind de la elemeijtg con
crete o discuție pe tema ra
țiunii ordonatoare a diver
sității experiențelor artistice, 
admis 
persie ori confuzie nu are în 
sine o justificare estetică și 
nici, cel mai adesea, o vali
dare în planul valorii. Disper- 
siunea poate părea o stare 
făgăduitoare în care spiritul 
se instalează comod, plătind 
însă tribut arbitrariului și în 
ciuda „șocului4* — consumat 
prea repede — insignifiantu
lui.

fiind că starea de dis-

Pictura și grafica cuprin
să în expoziție fac vă
dit un apel la realitate, 

văzută sau trăită. Cele 'mai 
bune lucrări nu se limitează 
la simpla înregistrare eveni
mentului episodic. Ele țintesc 
evocarea, evidențierea prin 
sugestia complexă a limbaju
lui artistic a ceea ce semni
fică în planul esențialului a-, 
ceastă realitate. Factorul crea-

tivității, al originalității inter
vine tocmai în căutarea celor 
mai expresive și cuprinzătoa
re mijloace, capabile să spu
nă mai mult decît s-a spus, 
cu o economie mai mare în 
privința detaliului anecdotic 
și într-un ton apropiat sensi
bilității noastre moderne. Sub 
aceste intenții trebuie să în
țelegem și să citim imaginile 
luptelor trecute, ale grevelor, 
ale eroilor revoluționari, ade- 
vărați ctitori, efortul con
structiv în toate domeniile e- 
xistenței noastre. Ni se pare 
semnificativ, de asemenea, a- 
pelul, pentru perioade trecute, 
la simbol și implicit ton evo
cator în timp ce, pentru pe
rioadele prezente se folosește 
masiv și, trebuie s-o spunem, 
cu succes, documentul, lipsit 
de' comentarii ornamentale. 
Forța faptului de viață impu
ne de la sine, cu o putere de 
convingere care adesea stin
gherește și face nefiresc cu- 
vîntul, „literatura44 care se 
poate broda în jurul său. A- 
ceastă diversitate de viziune, 
diversitate stilistică are 'vădit 
o esență realistă comună, o 
atitudine realistă angajată, 
care alege, concentrează, sub
liniază realitatea din unghiul 
valorilor noastre filozofice, 
etice și sociale.

Un capitol aparte al ex
poziției îl constituie ar
tele decorative. Este in

teresant de observat și de re
levat în cadrul acestei expo
ziții tendința artiștilor deco
ratori de a se emancipa de 
„moștenirea14 frumosului inti
mist, a gustului calofil, de a 
se înscrie preocupărilor tot 
mai marcate în ultimul timp 
privind arta de for, de largă 
audiență publică (decorații ar
hitectonice, sau cele destinate 
amplelor spații urbanistice). 
Materialele noi, multe comu
ne cu industria (sticlă, metal, 
ciment), viziunea esențializa- 
tă, monumentală converg că
tre dobîndirea unui stil și u- 
nei ambianțe caracteristice 
vieții noastre moderne. Ală
turi de aceste lucrări s-ar 
cuveni evidențiate cele care 
privesc producția de serie a 
produselor de larg consum, pe 
care viața le reclamă din ce 
în ce mai perfecte, mai adec
vate și mai expresive ca ți
nută artistică.

La această amplă expoziție 
participă peste 500 de artiști : 
de la maeștri âi artei noastre 
pînă la tineri afirmați sau 
care își fac astăzi debutul. Ea 
constituie rezultatul unui pa
sionat efort comun și conver
gent, adus ca un omagiu mă
rețului semicentenar.

C. R. CONSTANTINESCU

reșterea rolului 
conducător al par
tidului în etapa 
istorică pe care o 
străbatem în pre
zent semnifică o 

condiționare dialectică, în ca
drul dezvoltării societății noa
stre, dintre baza economică și 
suprastructura politică și ideo
logică, premisă permanentă a 
progresului material și spiri
tual al țării. Exercitarea de că
tre P.C.R. a rolului său condu
cător se afirmă, desigur, pe o 
multitudine de planuri, deter- 
minînd procesul ascendent, 
mersul înainte al societății noa
stre pe calea sooialismului. Din- 
tr-un vast ansamblu de dome
nii distincte, fiecare avînd o 
importanță deosebită și un rol 
specific în programul politia al 
partidului, vom analiza aici un 
singur aspect: preocuparea 
pentru perfecționarea în conti
nuare a vieții social-eoonomi- 
ce, pentru îmbunătățirea activi
tății de conducere a întregii so
cietăți, descifrînd din acest 
efort atenția ce se acordă evo
luției firești în sfera institu
țiilor și reglementărilor nor
mative. Una din realitățile 
pregnante ale timpului pe care 
îl trăim este aceea că dreptul, 
conceput obiectiv ca totalitatea 
normelor juridice ce reglemen
tează acțiunile oamenilor în so
cietate, iar subiectiv ca totalitate 
a prerogativelor deținute de ce
tățeni, devine tot mai mult un 
factor dinamizator, capabil să 
participe efectiv la mobilizarea 
energiilor și resurselor orea- 
toare ale clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității în ve
derea înfăptuirii obiectivelor 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Slujind 
omul și munca- lui, instituțiile - 
dreptului își aduc o importanta 
contribuție Ia transpunerea în 
viață a politicii partidului, asi
gură consacrarea juridică a con
cepțiilor politice $i social-econo- 
mice înaintate, devenind un in
strument de maximă eficiență 
în perfecționarea relațiilor so
ciale. Este bine cunoscut fap
tul că îndeosebi după Congre
sul al IX-lea s-a detașat ca una 
dintre cele mal importante pre
ocupări ale partidului statuarea 
în norme juridice a întregii ac
tivități pe care o desfășoară 
statul în domeniile organizării 
și planificării economiei națio
nale, dezvoltării științei, învă- 
țămîntului, culturii. Pentru că 
în concepția P.G.R. îmbunătă
țirea organizării, planificării și 
conducerii activității economi
ce, sociale și de stat, lărgirea 
democrației, afirmarea tot mai 
pronunțată a principiilor socia
liste în toate domeniile relații
lor sociale constituie un proces 
care nu se poate desfășura la 
întîmplare, în mod anarhic, ci 
numai pe baza respectării cu 
strictețe a unor norme care să 
exprime exact cerințele dez
voltării societății. în același 
timp, această intensă preocupare 
de a reglementa prin lege des
fășurarea relațiilor sociale se 
înscrie în cadrul , eforturilor 
partidului pentru înlăturarea 
unor lipsuri care s-au manifes
tat în etapele anterioare, pentru 
excluderea subiectivismului și 
voluntarismului din viața noas
tră socială.

Unul dintr£ cele mai însem
nate roluri pe care partidul le 
atribuie reglementării juridice 
este organizarea acțiunii per
manente de mobilizare, într-un 
ritm rațional și armonios — 
îndeosebi prin intermediul pla
nificării — a tuturor forțelor 
productive ale națiunii, a tutu
ror factorilor economici, sociali 
și politici, în vederea realizării 
creșterii optime a producției și 
obținerii unor venituri maxi
me, precum și a perfecționării 
întregului sistem economic, care 
să funcționeze bine, să reac
ționeze prompt la cerințele vie
ții. la schimbările înnoitoare 
din societate.

cratic, departe de a fi o formu
lă definitivă, reprezintă un an
grenaj în continuă transforma
re, capabil să permită lărgirea 
permanentă a democrației și 
autonomiei, apropierea condu
cerii de mase, de producție, 
participarea efectivă a poporu
lui la activitatea de decizie. 
Legile ilustrează deopotrivă 
unitatea strînsă pe care parti
dul o realizează între conduce
rea centralizată a econopiei și 
lărgirea continuă a democrației 
socialiste. Deși diversitatea 
mare a sectoarelor economiei 
noastre naționale presupune și 
o mare diversitate a formelor 
organizatorice, îndeosebi în ceea 
ce privește profilarea și specia
lizarea producției, conducerea 
centralizată asigură în conti
nuare o îndrumare de ansam
blu cu ajutorul unui aparat 
perfecționat. Combătînd cu in
transigență centralismul exce
siv, partidul își concentrează 
totodată eforturile pentru cu
prinderea tuturor formelor or
ganizatorice, oricît de diverse, 
într-un sistem alcătuit pe baza 
unor principii unitare, stator
nicite prin lege. Este impor
tant de subliniat că textele de 
lege dau expresie faptului eă 
în toate domeniile de activitate 
concepția partidului cu privire 
la conducerea științifică a so
cietății nu presupune o repar- 

, tizare strictă a funcțiilor de 
concepție în sfera. forurilor cen
trale, și a funcțiilor de execu-/ 
ție în sfera unităților subordo-! 
pate, Dimpotrivă, crește sub
stanțial rolul centralelor, al în
treprinderilor, care pe de o 
parte au dobîndit atribuții im
portante în conducerea autono
mă a procesului de producție, 
iar pe de altă parte participă 
la realizarea multora dintre ac
tele pregătitoare ale hotărîrilor 
ce urmează să fie adoptate pe 
plan central. Dar problemele a 
căror rezolvare implică reali
zarea unității de acțiune pen
tru buna desfășurare a activi
tății pe o întreagă ramură sau 
pe ansamblul economiei națio
nale nu pot fi dispersate, așa
dar rămîn de competența insti
tuțiilor și organelor centrale. în 
acest sens, sînt relevante efor
turile de revizuire a legislației 
economice, pe baza Directive
lor aprobate de Conferința Na
țională a P.C.R. din 1967, pen
tru a se asigura adaptarea ei 
la cerințele perfecționării în 
continuare a conducerii, organi
zării și planificării economiei 
naționale. Pînă în prezent au 
fost elaborate o serie de legi 
privind raporturile de condu
cere, subordonare și cooperare, 
numeroase acte normative sînt 
în faza de proiect. închegîndu- 
se astfel un sistem legislativ 
economic simplu și eficient, care 
stabilește clar drepturile și o- 
bligațiile tuturor participanți- 
lor la procesul de îndeplinire 
a planului de producție și in
troduce o ordine riguroasă în 
viața noastră economică. A- 
cestea sînt premisele care au 
făcut ca dreptul economic să-și 
afirme pregnant în această pe
rioadă rolul său specific de or
dinator al raporturilor de con
ducere și cooperare. Numeroa
se acte juridice normative im
pun elaborarea unei planificări 
judicioase privind desfășurarea 
susținută, ritmică a procesului 
de producție, stabilirea unei or
dini desăvîrșite în aprovizio-

narea tehnico-materială, în li
vrările de produse între între
prinderi. Noua lege a contrac
telor stimulează evident coope
rarea permanentă între mini
stere, centrale și întreprinderi, 
pentru rezolvarea împreună 
atît a problemelor de conduce
re. cît și a celor privind reali
zarea în comun a unor obiec
tive economice. Se răspunde ast
fel celor mai importante cerin
țe ale organizării economiei na
ționale, realizîndu-se îmbinarea 
experienței tuturor factorilor 
care contribuie la rezolvarea 
problemelor ridicate de proce
sul construcției socialiste.

ezvoltarea relații
lor sociale în etapa 
actuală. afirmă 
dreptul ca un in
strument eficient 
de lucru pe care

partidul îl folosește în scopul 
cooordonării perfecte a tuturor 
formelor și conexiunilor din 
componența aparatului de stat. 
Dacă în cadrul aceștui1 sistem, 
prin lege unele prerogative re- - 
vin în exclusivitate/ forurilor 
centrale, potrivit cerințelor o- 
biective ale construcției socia
lismului, dreptul exprimă în a- 
celași timp o manifestare largă 
a democrației în toate domenii
le de activitate. Sînt . relevante 
în acest sens normele juridice 
prin care se conferă autonomia 
centralelor și întreprinderilor, 
se încurajează valorificarea tu
turor inițiativelor prețioase ale 
unităților economice, indicîn- 
du-se corelativ posibilitatea in
troducerii în contractul colec
tiv. regulamentul de ordine in
terioară și contractul de muncă 
a unor normative adecvate con
dițiilor specifice din fiecare 
unitate. Realitatea dovedește 
însă că ordine riguroasă în 
viața economică nu se poate a- 
sigura numai prin simpla ela
borare a legilor, oricît de cla
re și de bine concepute ar fi 
ele, sau numai prin directive 
ale organelor centrale. Perfec
ționarea pretinde inițiativă. 
Hotărîrile partidului și statu
lui, numeroase acte juridice 
normative asigură un cadru 
instituțional prielnic afirmării 
competenței și aptitudinilor tu
turor salariaților în conducerea 
întreprinderilor, centralelor și 
ministerelor, în elaborarea pla
nurilor. Reflectînd eforturile 
partidului pentru asigurarea 
unui cadru democratic acțiunii 
de conducere a economiei, le
gile noastre stimulează valorifi
carea integrală a potențialu
lui de creativitate de care dis
pune fiecare unitate economi
că. dreptul întreprinderilor de 
a hotărî asupra folosirii mijloa
celor sale fixe și circulante — 
în limitele prevederilor de plan 
— pentru realizarea producției 
în condiții de economicitate și 
rentabilitate maxime. Singura 
îngrădire care se manifestă 
uneori, perturbînd cursul firesc 
al lucrurilor, este conservatoris
mul unor oameni — obișnuiți 
să invoce tot felul de derogări, 
să instituie o tutelă măruntă, 
să dovedească neîncredere în 
spiritul de discernămînt al co
lectivului. Partidul duce o luptă 
deschisă împotriva unor astfel 
de atitudini dăunătoare progre
sului societății noastre, asigu- 
rînd prin mijloacele dreptului 
participarea democratică a tu
turor cetățenilor la luarea de-

ciziilor, stimulînd gîndirea in
dependentă, contribuția activă 
a fiecăruia la conducerea so
cietății. își găsește astfel con
sacrare concepția potrivit că
reia democrația, ca formă de 
guvernămînt bazată pe partici
parea maselor la exercitarea 
puterii, pe libertatea și egalita
tea cetățenilor, se poate reali
za cu adevărat numai în condi
țiile în care poporul este deți
nătorul real atît al puterii po
litice, cît și al celei economice. 
O serie întreagă de legi orga
nizează această participare, 
stabilind modalitățile de ac
țiune a cetățenilor, precizînd 
atribuțiile ce revin organelor 
statului. Mecanismul de creare 
a dreptului este astfel configu
rat încît, prin caracterul său 
dinamizator, să poată asigura 
exprimarea inepuizabilului to
rent al inițiativei populare, a- 
flată într-un proces de conti
nuă maturizare. Elaborarea 
unor norme juridice care pre
văd înființarea și funcționarea 
în întreprinderi a comitetelor 
de direcție, cu participarea re
prezentanților muncitorilor, in- 
Stituționalizarea adunării gene
rale a salariaților lărgește con
siderabil posibilitatea afirmă
rii voinței maselor în sfera 
factorilor de decizie. Organi
zațiile obștești, diferitele con
sfătuiri pe ramuri de activitate, 
mijloacele de largă publicitate 
puse prin lege la dispoziția ex
primării opiniilor cetățenilor 
constituie verigi solide ale me
canismului democrației noastre, 
prin intermediul căruia, sub 
conducerea forței organizate pe 
care o reprezintă partidul, se 
cristalizează treptat, prin con
fruntarea intereselor și realiza
rea opțiunilor, voința sociala 
generală a clasei muncitoare și 
a tuturpr celor, ce muncesc din 
țara noastră. Consacrarea consti
tuțională. a principiului muncii 
colective îh toafe domeniile ac
tivității de stat reprezintă 
cristalizarea unei experiențe ce 
s-a înrădăcinat în viața noastră 
socială. Dreptul promovează 
dezvoltarea unor forme care să 
asigure valorificarea cît mai 
deplină a experienței colective,

* a cunoștințelor, priceperii acu
mulate de oamenii muncii în 
activitatea lor practică.

R
emarcînd rolul tot 
mai important ce 
revine dreptului în 
domeniul perfec
ționării relațiilor 
sociale, desprindem 

faptul că în societatea noastră 
însăși construcția edificiului ju
ridic este în întregime opera po
porului, condus de partid. For
ța dreptului nu se găsește în 
el însuși, ci în faptul că repre
zintă și sintetizează voința ma
selor populare. Legile țării, toa
te normele juridice sînt rodul 
unor investigații largi, amă
nunțite, al consultării activului 
de partid. organizațiilor de 
masă, cetățenilor. în ultimii ari 
nu a existat nici o lege impor
tantă care să nu fi fost pre
cedată de largi dezbateri pu
blice. Un rol activ dovedește 
știința juridică, care, afirmi nd 
gîndirea originală, desfășoară o 
adevărată activitate de prospec
tare a problemelor concrete 
ale dezvoltării societății noa
stre. Elaborarea legilor este 
precedată de studii care pornesc 
de la analiza obiectivă temeini
că a fenomenelor și proceselor 
social-economice de stringentă 
actualitate, înlesnind o cunoa
ștere aprofundată a realității. 
Dezvoltîndu-se în cadrul dialo
gului permanent pe care parti
dul îl întreține cu poporul, 
dreptul încurajează și sprijină 
la rîndul său dezbaterea în co
lectiv a problemelor de interes 
obștesc. Dezvoltarea și evoluția 
instituțiilor juridice, rolul dina
mizator ce ie revine în socie
tatea noastră argumentează 
elocvent capacitatea partidului 
de a așeza pe baze trainice con
strucția noii Orînduiri. preocu
parea de a instaura în viața 
noastră socială dreptatea și le
galitatea.

ADRIAN VASILESCU

E ste cert că în con
dițiile 
noastre
— care înscrie în
tre țelurile sale 
fundamentale îm- 

jlinirea aspirațiilor și interese- 
or tuturor oamenilor muncii, in

diferent de naționalitate, asigu
rarea unor condiții egale de 
propășire economică, politică, 
socială și națională tuturor ce
tățenilor țării — dezvoltarea 
unui sistem economic perfec
ționat nu poate fi înfăptuită 
ară perfecționarea sistemului 

centralismului democratic. Res- 
pectînd această cerință deter
minată de schimbările petrecu
te în baza economică și struc
tura socială, partidul desfășoa
ră o intensă activitate legislati
vă în scopul adaptării perfecte 
a sistemului centralismului de
mocratic la realitățile, etapei 
istorice pe care o străbatem în 
prezent. Este demn de relevat 
faptul că într-o serie de nor
me juridice își găsește consa
crare concepția partidului po
trivit căreia centralismul demo-

societății 
socialiste

Șantierul „Porțile de Fier*. Con structorii de pe acest șantier au obținut, în cinstea semicente
narului» importante succese în muncă. Foto : O. PLEC AN
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Am întrebat pe toji: Ce e „Partidul" 7 
Un prunc mi-a zis că-i Făt-Frvmo.,

voinicul. 
De care zile-nțir i-a spus bunicul. 
Iar un zidar mi-a spus că el e zidul 
Col înălțat do mina Ivi, pe schele. 
Cu spor ți-ovînt, în vremea libertății. 
Un oțelar, că-i pavăza dreptății; 
E tot ce-i nou, tăria din oțele. 
Din înălțimi, făcîndu-mi semn, piloții

Șoptit-au cald : „Partidu-i pom în floare ' 
Și noi îi sintem soli-n drum spre soare" I S 
— „Partidu-i far" I — răspuns-ou mateloții. S 

M-am înfîlnit la cîmpuri cu țăranii. $
Uniți în cor, mi-au zis: „Partidu-i radul" I $ 
Și-am înțeles atunci că-ntreg norodul
II simte bun și drag : lumină anii 1 }

GHEORGHE PORUMBEL, elev le Liceul < 
Novaci, județul Gorj . <

Condiții pe care nici o 
generație nu le-a avut 

la virsta noastră
PETRU TODERESCU, laminorist, Uzi

na „Ciocanul" din Nădrag :
La cei 25 de ani pe care îi am. am do- 

bîndit o experiență cu totul specifică, ase
mănătoare tuturor colegilor de generație, 
aceea că nu. mă pot considera un tinăr cu 
o biografie încheiată. Anul acesta termin 
liceul și mă gîndesc să urmez o facultate. 
Mă pasionează fizica și matematica. Desi
gur, fiind vorba de o selecție, in mod fi
resc tot mai exigentă, nu pot fi sigur de 
reușită. Ceea ce nu va însemna pentru 
mine o înfrîngere, o prăbușire de orizont.

știi că totul îți este asigurat și depinde 
de tine.

NICUȘOR BOTEZATU, economist la 
Centrala Navală Galați:

Am început să învăț într-o școală cu 
două săli de clasă și trei învățători. Doi 
dintre ei erau părinții mei. Tata nu a pu
tut să urmeze o facultate. A absolvit cu 
greu o școală normală. Eu am /âvut în 
schimb la dispoziție condiții de studiu la 
care el nici nu îndrăznea sa viseze.

GHEORGHE STOIAN, medic la cir
cumscripția Băița, județul Hunedoara :

Cu decenii în urmă bolnavii din Băița 
trebuiau să-și caute prin alte părți sănă
tatea. Dacă aș fi profesat aici pe vremea 
aceea, nu i-aș fi putut ajuta nici eu prea 
mult, condițiile de asistență medicală lip
seau satelor noastre de altădată. M-ar fi 
copleșit sentimentul inutilității. Circum
scripția medicală perfect utilată în care 
funcționez îmi dă garanția împlinirii mele.

ION HEPCAL, judecător la Judecăto
ria Timișoara :

Slujesc, îmbrăcat în robă, idealul de

întregului popor. Dovedind o permanentă 
preocupare pentru modernizarea și perfec
ționarea învățămîntului, partidul a instau
rat un criteriu singur privind accesul tine
retului la pregătire superioară : compe
tența. O competiție care nu cunoaște nici 
un fel de îngrădiri, care stimulează afir
marea capacității de muncă, a inteligenței, 
a spiritului novator este incontestabil, ex
presia unei reale democrații, este ceea ce 
îmi dă o nețărmurită încredere în viitor.

Uniți in ginduri, 
in fapte, in aceeași 
aspirație: înflorirea 

continuă a 
României socialiste

ANA DUDA, bibliotecară la Biblioteca 
municipală Rm. Vîlcea :

S-ar putea spune despre mine că, în
conjurată de cărți. nu cunosc realitatea, că 
n-am cum s-o vad, că tnu știu nimic des
pre ceea ce se întîmplă în jurul meu. însă 
cărțile, albumele, revistele ilustrate pe care 
mi le solicită cei interesați și pe care le 
răsfoiesc eu însămi, mă fac martoră și păr
tașă la întregul efort constructiv al oame
nilor din țara noastră.

CONSTANTIN DUMITRIU, fotograf, Coo
perativa „Igiena", Galați :

M-am gîndit mereu că în meseria noas
tră, cel mai bine este să lucrezi la un ziar. 
Călătorești prin toată țara, vezi tot ce se

a servi cît mai bine clientela, cit și la cursu
rile de limbi străine. Firesc mi se pare fap
tul că indiferent de naționalitate, toți oa
menii acestui pămînt formează o familie 
unită. Dacă altădată a fost altfel, dacă cei 
de naționalități diferite se învrăjbeau și 
dacă astăzi ni se pare firesc să ne înțele
gem, firescul de astăzi eu știu că îl dato
răm partidului.

Responsabilitatea 
și spiritul de dăruire 
dau sens și frumu

sețe anilor tineri
DUMITRU ARSENE, sudor la Șantie

rul Naval Galați :
Cînd m-am angajat la 16 ani ca munci

tor în șantier și am fost repartizat într-o 
brigadă, am aflat din prima zi că toți cei 
din jur. toți membrii brigăzii sînt comu
niști, verhi comuniști. învățîndu-mă cum să 
sudez două bucăți de metal, ei m-au învățat 
și cum să înțeleg lumea, viața. Și pentru 
un tînăr mie asta mi se pare esențial.

VASILE ȘUTEU, lăcătuș la Urina 
„Rulmentul" din Brașov :

Tainele mașinilor m-au pasionat de mic 
copil, dar în uzină am găsit răspunsul cel 
mai potrivit dorinței mele de a înțelege 
tehnica. In 1966 am propus o inovație.. Am 
fost încurajat de maiștri, ca și de cei de 
la cabinetul tehnic. De atunci încoace am 
mai realizat alte șase inovații. Nu de mult 
mi-a fost omologată și o invenție. Vreau 
să mă înscriu la Institutul de subingineri.

zarea teritoriului «te, contribuind astfel la 
o mai judicioasă planificare a activității 
economice în unitățile cooperatiste și agri
cole de stat. Și trebuie să recunosc că, 
pentru noi, unitatea de măsură a materia
lizării unor prevederi viitoare este dacă 
avem sau nu de lucru. Poate vă așteptați 
la detalii. Regret, dar nu am timp, sînt 
foarte ocupat.

DEIAN ALEXANDRESCU, inginer șe! 
la C.A.P. Cheglevici, jud. Timiș.

Cu prilejul transpunerii în viață a unor 
noi măsuri pentru îmbunătățirea muncii în 
agricultură, mi s-a propus să merg într-un 
C.A.P. Evident, pentru mine era o încer
care. însemna, de fapt, un nou început. 
Deși știam că voi avea mai mult de lucru, 
că voi avea, cum.se spune, probleme noi și 
dificile de rezolvat, nu m-am dat în lături. 
Marile îndemnuri ale partidului eu așa le 
înțeleg : nu trebuie să te temi niciodată de 
greutăți, propășirea tarii, a noastră, a tu
turor nu șe poate împăca cu automulțumi- 
rea. cu goana după un lac comod. Pentru 
aceasta trebuie să manifestăm cu toții spi
rit de răspundere și dăruire.

ILEANA GAINARU. laborantă :
Am absolvit liceul dar n-am considerat 

că diploma de bacalaureat îmi deschide o 
simplă ușă spre scaunul funcționarei. Am 
toate condițiile de calificare la locul de 
muncă, așa încît am ales profesiunea de 
laborantă. E o muncă conformă cu aptitu
dinile mele. Pentru mine e limpede că fie
care om își poate găsi astăzi locul cores
punzător în societate, așa că e de datoria 
fiecăruia să nu rămînă în afara efortului 
general.

GHERASIM IONESCU, pescar :
Sînt fiu de pescar și tata îmi spunea cite- 

odată că pescarul e logodit cu moartea. Așa 
era pe vremea lui. Omul n-avea preț. Mai 
importante erau pentru cherhanagiu sculele 
de? pescuit. Exista convingerea că pescari 
ajung doar aceia căre n-au fost niciodată

VICTOR BÂRBULESCU. operator chi
mist la Combinatul chimic Craiova :

Am învățat meseria care mi-a plăcut, 
muncesc într-o unitate din cele mai mo
derne, Cîștig bine, la 27 de ani am cate
goria Vlf-a de salarizare. Soția mea lu
crează în aceeași întreprindere, este la
borantă chimistă. Locuim într-un aparta
ment nou, avem tot ce ne trebuie. Și nu 
sîntem o excepție. Dar pentru mine parti
dul înseamnă și mai mult, înseamnă cre
dința ca se poate și mai bine, că avem 
datoria să contribuim cu toții ca să fie 
din ce în ce mai bine.

GHEORGHE SITARU, șofer, din co
muna Dedulești, județul Vîlcea :

Am cîțiva ani la volan, am umblat și um
blu mult pe drumurile țării, am văzut cu 
ochii mei cîte s-au făcut peste tot, cum 
se schimbă de la o zi la alta fața orașelor, 
a satelor, a oamenilor. Despre mine vreau 
să spun doar atît : am doi copii și sînt pe 
cale de a realiza ceea ce nimeni din fa
milia mea, nici bunicii, nici părinții n-au 
putut realiza ; 1^25 de ani îmi construiesc 
o casă !

MIHAI ROSOCA, mecanic de locomoti
vă, Depoul C.F.R. Lugoj:

De naționalitate sint rutean, bunicii mei 
au venit din Maramureș și s-au stabilit 
aici, în Banat, pe la începutul secolului. 
Soarta lor era aceea de a fi slugi ; bogă
tașii, antreprenorii cînd aveau nevoie de 
brațe de muncă îi preferau : ' „ăștia . au 
copii rnulți; nu-s pretențioși la bani, îi 
plătești cum vrei". Tata a fost slugă și aș 
fi avut aceeași soartă și eu dacă nu m-aș 
fi născut în vremurile noastre.

IORDAN GHEORGHIU, docher la
D.N.F. Galați:

Mama mea a rămas văduvă cu patru 
copii. Am .un frate mecanic, altul electri
cian, cel mic este elev în clasa a X-â și 
sperăm să meargă la universitate. în alte 
timpuri am fi fost sortiți foamei, mizeriei.

ION TANĂSESCU, geolog la Sectorul 
de explorări Hondol, județul Hunedoara;

Poate că de unul singur nu aș fi avut 
curajul să mă gîndesc că eu, . copil cu 
greutăți, îmi pot înfăptui țelurile. Socie
tatea noastră socialistă este aceea căreia 
îi datorez succesele dobîndite. pînă acum 
în viață. Pentru că în tot timpul studii
lor, din liceu la școala tehnică și apoi în 
facultate am beneficiat de bursă. Pentru 
că după aceea mi-au fost oferite cele mai 
propice condiții de afirmare, încredințîn- 
du-mi-se cercetări de anvergură.

GERLINDE HtlGEL, legumicultoare la 
C.A.P. Tomnatic, județul Timiș :

Pină la constituirea cooperativei agricole 
făceam parte dintr-o familie de oameni 
săraci. Părinții mei erau grădinari. De la 
ei am deprins pasiunea cultivării plante
lor. Dar dacă meseria aceasta abia ne asi
gura, altădată, existența, astăzi numai eu 
aduc în casă aproape 2 000 de lei pe lună.

NICOLAE POROJAN, zidar la I.J.C.- 
Vîlcea :

Partidul înseamnă nu numai o victorie a 
ideilor noastre, a celor mulți, ci e autorul 
unei vieți cum n-a mai fost niciodată. 
Asta am văzut-o prin amplasarea construc
țiilor pe întinsul întregii țări, pe oriunde 
m-ar fi dus meseria.

RODICA OAIDĂ, îngrijitoare de ani
male la C.A.P. Sîntandrei, județul Hu
nedoara :

Lucrez la ferma zootehnică. îngrijesc un 
lot de 20 do viței. Munca mi se pare 'plă
cută și ușoară. O parte din operațiile care 
cer eforturi fizice sînt mecanizate. Lu
crăm din ce în ce mai mult ca la oraș.

încredere in viitor, 
dar și putința de a ni-l 

face așa cum 
ni-l dorim

z

LACRENȚIt: LUCA, farmacist la Ofi
ciul farmaceutic Galafi:

Despre viața și activitatea partidului am 
aflat de timpuriu, fiindcă mama. înainte 
de a fi pensionară a fost activistă de 
partid. Două direcții ale activității parti
dului îmi stîrnesc mereu admirația. In 
primul rînd, eforturile pentru a crea con
dițiile necesare ca fiecare om să se afirme 
potrivit aptitudinilor sale, să-și împli
nească personalitatea, tinzînd spre idea
luri nobile. In al doilda rînd. antrenarea 
activă a maselor la viața politică și socia
lă a țării. Cînd iau parte la dezbaterea 
publică a unui proiect de lege, mărturie 
vie a dialogului deschis purtat de partid 
cu țara, am sentimentul participării reale 
la făurirea propriului meu destin.

VASILE MANG. strungar la Uzina de 
strunguri din Arad :

Vom produce probabil, peste cîțiva ani, 
strunguri cu comandă program și celulă 
fotoelectrică, dar pentru a realiza acest 
lucru trebuie ca în prealabil să-ți poți per
mite să visezi, să ai certitudinea că îți 
este*âsigurat un spațiu ferm pe care poți 
clădi aceste vise. Adică să poți învăța, sa

PARTIDULUI II DATORĂM
ÎMPLINIRILE

Șl NĂZUINȚELE
TINEREȚII NOASTRE

lată ce demonstrează răspunsurile a 50 de tineri din 50 de profesii 
cu argumentul cel mai revelatoriu: biografia fiecăruia dintre noi

dreptate, de justiție. Sînt mîndru că acest 
ideal a fost un obiectiv al luptei partidu
lui. Un om al legii care răsfoiește paginile 
istoriei partidului va găsi consemnată acolo 
lupta dintotdeauna a comuniștilor pentru 
dreptate : dreptate socială, echitate, respect 
față de oameni, egalitate, adevăr public, 
pentru triumful rațiunii.

MARIN ONUȚ, tractorist la I.M.A. Rm. 
Vîlcea din Govora-sat :

Mi-am găsit o meserie sigură, care-mi dă 
posibilitatea să-mi întrețin în condiții, bune 
familia. Meseria mă leagă de oameni. îmi 
dă un rost în viață, mă face să știu că 
prin modesta mea contribuție sprijin efor
tul partidului de îmbunătățire a traiului 
țăranilor cooperatori. Pentru mine partidul 
înseamnă încredere in viitor și siguranța că 
viitorul ne aparține nouă înșine.

IOAN BOANTA, zincograf, întreprinderea 
poligrafică Sibiu :

Lucrez în meserie de 14 ani. M-am califi
cat într-o școală a întreprinderii după ce 
fusesem ucenic al unor meșteri mai bâ- 
trini. Comuniști vechi, ei m-au învățat că 
dincolo de talent și intuiție, de măiestria și 
finețea liniilor pe care le trasezi, gravorul 
zincograf trebuie să se străduiască să pună 
în valoare întreaga tradiție moștenită de la 
vechii tipografi. Cînd vorbesc de partid, 
mă gîndesc întotdeauna la cei care m-au 
deprins să respect arta înaintașilor mei, să 
învăț de Ia ei.

ELENA POPA, telefonistă la Regionala 
C.F.R. Deva :

îmi doream să devin telefonistă. înființa
rea unei Regionale C.F.R. la Deva mi-a dat 
posibilitatea să mă calific în această mese
rie. Dar, în același timp, faptul că lucrez 
într-o unitate creată în ultimii ani, că ea 
este unul din angrenajele cheie care . ve
ghează la siguranța circulației, m-au ajutat 
să înțeleg cît de mare este atenția care se 
acordă în țara noastră dezvoltării și moder
nizării transporturilor feroviare.

RIȚA BRATU, învățătoare la școala 
generală nr. 5 Rm. Vîlcea :

In mod deosebit pentru mine ? Răspun- 
zînd, nu pot să nu mă refer la ceea ce a 
întreprins partidul pentru lărgirea orizon
tului cultural al maselor, eforturile de a li
chida analfabetismul, asigurarea terenului 
optim de desfășurare a procesului instruc- 
tiv-educativ, de formare a unor generații 
multilateral pregătite, avînd o bază temei
nică pentru afirmarea lor viitoare. Nu nu
mai pentru mine, ci pentru noi toți dascălii, 
aceasta înseamnă realizarea deplină a unor 
înalte idealuri sociale.

ECATERINA GOLIAC, linotipișță la 
Combinatul poligrafic „Casa Scînteii".

Am crescut și m-am format într-o pe
rioadă caracterizată printr-un permanent 
efort de înnoire, de perfecționare și înfru
musețare a vieții fiecărui om. Muncesc în
tr-un colectiv care îmi oferă continue po
sibilități de perfecționare. Faptul că mă 
aflu printre aceia care asigură apariția 
ziarelor, schimbul de idei. de. ginduri 
care cunosc un singur scop, înflorirea con
tinuă a României socialiste, îmi dă satis
facția să afirm că și eu contribui la răs
pândirea cuvintului- partidului, pe care ur- 
mîndu-1, oamenii muncii, întregul popor 
obțin de la zi la zi noi și strălucite succese.

GABRIEL NASTASE, student la Facul
tatea de limbă și literatură română din 
București :

Ca student un aspect îl consider funda
mental : faptul că în România socialistă 
porțile școlii superioare sînt deschise fiilor

construiește nou. S-ar părea că noul nu-ți 
intră în atelier să-ți ceară : „fă-mi o poză". 
Dar lucrul nou în atelierele noastre de 
fotografi de ocazie este tocmai... meseria. 
Predecesorii mei trebuiau să aibă la în- 
demină o întreagă recuzită, ca la teatru : 
o haină bună, un guler tare, manșete, pă
lărie, un baston, un costum de zile mari, 
o pereche de pantofi. Le împrumutau elien- 
ților, să le îmbrace, să apară altfel în ,,a- 
mintire". Sînt mijloace la care nu mai ape
lăm de mult.

ERZSEBET KISS, actriță la Teatrul 
maghiar din Timișoara :

Din cele aproape 40 de premiere ale tea
trului am fost distribuită în vreo treizeci. 
Aș vrea să vă vorbesc despre ceea ce „ră- 
mîne“ în sufletul actorului după ce cade 
cortina. Am interpretat rolul Lizei din pie
sa „Scuza" de Lajos Szabo, piesă istorică 
aparținînd dramaturgiei originale. Sînt fiica 
unui tipograf din Amsterdam, mă îndră
gostesc de un ardelean, venit tocmai în O- 
landa să deprindă meșteșugul tipăriturilor. 
Tinârul se reîntoarce însă în țara lui. Iar 
eu îl iert pentru că el are de îndeplinit o 
înaltă datorie socială. Personajele centrale 
sau episodice ale piesei, români, maghiari, 
sași își unesc eforturile în scopul, de o 
supremă noblețe patriotică al luminării po
porului. Frăția, buna înțelegere între oa
meni indiferent de naționalitatea lor, fii ai 
aceluiași popor, au astăzi suportul politicii 
de stat. Egalitatea națională se afirmă 
astăzi în primul rînd prin asigurarea unor 
condiții materiale egale pentru toți de va
lorificare a energiei creatoare, a talentului, 
a inițiativei, reunite de țelul nostru comun, 
fericirea și bunăstarea națională.

OTTO BRUSS, strungar la Urina Hidro
mecanica din Brașov :

Turbosuflantele sînt produsul de bază al 
uzinei noastre, secției unde sînt fabricate 
dîndu-i-se cea mai mare atenție. Aici nu 
sînt acceptate/rebuturile, pentru fiecare caz 
în parte, dacă apare, totuși, un asemenea 
caz, se poartă discuții amănunțite ca să 
se depisteze sursa tuturor cauzelor. în ce 
mă privește, e mult de cînd n-am mai 
dat un rebut. Tovarășii mei spun că semăn 
mamei. Mama a lucrat în uzină ca frezoa- 
re. După moartea ei, părinți mi-au devenit 
toți cei din jur care m-au ajutat să învăț 
meserie. Am simțit atunci că trăiesc într-o 
societate nouă. O societate care mi-a ofe
rit, așa cum ar fi oferit oricui, cadrul fi
resc de împlinire. Dar efortul devenirii, al 
împlinirii umane trebuie să-ml aparțină, să 
ne aparțină nouă înșine.

IOSEF TOTH, fierar-betonist, Șantie
rul de construcții nr. 1 Deva :

Pentru mine partidul a însemnat posi
bilitatea de a construi. Cînd eram copil 
tata îmi spunea mereu că niciodată în sa
tul nostru nu s-au zidit atîtea case ca 
după 1949. Avea dreptate. Am ajuns să în
drăgesc munca constructorilor. Nu pot 
spune la cîte blocuri am lucrat pînă acum. 
La venirea mea în Deva, nu exista nici 
un bloc în cartierul Gojdu. Acum acesta 
numără aproape 5 000 de apartamente.

ILEANA KOVACS, vînzătoare la „Maga
zinul tineretului" din Brașov :

La virsta mea, abia am absolvit școala 
profesională, nu pot căuta argumente com
parative. Tot ce mă înconjoară mi se pare 
firesc : faptul că am putut urma cursurile 
școlii în limba maternă, că în colectivul 
nostru, deși din cele 23 de colege, unele 
sîntem românce, altele de naționalitate ma
ghiară sau germană, ne înțelegem foarte 
bine, că ne întîlnim atît în preocuparea de

Un lăcătuș inventator, vis de neînchipuit 
altă dată, mi se pare astăzi amănuntul cel 
mai firesc, iar a inova, o datorie a fiecă
ruia, indiferent de sectorul în care lucrăm.

PETRU LAZAR, inginer, secția blu- 
ming semifabricate, Hunedoara :

La această întrebare aș răspunde sim
plu : mi-a oferit posibilitatea de a lucra la 
cel mai mare bluming al țării. După in
trarea în funcțiune a blumingului de 
1 300 mm. am fost numit adjunct al șefu
lui de secție. Cine știe ce s-ar fi 
întîmplat cu. mine în alte condiții ? Am 
fost la un pas să abandonez studiile, pen
tru că în anul IV rămăsesem orfan de a- 
mîndoi părinții. A intervenit însă organi
zația de partid din facultate, care mi-a 
oferit un ajutor substanțial. In aceleași 
condiții au învățat și alți frați ai mei. 
Trei lucrăm chiar aici, la Combinatul din 
Hunedoara. Noi ne aflăm printre aceia 
care au simțit gesturile calde și umani
tare ale oamenilor crescuți și educați de 

partid și care au știut să ne insufle nouă 
înșine răspunderea pentru ceea ce se în
tîmplă cu cel de lîngă tine.

ILIE POPESCU, excavatorlsi la C.E.T. 
Govora î

Ii văd pe părinții mei. Mă văd și pe 
mine. Despre mine se spune că sîht unul 
dintre cei mai buni excavatoriști. îmi dau 
seama cît de mult am crescut în „familie", 
față de ei, dar și cu cit se va ridica mai 
presus de noi copilul meu, astăzi elev, «le 
cărui posibilități de afirmare sînt cu ade
vărat nelimitate. îndeplinind firește con
diția care se afirmă astăzi ca primordială : 
să învețe și să muncească cu rîvnă, cu răs
pundere.

ION MUSCOIU, forjor U Urina „Trac
torul* — Brașov :

Lucrez ca șef de echipă la un ciocan ma- 
trițor de o tonă. Realizez cu echipa mea re
pere de categorie superioară — pinioane, 
sateliți, furca tractorului. Fiecare schimb 
este pentru mine un prilej de îmbogățire 
a experienței practice. învățăm unii de la 
alții. Fiecare dintre noi își completează pe 
multiple căi cunoștințele teoretice. Avem 
acces la cea mai Înaltă tehnică, dotările 
din uzină sînt la nivel superior, rivalizînd, 
din punct de vedere al complexității cu a- 
gregatele uzinelor similiare din țările avan
sate, cu tradiție industrială, mai veche. Dar 
avem și datoria să fim la curent cu tot 
ce e nou și în procedeele de prelucrare a 
metalului astfel încît tot ce realizăm să 
aibă certe calități competitive. Știm bine 
că avem destule de Învățat. Și eu, poate 
mai mult decît alții, în pofida prestigiului 
de șef de echipă, de cîștigător al unor con
cursuri pe țară pentru forjori, în pofida 
îndemînării mele practice ; pentru că n-am 
împlinit decît 17 ani.

DUMITRU IAGARU, topometru la 
O.C.O.T.-Vilcea :

Nu spun că meseria mea este cea mai 
frumoasă. Dar noi, topometrii, sîntem cei 
care dăm primele coordonate pentru ampla
sarea tuturor lucrărilor de irigații și dese
care, construcții, sere, proiecte de organi-

buni pentru altceva. Anii aceștia au însem
nat, o dată cu grija deosebită arătată omu
lui, eliberarea totală de prejudecăți. în filo
zofia nouă de viață pe care o avem noi, 
pescarul este un om demn de respect.

CONSTANTIN MITRACHE, asistent uni
versitar, Facultatea de drept;

Partidul a dat un sens nou muncii. Prin 
muncă, întîi de toate și mai presus de orice, 
se exprimă solidaritatea umană, spiritul de 
echipă. Prin muncă se afirmă înțelepciu
nea, inteligența. Partidul ne-a creat toate 
condițiile să putem dovedi, prin muncă 
unită, ce reprezentăm în realitate. La rîn- 
dul nostru avem datoria socială să facem 
totul pentru a dezvolta în universitate cul
tul muncii, pentru instaurarea unui climat 
în care dominantă să fie pasiunea creației.

ALEXANDRU ENACHE, aviator:
Partidul mi-a ridicat curajul la rang de 

răspundere socială. Aviator înseamnă punc
tualitate, siguranță, disciplină, conștiința că 
ai în grijă zilnic viața a zeci de oameni, 
pe care tu îj ajuți să ajungă mai repede 
la locurile de muncă. E ceea ce dă frumu
sețe anilor mei tineri.

în partid, in dragostea 
și credința cu care-I 
urmăm se află izvorul 

realizărilor noastre 
de azi și de miine

ION ALMAȘAN, programator la cal
culatorul electronic de la Hunedoara :

Sînt reprezentantul unor preocupări care 
mărturiseso în modul cel mai elocvent dez
voltarea impetuoasă a industriei socialiste, 
concepția științifică în conducerea proce
selor economice prin introducerea infor
maticii în toate domeniile de activitate. 
La Hunedoara s-au și pus bazele unei cen
trale de calcul. Calculatoarele acestea au 
o mare calitate, țin evidențe stricte și ope
rative cu ajutorul cărora aleg calea cea 
mai dreaptă. Pentru mine partidul înseam
nă mijloacele la îndemînă datorită cărora 
pot d .«cifra și afirma adevărul așa cum 
ne-o cere el, dîndu-ne exemplul propriei 
sale existențe de-a lungul a 50 de ani — 
exemplul celui mai drept drum pentru do- 
bîndirea feri irii poporului.

ION MONDOCA, miner, șef de brigadă 
la Exploatarea minieră Lupeni :

Mineritul era cea mai istovitoare muncă 
din cîte se cunosc. Ca miner erai sortit 
pieirii în orice moment. Te îngrozeai numai 
la gîndul că salahorești sub pămînt Ima
ginile de coșmar au dispărut însă de mult 
din viața noastră. In subteran avem aer 
proaspăt, lumină, exploatările miniere sînt 
dotate cu mașini de mare capacitate și 
randament. Pentru mineri partidul în
seamnă siguranța lucrului în adîncuri, si

guranța că la fiecare ieșire din șut îți 
poți da liniștit întîlnire cu soarele.

FRANCISC FARAGO, furnalist șef la 
Uzina „Victoria" Călan :

Vîrstnicii spun că în trecut meseria de 
furnalist se fura, că tinerii erau lăsați să 
se descurce cum pot. Eu, de pildă, am 
frecventat cursurile școlii de maiștri. Aiți 
colegi de-ai mei urmează liceul seral. 95 
la sută din tinerii furnaliști de la Călan 
frecventează o școală sau alta. Sînt conse
cințele firești ale politicii partidului nos
tru, ale eforturilor întreprinse pentru mo
dernizarea și dezvoltarea industriei noastre 
siderurgice.

DANILA SIMION, profesor Liceul 
„Petru Groza", comuna Belinț, județul 
Timiș :

Drept să fiu, reîntîlnirea cu.satul în ca
litate de profesor, deși era vorba de satul 
meu natal, nu mi-a surîs. Mă reîntorceam 
acasă cu inima îndoită. Credeam că posi
bilitățile mele de afirmare, de studiu apro
fundat dispun de perspective mai reduse 
în comparație cu cele ale colegilor ră
mași la orașe. încetul cu încetul am în
ceput să descopăr experiențe umane pe 
care nici nu le bănuiam. Să înțeleg că 
locuitorii satului au parcurs drumurile 
noi ale cărților, ale culturii, că universul 
lor sufletesc e mai complex decît se apre
ciază uneori, că satul, datorită măsurilor 
pe care le ia partidul se înscrie tot mai 
mult pe orbita civilizației înaintate.

NICOLAE SANDU, pomicuitor la C.A.P. 
Gopăceni. județul Vilcea :

Pomi în livadă mai aveau oamenii și 
înainte. Dar de bazine pomicole care din ei 
auzise ? Nici unul. Să-ți faci din îngrijirea 
pomilor meserie pe toată viața nu se po
menise la Copăceni. Dezvoltarea pomicul- 
turii, sporirea producției de fructe pe fie
care pom, creșterea veniturilor obștești de 
pe urma activității în acest sector, nu sînt 
doar amănuntele unui nou mod de viață al 
nostru, al țăranilor din Copăceni, ci și una 
din căile ridicării continue a nivelului 
nostru de trai. Această cale ne-a arătat-o 
partidul și o vom urma totdeauna cu în
credere.

ION GALAȚEANU, scafandru la Admi
nistrația fluvială a Dunării de jos.

Mi se înțimpla de multe ori ca închein- 
du-mi o zi de muncă desfășurată în adincu- 
rile apelor să mă destind stind de vorbă 
cu cei din jur despre întîmplările mese
riei. Cîteodata, la discuțiile noastre mai 
iau parte marinari străini. Nu mi s-a în
tîmplat pînă acum să aud de la ei altceva 
decît cuvinte care arată cît de mare este 
prestigiul nostru în țările lor, de cît respect 
se bucură munca, eforturile noastre, înfăp
tuirile noastre, poziția consecventă a țării 
noastre de apărare a păcii, a independen
ței și suveranității în relațiile dintre toate 
statele, mari sau mici. Și mă simt mîndru 
că trăiesc într-o tară demnă, stimată peste 
tot.

PETRU BELEA, maistru tîmplar Ia 
Fabrica de furnir Deta, județul Timiș :

Din statistici se vede bine că numărul 
garniturilor de mobilă vîndute populației 
sporește considerabil. Asta înseamnă bucu
rie și bunăstare în casele oamenilor și 
se definește puțin și prin munca mea. 
Pentru mine partidul înseamnă satisfacții 
depline pe oriunde mi-e dat să merg, 
văd cîte ceva nou, o casă, o stradă, o fa
brică, ceea ce dovedește că întregul popor 
merge înainte. înseamnă să cînt, să-i învăț 
și pe alții să cînte și să danseze după 
obiceiul străbun, să-mi cinstesc prietenii 
în sărbători. Pentru mine partidul mai în
seamnă și garanția că nimeni nu va în
drăzni să tulbure aceste bucurii.

ALEXANDRESCU DUMITRU, dul
gher, Grupul de șantiere Petroșani:

In ultimul timp am avut multe bucurii 
pe linie profesională. în anul trecut am ab
solvit. liceul seral. Meseria mea îmi oferă O 
sumedenie de satisfacții. Meșteri mai bă- 
trîni ne povestesc că altădată, deși trudeau 
din zori și pînă în seară, erau disprețuiți. 
Respectul pentru muncă, oricare ar fi ea, 
reprezintă bunul cel mai de preț al orîn- 
duirii noastre, și noi, tinerii, sîntem recu
noscători partidului că ne-a făcut să înțe
legem că numai prin muncă ne putem face 
viitorul așa cum îl dorim.

ZAINEA DRĂGAN, oțelar la Combinatul 
siderurgic Hunedoara :

Cînd mă întorc în. satul natal din comu
na Zăvoaia, județul Brăila, și întru prin 
casele oamenilor nu pot să nu mă mir de 
cîte lucruri noi văd. Oamenii s-au schim
bat și la vorbă și la port. Cîmpurile lor arar 
tă altfel, preocupările le sint deosebite, dis
cută despre rentabilitate, despre producții, 
despre economii la prețul de cost, întocmai 
ca într-o oțelărie. Asta se întîmplă pentru 
că socialismul la care ne gîndim cu toții și 
muncim pentru edificarea lui nu e o făgă
duință magică ci un teren de muncă, de 
luptă a tuturora, de eforturi comune, pro
gresul social fiind tocmai rezultatul firesc 
al eforturilor omenești, pe care le depunem 
cu toții, întregul popor, în înfăptuirea pro
gramelor elaborate de partid.

VASILE BĂLGAR, maistru electrician 
la T.C. Timișoara :

Sînt un credincios al marilor șantiere 
pentru că îmi dau satisfacția de a fi rea
lizat încă o verigă ce urmează a fi con
centrată într-un lanț de permanente . 
succese. Pentru mine, electrician de șantier, 
sensul fundamental al politicii partidului, 
a construi înseamnă însăși viața mea. A 
construi case, a construi uzine, baraje. A 
construi baza economică a societății socia
liste și o dată cu ea bunăstarea materială 
și spirituală a tuturor oamenilor acestei 
țări.

GEORGICA SUSANU, marinar, Direc
ția Navigației Fluviale NAVROM Galați : 

Viața marinarului și-a avut dintotdeauna 
farmecele ei. Dar navigația pe Dunăre nu-i 
bucura marinarului zilele. Ce plăcere pu
tea să aibă el privind malurile pustii ale 
fluviului ? Pentru mine, marinăria nu e o 
meserie de om singuratic. Nu numai pen
tru că avem condiții dintre cele mai plă
cute pe navă ci și pentru că avînd tot 
timpul sub ochii noștri pămîntul, îmi pot 
da seama de schimbările continue ale ora
șelor din lungul Dunării. Au început să 
semene toate cu Galațiul. Admirîndu-le am 
sentimentul că văd pînă departe, dincolo de 
ele, toată țara, aflată în aceeași perma
nentă prefacere.

MIRCEA CIUMx'kRA, cercetător la Insti
tutul de cercetări economice :

Am căutat încă din adolescență punctul 
în jurul căruia să graviteze faptele mele, 
întreaga mea viață. L-am găsit în partid. 
El a fost cel care m-a ajutat să dau vieții 
o orientare precisă. In dragostea și credința 
neabătută cu care îi urmez ideile se află 
izvorul de azi și de mîine al propriilor mele 
realizări, al fericirii pe care ne-o dorim.

Ancheta realizată de
MIRCEA TÂCCIU și corespondenții 
județeni ai „Scînteii tineretului"
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ZILELE FILMULUI ROMANESC

PREMIILE CELUI DE-AL 
10-LEA CONCURS 
REPUBLICAN AL 
ARTIȘTILOR
AMATORI

în sala Ansamblului artistic 
„Rapsodia Română" din Capi
tală a avut loc miercuri festi
vitatea de premiere a forma
țiilor muzical-coregrafice par
ticipante la finala celui de-al 
10-lea Concurs republican al 
artiștilor amatori de la orașe

• și sate, intitulat „Omagiu 
partidului".

Marele premiu și Titlul de 
laureat a fost obținut de ur
mătoarele formații muzical- 
coregrafice : corurile Căminu
lui cultural din comuna Ar- 
dusat — Maramureș ; Sindi
catului învățamînt — Craio- 
va ; Sindicatelor din munici
piul Constanța ; Palatului cul
turii din Ploiești ; Palatului 
culturii din Pitești ; Corul 
„Armonia", al Clubului „Chi
mia" din Brăila ; Corurile de 
cameră ale sindicatului sani
tar București și Casei de cul
tură a sindicatelor din Sucea
va ; Orchestrele de muzică 
populară ale Căminului cul
tural din comuna Făget —Ti
miș ; Sindicatului Combina
tului petrochimic din Pitești; 
Cooperativei meșteșugărești 
„Muncă și artă" din Bacău ; 
Clubului Uzinelor de autoca
mioane din Brașov ; Formația 
de flautiști a Căminului cul
tural din comuna Roșiile — 
Vîlcea ; Orchestrele simfonice 
ale sindicatelor Direcției re
gionale C.F.R. — București și 
Casei de cultură a sin
dicatelor din Pitești ; Orche
strele de muzică ușoară • ale 
sindicatului Uzinelor mecanice 
din Timișoara și Casei de cul
tură a municipiului Arad ; Or
chestra de mandoline și mu
zicuțe ale sindicatului Poștei 
centrale din București și Clu
bului uzinei „Tractorul" din 
Brașov ; Ansamblul folcloric 
al Căminului cultural din co
muna Dăișoara — Brașov; 
fanfarele Căminului cultural 
din comuna Batăr — Bihor; 
sindicatului Fabricii "tie con
serve din Tecuci și Casei de 
cultură a sindicatelor din Cis- 
nădie —■ Sibiu ; formațiile de 
dansuri populare ale Căminu
lui cultural din comuna Bar- 
lova — Caraș-Severin ; Cămi
nul cultural din comuna Vîl- 
cele — Olt; Căminului cul
tural din comuna Căpîlna — 
Alba ; sindicatului Combina
tului siderurgic — Hunedoara; 
Casei de cultură din Ocna Mu
reș și Clubului muncitoresc 
„Gheorghe Doja" din Sf. 
Gheorghe ; ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al sindicatului 
Uzinei de piese auto din Si
biu ; Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Doina" al clubului 
T 4 — București; Ansamblul 
„Timișul" al Casei de cultură 
din Timișoara.

Unui număr de formații le-a 
fost acordată diploma de o- 
noare a C.C. al U.T.C.

„MEMORIA CASELOR"
Un ciclu de manifestări evo

catoare ale activității din ile
galitate a comuniștilor intitu
lat sugestiv „Memoria case
lor", organizat de către Comi
tetul județean Vîlcea al U.T.C. 

și Arhivele Statului se desfă
șoară la locurile de întîinire 
ale luptătorilor comuniști. 
Inaugurarea acestui ciclu s-a 
făcut la casa din Mihai Bravu 
nr. 3 și are ca titlu „Ilegalita
tea organizațiilor de partid și 
de tineret din orașul și jude
țul Vîlcea în perioada 1936— 
1944“.

R. V.

„DECADA CULTURII" 
LA CISNĂDIE

Sub egida Comitetului oră
șenesc U.T.C., la Cisnădie a 
fost organizată o „Decadă a 
culturii" în cadrul căreia au 
avut loc multiple manifestări, 
închinate aniversării semicen
tenarului partidului. Astfel, 
după desfășurarea fazei oră
șenești a concursului județean 
intitulat „P.C.R. — conducăto
rul poporului în procesul de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate", au 
fost cunoscuți și cîșțigătorii u- 
nui alt concurs, cinematogra
fic, „Istoria poporului român 
— izvor de adînc patriotism". 
De un mare succes s-a bucu
rat sărbătorirea tinerilor căsă
toriți, unde voia bună a fost 
dublată de interesante discuții 
și sfaturi despre armonia con
jugală. Elevii actori de la li
ceul teoretic au prezentat piesa 
„Nota zero la purtare". O notă

APA CA UN BIVOL NEGRU : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14), GALA FILMULUI ROMA
NESC, FACEREA LUMII (ora
19.30).

PE COMETA : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30: 20.45).

PROGRAM DE FIME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Central (orelp 9; 11,45; 
14.30: 17.15; 20.15).

ZESTREA DOMNITEI 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 forele 9: 11,15; 13.30: 16; 
18.30: 20,45).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 

inedită a avut-o prezentarea, 
în cadrul unei parade a modei, 
a celor mai atractive modele 
tinerești de confecții, încălță
minte și coafură. La sfîrșitul 
fiecărei zile, atît la Casa de 
cultură cît și la cluburile în
treprinderilor au avut loc seri 
distractive.

O. MILEA

SESIUNE ȘTIINȚIFICA' 
STUDENȚEASCĂ

In cadrul manifestărilor 
științifice dedicate semicente
narului partidului, Academia 
de Studii Economice a orga
nizat recent sesiunea cercuri
lor științifice studențești. Au 
fost prezentate 177 de referate 
și comunicări in 12 secții. Te
matica, In marea majoritate, a 
abordat domeniile activității 
productive reliefind și mai 
mult corelația dintre practică 
și cercetarea ștlințltio* stu
dențească.

Din inițiativa C.U.A.8. lu
crările premiate vor fi publi
cate in buletinul științific al 
cercurilor studențești.

ADRIAN AUREL POPESCU

NOUTĂȚI LA EDITURA 
„EMINESCU"

Interviu cu
IOANICHIE OLTEANU 

directorul editurii
— Ce noutăți are in pregă

tire Editura Eminescu, cu pri
lejul aniversării partidului ?

— Se află de pe acum in 
librării sau sînt în curs de li
vrare o serie de cărți consa
crate evocării unor momente 
semnificative din istoria parti
dului și a mișcării muncito
rești din țara noastră, dintre 
care aș cita romanele : Explo
zie înnăbușită de M. Beniuc și 
Anotimpul posibil de Al. Si- 
mion, ambele cu interesante 
trimiteri la actualitatea zilelor : 
noastre; Ciudata prăbușire de 
Anton Breitenhofer, roman a 
cărui acțiune se petrece în lu
mea muncitorilor reșițeni; 
O. K. de Maria Ar sene.

— Veți publica și literatură 
documentară sau memorialis
tică ?

— Desigur. Menționez în 
primul rînd Vremurile mele 
de Pavel Bojan, lucrare re
marcabilă atît prin bogăția 
faptelor relatate, cît și prin 
sinceritatea acestei relatări. A- 
celași caracter îl are și lucra
rea Reverberații de Elena 
Chirvu-Călin și Alexandru 
Guțan. Mai amintesc amplul 
reportaj Diluviul sau Apele 
lui Saturn de Traian Filip și 
Vasile Nicorovici.

— în poezie ?
— Recolta e bogată, cuprin

zând numele unor poeți din 
toate generațiile. Astfel, Cos
mos, o culegere reprezentativă 
pentru lirica ultimilor ani a 
poetului Victor Eftimiu, Poe
mul întâlnirilor de Virgil Theo- 
dorescu, Clopotul nins de Va- 
sile Nicolescu, Continentul cîn- 
tecului de Kiss Jeno, în zale 
albe de A. I. Zăinescu, Coloană 
de-a lungul de Nicolae Dragoș 
și altele.

— Ce lucrări mai vechi re
editați ?

— Am folosit prilejul ani
versării pentru a pune din nou 
la îndemîna cititorilor cîteva 
din marile succese Ițterare ale 
anilor trecuți. Astfel, putem a- 
nunța reeditarea Poemelor lui 
Miron Radu Paraschivescu 
(cuprinzînd Declarația patetică 
și Laudele), romanele Face
rea lumii de Eugen Barbu și 
întîlnirea de Constantin Chi- 
riță, precum și o selecție re
prezentativă din Teatrul lui 
Aurel Baranga.

— Cu ce va fi prezentă cri
tica ?

— Se află sub tipar volumul 
Colocviu critic, reunind răs
punsurile unui mare număr de 
scriitori și critici la o serie de 
întrebări asupra profilului și 
perspectivelor momentului li
terar actual, iar în pregătire o 
lucrare așteptată de multă 
vreme, Dicționarul de idei li
terare (vol. I) al lui Adrian 
Marino.

BAZA SPORTIVA 
VA FI GATA !

Uteciștii din comuna Suciu 
de Sus, din județul Maramu
reș, execută în prezent un 
mare număr de ore de muncă 
patriotică pentru accelerarea 
lucrărilor de finisare a unei 
complexe baze sportive cu
prinzînd terenuri de volei, 
handbal și fotbal, în care se 
vor desfășura o serie de com
petiții organizate în cinstea 
semicentenarului Partidului 
Comunist Român.

RADU POP CIPRIAN

Dacia (orele 8—19,15 în conți- 
nuare).

COLUMNA : rulează la Munca 
(orele 16; 18).

domiciliul CONJUGAL : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14: 16.30: 18.45: 21).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru
lează Ia 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 la 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 IN ACȚIUNE :

„FRAȚII“

lumea sa-

de vară" 
cîțiva ani,

Vn film debut, operă a doi 
regizori aparținînd unor gene
rații diferite de absolvenți ai 
I.A.T.C.-ului : Gică Gheorghe 
din primele, și Mircea Moldo
van, din cele mai recente, 
„FRAȚII aduce pe ecran un 
subiect inspirat din 
tului contemporan.

Cum de la „Zile 
realizat în urmă cu 
cinematografia noastră cam a 
„uitat" tema satului, am aș
teptat FRAȚII cu un interes 
deosebit. Scenariștii Nicolae 
Țic și Constantin Bordeianu au 
plecat de la un conflict care-și 
pune pecetea pe întreaga ac
țiune a filmului. Fratele pre
ședintelui unei C.A.P. iese din 
închisoarea făcută pentru un 
furt din avutul obștesc. Întreg 
satul așteaptă întîlnirea din
tre cei doi. „N-ai făcut nimic 
pentru mine, m-ai lăsat să a- 
jung la pușcărie” — este re
proșul fratelui care vrea să se 
răzbune. „Legea e lege pentru 
toți și în fața ei nu sîntem 
frați" — este cealaltă replică, 
a lui Ilarion, președintele co
operativei. Celor doi frați, dis
cuțiilor aprinse dintre ei, li se 
alătură de o parte și de alta cî
țiva membri ai consiliului de 
conducere, animat de contro
verse în jurul construirii unui 
combinat avicol. Cei care, în 
frunte cu inginerul agronom, 
își dau seama de importanța 
investițiilor ce trebuiesc făcu
te pentru aceasta și de faptul 
că odată realizat combinatul 
va constitui o sursă de cîști- 
guri pentru cooperatori, se a- 
flă de partea președintelui, cel 
care a avut inițiativa. Ceilalți, 
care nu înțeleg ori nu vor să 
înțeleagă și cer împărțirea i- 
mediată a surplusurilor de 
bani, trec, numai dintr-o plă
cere stupidă de scandal, de 
partea celuilalt frate. Intre 
timp, sosește și o inspecție pen
tru a cerceta conform unei re- 
clamații, dacă președintele a- 
jută ori nu rudele. Se găsește 
imediat falsul, niște acte erau 
semnate de un contabil pus pe 
afaceri și, normal, totul este 
rezolvat în spiritul dreptății.

Acesta este subiectul, nu lip
sit de interes, capabil să du
că la realizarea unui film un
de unul din nenumăratele as
pecte oferite de realitățile în 
continuă transformare ale sa
tului nostru să-și găsească o 
transpunere cinematografică a- 
decvată.

In „FRAȚII* povestirea e 
prezentată cursiv, cu o „corec
titudine” ce n-ar deranja — 
ba, dimpotrivă, aș zice, acum 
cînd și în film bîntuie, furioa
să, moda discontinuităților

Sentimentul
( Urmare din pag. 1)

cuvine sâ ne gîndim din cînd în cînd. La eforturile extraor
dinare pe care le-a necesitat modificarea lui. Concomitent 
însâ cu radicala transformare a spațiului nostru fizic s-a 
construit și s-a perfecționat un nou spațiu psihologic, o nouâ 
conștiință a viitorului și a utilității individului. La formarea 
acestei noi conștiințe au avut șî au un cuvînt greu de spus 
relatările pasionate sau dureroase ale părinților, luptăto
rilor pentru democrație socială, învățătorilor noștri. Ea s-a 
născut și într-un dialog viu cu timpul. Confruntarea a fost 
directă și violentă și din această confruntare au rezultat 
sute de uzine, marile șantiere hidroenergetice, noile înălțimi 
ale orașelor. în mare, această confruntare a însemnat școala 
socialismului pentru tineret, o școală exigentă care i-a veri
ficat pasiunea și posibilitățile creatoare, încrederea într-un 
sistem politic care are ca rațiune de a fi împlinirea armo
nioasă a personalității individului, în. cadrele mai largi ale 
colectivității umane. Pe Argeș, la Dunăre, la Lotru și îna
inte de aceasta pe băncile școlilor și în universități s-a 
născut acel spațiu psihologic nou fără de care modificările 
ce intervin zilnic în cîmpul vizualității noastre n,u ar fi 
posibile. Sînt sectoare de mare răspundere în economia na
țională — s-a putut afla ades chiar din aceste pagini *- 
unde răspunderea pentru zeci de milioane ce ar putea fi 
pierdute în cîteva secunde revine unor oameni a căror 
vîrstă oscilează între 19 și 25 de ani. Acele greșeli nu se 
fac însă. Se apără în schimb de furia apelor, cu brațe 
tinere, zeci de orașe și sute de mii de hectare de pămînt. 
Se ridică de către aceleași brațe orașe albe și fabrici gi
gantice. Aproape nu poți răspunde la întrebarea de unde 
au învățat acești maturi, înainte de vreme, gravitatea. Ve
dem în această hotărîre neclintită, unanimă a tineretului de 
a construi, de a edifica material și moral patria noastră 
socialistă, roadele unei educații partinice.

Esențială, determinantă, pentru acest orizont psihologic 
nou, pe care îl asimilează aceste generații obligate să își ia 
ca punct de reper existențial chiar propria experiență, este 
dorința de a construi, transformată în vocație, devenită ob
sesie de masă, reflex al unei reflecții mature și concrete 
asupra viitorului și societății lui. Tineretul nostru, în an
samblu, nu cunoaște stările de marasm. Solicitat permanent 
într-o operă de edificare care are ca punct de referință 
însăși existența lui prezentă și viitoare el refuză condiția 
de martor optînd pentru cea de participant. Iar aportul său 
concret ne apare mai mult decît vizibil.

(Urmare din pag. I)

Emanciparea
preconiza, la apariția, în fond, a unei mentalităținoi de 
a privi lumea și omul. Emanciparea artei, a culturii în ge
neral, îmbracă forme și accente speciale. Vigurosul roman 
realist, poezia orașului, contestatară și adesea amară, re
portajul zguduitor, pamfletul, publicistica. de atitudine ce
tățenească, critica întemeiată pe analiză șî. căutînd în teme 
relieful societății, chiar orientările moderniste făcute să 
șocheze, să dinamiteze pe dinăuntru temperamentul bur
ghez, toate sînt efectul acestui proces care a însemnat, în 
fond, și marele act de emancipare, de maturitate și de de
finitivă europenizare a culturii românești.

A urmat o altă conflagrație mondială. Cu rănile acestei 
conflagrații încă nevindecate România, sub conducerea 
comuniștilor, a înfăptuit revoluția care a transformat-o din 
temelii, făcînd-o de nerecunoscut.

Expresia în artă a acestui moment pe care-l trăim este, 
atît în principiile estetice cît și în subiecte și preocupări, 
rezultatul întregului șir de evenimente pe care le-am evo
cat și care au prefăcut din temelii România.

Această prefacere n-ar fi completă, n-ar fi exactă și 
n-ar dobîndi relieful pe care îl merită de n-am avea în 
vedere radicalele mutații în psihologia, mentalitatea și 
gustul oamenilor. Printre cele mai de preț victorii ale ac
tivității revoluționare a partidului se înscrie făurirea unui 
public civilizat, ce resimte din ce în ce mai mult, ca pe 
propria sa necesitate lăuntrică, instrucția și educația ar
tistică. La bazia acestui nivel de azi stă acea operă — de 
incalculabile consecințe în destinul material si spiritual al 
unei națiuni — pe care o numim simplu alfabetizare. Ce 
altă, semnificație decît tot istorică, tot revoluționară, are 
continua adîncire a învățămîntului național pînă la cele 
mai recente măsuri destinate în esență să creeze și să 
mențină un permanent echilibru, profund umanist, între 
ceea ce vrem și ceea ce putem, între țeluri și conștiința 
care să le poată percepe și concepe la justa lor mărime 
și valoare ? în sfîrșit, trebuie spus că. între toate aceste 
mutații în mentalitatea spirituală a națiunii noastre este și 
formarea gustului pentru opere artistice de un tip inedit 
proprii, — operele și gustul — epocii noastre, societății 
noastre. Azi scriem așa cum ne dictează toate evenimen
tele sociale, politice, culturale de 50 de ani încoace, căci 
acțiunea lor generală a schimbat profund însuși caracterul 
frumosului. Artiștii tineri sînt azi mai mult decît oricînd 
niște moștenitori, care trebuie să se manifeste, în arta lor, 
cu demnitatea insuflată de vitalele transformări sociale și 
politice ale României.

17; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FLOARE DE CACTUS — ora 
19,30; Circul Globus : CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — ora 
19,30.

rulează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) , Moșțior (orele 15,30; 18;
20.15) .

Z : rulează la 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),  Modem (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), Miorița (orele 9; 11,15; 15,45; 
18; 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
înfrățirea (orele 15.30; 17,45: 20), 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Buzești (orele 15,30: 18: 20.30), Ra
hova (orele 15,30: 18: 20,15).

SECRETUL DIN SANTA VIT- 

narative — dacă această 
cursivitate s-ar sprijini puter
nic pe subiect. Lungit, dezlî- 
nat, pigmentat chiar și cu si
tuații care nu spun nimic, cum 
e cazul micului romanț senti
mental dintre medicul satului 
și sora de la dispensar, filmul 
regizorilor Gică Gheorghe și 
Mircea Moldovan își pierde 
treptat suflul, îndreptîndu-ne 
(sau îndepărtîndu-ne) atenția 
spre (sau cu) acțiuni colate
rale.

Noaptea în care se transmi
te la televizor aselenizarea 
constituie un bun prilej de „e- 
xercițiu" cinematografic. Bă- 
trînii satului stau cu un ochi 
la televizor și cu altul la luna 
care se vede printre crengile 
copacilor, nevenindu-le să 
creadă că asistă la un eveni
ment istoric pe care-l comen
tează cu o savuroasă plastici
tate verbală. Dar aceasta e a- 
proape singura secvență care 
se reține din filmul ce se ter
mină încă de la început, de la 
întîlnirea celor doi frați, pe u- 
lița mare a satului. Nu supă
ră atît de mult că rezolvarea 
e previzibilă, ci faptul că a- 
cest previzibil nu are artistic 
o motivație,- că totul se rezol
vă de la sine și că zbaterea 
eroilor — așa cum apare în 
film — e o plictisitoare re
constituire. Nu apare nici ca 
imagine de prim-plan, nici ca

18; 20,30), Arta (orele
20,15), Volga (orele

13,45; 16; 18,15; 20,30). ; ru_

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).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Giulești (o- 
rele 15,30; *-*- ----- ’*
15,30; 18;
9,15; 11,30; io, io,ip; zi

CANARUL ȘI VISCOLUL :
lează la Arta (ora 15,30).

ÎNGERII NEGRI : rulează la
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 

fundal, autenticitatea satului 
contemporan. Deși a filmat 
într-un sat și nu pe platou, ta
lentatul operator Dinu Tăna- 
se e aici greu de recunoscut. 
Ilar ion Ciobanu, în rolul prin
cipal, ramine continuu la un 
fel de încrîncenare, la o ciu
dată imobilitate. Doar Emanoil 
Petruț, în rolul fratelui 
său are, propriu-zis, o creație.

Generozitatea temei nu iși 
găsește, așadar, o corespon
dență adecvată nici în scena
riu și, normal, nici în film, 
„FRAȚII" rămînînd undeva la 
mijlocul drumului dintre in
tenție și realizare.

TREPTE
Despre filmul documentar 

realizat de regizorul Octav Io- 
niță am mai avut prilejul să 
scriem în paginile ziarului no
stru. Vizionarea lui la mai pu
țin de o lună de zile de la 
data cînd a fost terminat ne 
prilejuiește aceleași aprecieri. 
Plecînd de la imaginile filma
te în 1951 și 1961, Octav Io- 
niță revede comunele Stoică- 
nești-Olt și Sîntana-Arad, oa
menii care au crescut între 
timp și care și-au adus din 
plin contribuția la schimbarea 
feței satelor lor. Argumentele 
imaginilor acestui film sînt e- 
moționant convingătoare, re
vederea la intervale de două 
decenii a unor oameni și a dru
mului parcurs de ei fac din 
TREPTE un documentar din
tre cele mai necesare.

TUDOR STANESCU

la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15). 
VAGABONDUL : rulează la VI- 

tan (orele 15.30; 19).
STRĂZILE AU AMINTIRI : ru

lează la Floreasca (ora 20,30).
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Teatrul de Operetă : SE 
TA FETELE — premieră 
19,30; Teatrul Național „I. 
ragiale" (Sala Comedia) : 
LE LE AR — ora 20; (Sala 
dio) : SA NU-TI FACI PRĂVĂ
LIE CU SCARA — ora 20; Tea
trul de Comedie : FATA MOR-

MĂRI- 
— ora 
L. Ca- 
REGE- 

Stu-

(Vrmare din pag. 1) 

voastră politica răsăriteană 
a lui Brandt ?

RĂSPUNS:
Consider^ că politica guver

nului prezidat de cancelarul 
Brandt, de a merge pe calea 
rezolvării problemelor cu ță
rile socialiste, îndeosebi Tra
tatul dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Federală a Ger
maniei, dintre Republica 
Populară Polonă și Republica 
Federală a Germaniei, cît și 
tratativele care au loc între 
reprezentanții guvernului Re
publicii Democrate Germane 
și Republicii Federale a Ger
maniei și între Republica So
cialistă Cehoslovacă și Repu
blica Federală a Germaniei 
sînt pași pozitivi. De altfel, 
după părerea mea, aceasta 
este singura politică pe care 
o poate duce un guvern al Re
publicii Federale a Germaniei, 
dacă dorește să contribuie la 
pacea și securitatea în Eu
ropa.

GANA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sțurdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : PLAY STRINDBERG
— ora 20; (Sala Studio) : TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 20; Teatrul ,,C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : MICUL IN
FERN — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) : BĂR
BAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
19,30; (Sala Studio) : SCHIMBUL
— ora 20; Teatrul Giulești : CO
MEDIE CU OLTENI — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : COMOA
RA DIN INSULA PIRAȚILOR — 
ora 16; EMINESCU ȘI VERONI
CA — ora 19,30; Studioul I.A.T.C.: 
E ZI DE SLAVA ȘI TEMEI — ora 
20; Teatrul Evreiesc de Stat : 
TRANSFUZIA — ora 19,30; Tea
trul „Țăndărică" (Str. Academi
ei) : TIGRIȘORUL PETRE — ora

ÎNTREBARE:
Cum apreciați dumnea

voastră situația din Orien
tul Apropiat ? Pot țările 
mici europene, ca România 
și țările nordice, să joace 
un rol mai activ în Orien
tul Apropiat ?
RĂSPUNS:

In Orientul Apropiat conti
nuă să se mențină o situație 
încordată, cu toate că s-au 
obținut anumiți pași in di
recția unor soluționări ale pro
blemelor care există in această 
zonă a lumii. După părerea 
mea, este necesar să se depună 
eforturi susținute pentru o 
rezolvare a conflictului din 
Orientul Apropiat în spiritul 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967.

România nu-și propune să 
aibă un anumit rol în soluțio
narea acestor probleme. Con
sider îdsă că prin poziția sa, 
de a milita pentru soluționa
rea conflictului pe cale politi
că, poate, împreună cu alte 
state, să joace un rol pozitiv

^Vocația muncii ;
► (Vrmare din pag. I) J
► —ne dâm seama acum — sub semnul regenerator al muncii; - 
I nu încape îndoială că nostalgiile și memoria solară a acelui J
► timp esențialmente eroic, fin de cultul muncii, în care erau , 
k angrenate toate generațiile, sub impulsul unui entuziasm , 
J funciar. Peisajul tării devenise frenetic și intens convulsionat ’
► de transferul de energii reclamat de țara intrată în zodia . 
’ muncii libere. Era o edificare de sine și pentru sine. Era sem- ,
* nul de putere și umanitate nouă sub care debuta modul de J
► guvernămînt al comuniștilor. Biografiile noastre poartă pe- ,
► cetea de frumusețe a acelor ani și e un motiv de satisfacție < 
ț că generațiile numite de mijloc își pot asocia tinerețea șl ■
► vîrsta marilor debuturi tinereții și debuturilor socialiste ațe ,
► României. Dar acesta avea sâ fie doar începutul. Vocația .
* muncii avea sâ intre, curînd-curînd, într-o altă vîrstă a șa. - 
, A urmat la rînd, într-o succesiune logică pentru rînduielile j
► care se înstăpîniseră, epoca marilor structuri socialiste : <
J apar ca din pămînt orașe noi, cele vechi cresc vertiginos în < 
, amplitudine și prestigiu, un lung șir de fabrici și uzine popu- •
► lează peisajul patriei, începem a ne familiariza ou ramuri ; 
’ de industrie și tehnologii despre care nu se vorbise nicicînd , 
, în România. Este contextul în care se produce tronsferul unei >
► mari părți a populației spre industrie, fenomenul pe care ț 
’ îl semnalam la începutul acestor însemnări. Nu-i vorba doar < 
I de o mutație produsă de civilizația materială, proces conți- <

nuu, propriu dezvoltării; implicațiile schimbării sînt nebănuit ț 
J de largi, acționează în toate straturile populației, în fina .
► țesătură a reîafiilor omenești, îr> materie și spirit. Consecințe- < 
’ le depășesc, în mod evident, economicul ; sînt, deopotrivă, ; 
J de ordin politic, sociologic, demografic, cultural, etic, profe- <
► sional, psihologic ș.a.m.d. Imi aduc aminte că în anii cînd < 
» apărea (ca o mare noutate) combinatul de fire și fibre sin- < 
J tetice de la Săvinești, țntr-o Moldovă aproape virgină și <
► patriarhală sub report industrial, om scris despre un plutaș s
► devenit peste noapte operator chimist, spunînd ca e „omul ț 
; care si-a investit acțiunile în industrie". Omul în cauză nu-și .
► schimbase doar profesia. Noua fabrică apăruse tocmai pe <
► fostul său petec de pămînt, în limitele fostei sale vetre, iar . 
ț agregatele de vrăjitorie chimică aveau sâ bea apa rîuluî < 
, pe care plutarise o viață ; desproprietărirea se sincroniza cu <
► un alt soi de împroprietărire. Omul acela investise totul : ț 
ț pămînt, apă, profesie, suflet, rezervele de tîrzie învățătură, . 
, tradiție, obișnuințe, condiție umană, devenise muncitor mo- -
► dern, trăind într-o lume modernă, în limitele unui oraș de ț 
; industrie, oare reevalua de la A la Z acea realitate, acel <
► loc, acei oameni. Ce vreau să zic: migrafia spre industrie <
► nu s-a făcut prin simplă trecere dintr-un loc în altul, dintr-o J 
ț profesie în alta, ci (nota bene I) dintr-o condiție în alta. . 
. Statutul, de muncitor modern și volențele educative ale <
► practicii industriale socialiste fac din țăranul român (de J 
. pildă) o altă realitate umană, social-economică, culturală, < 
ț moral-psihologică. Munca devine, în aceste împrejurări favo- 4 
, rabile, creație (umană și materială), industrializarea este, se <
► transformă treptat în creație industrială și, în sfîrșit, vocația ! 
J muncii este recognoscibilă, printr-o firească metamorfoză și < 
, schimburi de calitate, în vocația creației (materiale și spiri- *
► tuale) a colectivităților, a națiunii întregi. J
ț Ce putem spune despre numitul proces azi, în acești ani < 
; și aceste zile, la finele cincinalului abia încheiat și începutul ' 
. unui nou cincinal de dezvoltare economică ? Răspunsul mi J
► se pare a fi acesta : creația conștientă românească a devenit - 
. stil de viață și lege a dezvoltării. Prin luciditatea și clarviziu- * 
k nea sa de a conduce destinele societă'ții, Partidul nostru a fă- ! 
; cut din actul creator al muncii un exercițiu de permanență și <
► durabilitate. Cei care urmăresc cu aparte interes această < 
J evoluție, mă refer îndeosebi la străinătate, recunosc în matri- J 
. cea noastră renăscătoare forța creației conștiente extinsă la <
► scara întregii națiuni, dublată de o bine reljefată conștiință 4 
» de sine. Așa se întîmplă că această natură de sine si pentru . 
. sine se materializează în destin național. Dacă ar fi sa nu- « 
. mim aptitudini, virtuți și talente individual-particulâre din ț
► suma cărora se reliefează starea descrisă, n-am putea omite < 
t să vorbim despre conștiința civico-politică, gîndirea econo- s 
. mică pe care o reclamă dezvoltarea socialistă a țarii, îm- > 
, bogățirea continuă a cunoștințelor tehnico-stiințifice,’ lăr- <
► girea orizontului cultural, dobîndirea trăsăturilor de etică < 
( comunistă și multe altele. E modul în care se transferă ) ►
► destinul particular celui general și viceversa, într-o perpetuă
► și necesară reciprocitate. Vom zice așadar, fără teama de J
► a 9,reșl’ românii au vocația propriului lor destin.
. Deci muncă-creație-destin, o trinitate, despre care vor- <’ 
’ oirn-Su Pjâcere în această primăvară de jubileu, deoarece " I 
j Partidul Comunist Român a făcut din muncă, așa cum e (>
* drept, un etalon al valorii, al adevăratelor noastre dimen- <’ 
’ Șium._Sărbătoarea semicentenară a vieții și luptei Partidu-
j lui stă, de aceea, în multe privințe, sub semnul qlorios al
. muncii libere. ; •
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PROGRAMUL I

• 18,00 Emisiune în limba ma
ghiară • 18,30 Selecțiuni din spec
tacolul de gală al formațiilor ar
tistice de amatori • 19,20 1001 de 
seri — emisiune pentru cei mici • 
19,30 Telejurnalul de seară « 
20,00 50 de ani în 50 de evo
cări • 20,25 Moment poetic. 
Versuri de : Victor Eftimiu, Gellu 
Naum, Szemler Ferenc, Ion Crîn- 

în sensul stimulării țărilor 
care se pronunță pentru aceas
tă soluție politică. In acest 
context, apreciez că țările mici 
europene trebuie să militeze 
cu fermitate pentru a deter
mina ca și Israelul să ducă 
o politică mai realistă și să 
vină In întâmpinarea acelor 
propuneri care sînt îndreptate 
spre o soluționare a acestui 
conflict.

ÎNTREBARE:
Cum apreciați viitorul 

relațiilor economice ale 
României cu celelalte țări ?

RĂSPUNS:
După cum se știe, România 

se pronunță pentru dezvolta
rea largă a relațiilor econo
mice, tehnico-științifice cu 
toate statele lumii. Avînd în 
vedere programul de dezvol
tare a economiei românești, a- 
preciez că există o perspec
tivă bună pentru un progres 
în viitor a relațiilor economi
ce ale României cu alte state, 
inclusiv cu Norvegia.

I

I

guleânu, Dan 
Iancu « 20,40 
(III). Prezența 
viața politică 
21,15 Cîntece și 
regiunile țării _ ___
R.D.G. — Halle, orașul chimiei a 
21,50 Varietăți pe peliculă o 22.15 
Telejurnalul de noapte e 22.25 
Box : Semifinalele Campionate
lor naționale individuale.

PROGRAMUL II

Mutașcu, Traian 
România în lume 
tării noastre în 
internațională • 

dansuri din toate 
• 21,35 Teleglob.

• 20,00 Concert festiv consacrat 
semicentenarului partidului. își 
dau concursul : orchestra simfo
nică, orchestra de studio, corul 
mixt și corul de copii ale Radio- . 
televiziunii. Dirijori : Iosif Conta. 
Carol Litvin. Dirijorii corului : 
Aurel Grigoraș și Elena Vicică. 
Transmisiunea părții I. • 21.00 
Buletin de știri. Sport • 21.15 
Istoria filmului. Momente de u- 
mor și duioșie, atmosfera carac
teristică filmelor lui Rene Clalr. 
Prezintă D. I. Suchianu.

v
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCV, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea 
JU LI ANEI, Regina țărilor de Jos, următoarea telegramă :

Vă transmit mulțumirile mele sincere pentru amabilele 
felicitări și bunele urări.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCV, președintele Conslltulnf 
de Stat al Republicii Socialiste România a primit din partea 
doctorului H. C. FRANZ JONAS, președintele federal al Re
publicii Austria, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc in modul cel mai cordial pentru urările 
pe care Excelența Voastră mi le-a adresat cu prilejul reale
gerii mele ca președinte federal al Republicii Austria.

Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România a primit din partea 
lui JULIUS K. NYERERE, președintele Republicii Unite 
Tanzania următoarea telegramă :

Mi-a făcut o deosebită plăcere să primesc amabilul dv. 
mesaj de felicitări șt bune urări pe care ml l-ați adresat cu 
prilejul fericitei ocazii a aniversării uniunii noastre șt do
resc foarte mult să exprim sincera mea gratitudine, a gu
vernului și poporului tanzanlan. Stnt foarte recunoscător 
pentru sentimentele bune și prietenești care au fost expri
mate !n telegrama dv. Noi in Tanzania căutăm să întărim 
strlnsele relații șl să promovăm in continuare cooperarea fe
ricită și eordială care există intre guvernele și popoarele 
României șl Tanzaniei.

Tovarășul ION GHBORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit 
din partea ini KIRTI NIDHI BISTA, prim-ministru al Ne
palului următoarea telegramă :

Excelență,
Doresc să vă exprim sincera mea recunoștință pentru me

sajul de felicitare și bunele urări transmise de Excelența 
Voastră, cu ocazia numirii mele in funcția de prim-ministru 
al Nepalului.

Nutresc convingerea că relațiile de prietenie dintre Româ
nia si Nepal se vor dezvolta continuu.

Primiți vă rog, Excelență, asigurările eonsiderațiunti mele 
cele mal înalte.

Miercuri ambasadorul Finlan
dei la București, Kaarlo Vedkko 
Măkela, a oferit un dejun cu 
prilejul vizitei în țara noastră a 
delegației primăriei orașului 
Helsinki, condusă de Teuvo 
Aura, primenii oapitalei Finlan
dei.

La dejun au luat parte Dumi
tru Popa, primarul general al 
Capitalei, Dumitru Joița, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești. alți membri ai Comitetu
lui Executiv al Consiliului popu
lar municipal. »

Miercuri dupâ-amiază, vice
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Leonte Răutu, a primit 
delegația din R.D. Germană, con
dusă de Hans Joachim Bohme, 
ministrul pentru invățămintul su
perior și de specialitate, care 
face o vizită in țara noastră.

lat întrevedere, care s-a des
fășurat lntr-o atmosferă priete
nească, au luat parte Mircea Ma- 
lița, ministrul învățământului, și 
dr. Hans Voss, ambasadorul R.D. 
Germane ta București.

Cu prilejul aniversării semi- 
oentenarului Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și a Zilei 
naționale a R.S. Cehoslovace, la 
sedhtl ambasadei acestei țări a

Darul cuptoarelor La catedră: profesorii TIBERIU BAN și

(Urmare din pag. Jj

telor.
— Dacă lingăul aste prea 

cald — ne explică Ion Barbu 
— laminatul devine neutiliza
bil. Dacă este prea rece capătă 
dimensiuni mai mari decit. ce
le prevăzute in stas și are a- 
ceeași soartă. In plus se pro
duc deranjamente pe flux. Și 
intr-un caz și in altul pierde
rile stnt enorme. Trebuie deci 
să respectăm strict gradul de 
încălzire fixat pentru fiecare 
marcă de oțel. Este foarte di
ficil. căci laminăm numai o- 
țeluri aliate.

Tot ca să-i înțelegem mai 
bine afirmațiile ne îndeamnă 
să urmărim pe flux lingourile 
incendiate care iețeau la in
tervale egale din cuptoare. Era 
oțel pentru rulmenți — o mar
că deosebit de pretențioasă. 
Așteptăm prima la postul de 
comandă al cajei principale, 
acolo unde se dă formă lami
natului. Căile cu role îl împing 
sub greutate și forța lor, întin- 
zîndu-l. O mișcare, două, trei 
și trunchiurile de formă para
lelipipedică de nici 2 m se 
transformă într-o bară lungă 
de peste 20 m. Privim la ceas. 
Metamorfoza s-a petrecut în 
mai puțin de 3 minute.

— Dacă lingourile stnt bine 

avut loo mierestri a conferință 
de presă, la care *u partioipat 
ziariști de la presa centrală, ai 
Radiodifuziunii și Televiziunii 
române, precum și ooreapondenți 
de presă străini și atașați de pre
să ai unor ambasade.

Miroslav Sulek, ambasadorul 
R.S. Cehoslovaca la București, a 
vorbit despre momentele cele 
mal importante parcurse ta cei 
50 de ani de existență a P.C.C., 
precum și despre succesele ob
ținute de oamenii muncii din 
Cehoslovacia ta ohwtea odor 
două aniversări.

Cu prilejul prelungirii Aoor- 
duhri de colaborare culturală 
între Republica Socialistă Ro
mânia și U.R.S.S., ambasadorul 
Uniunii Sovietioe la București, 
V. I. Drozdenko, a oferit 
miercuri, ta saloanele ambasadei, 
un dejun.

Au luat parte Vasila GUga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, funcționari superiori 
din M.A.E., precum și membri 
sd Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

încălzite — ne spune mane- 
vrantul Dragalin Pop — S mi
nute sînt suficiente pentru a le 
da înfățișarea pe care o ve
deți. De o vreme încoace tot 
în ritmul acesta o ținem. Bă
ieții de la cuptoare nu ne la
să să răsuflăm o clipă, lami- 
nînd numai lingouri calde șt 
de bună calitate. Vrem ca pi- 
ni la 8 mai să mai mărim de
pășirile raportate la 1 Mai.

...La începutul anului colec
tivul agregatului de 800 mm 
s-a angajat să dea peste plan 
pînă la 8 mai, gloriosul jubi
leu al partidului, 800 tone de 
laminate. Iși vor respecta an
gajamentul ? Iată întrebarea pe 
care ne-o punem urmărind de
monstrația de 1 Mai a oame
nilor muncii din municipiul 
Hunedoara. La un moment dat 
în coloane apar salariații de la 
„800". Un panou uriaș, purtat 
cu mîndrie și satisfacție de 
vreo 10 oameni, arăta că plu
sul de producție atinsese pînă 
la acea dată 1.500 tone. Cu 300 
tone mai mult dedt se angaja
seră pentru întregul anI

Printre cei care duceau pa
noul l-am recunoscut și pe ti- 
nărul alimentator șef Ion Bar
bu. Pe față i se citea satisfac
ția că o bună parte din depă
șire se datorează lui și oame
nilor pe care îi conduce.

înființarea 
catedrei „Mihail

Eminescu" 
la Universitatea

din București
în spiritul tradiției cultivării 

marilor noastre valori culturale, 
se înființează pe lîngă Univer
sitatea din București catedra 
„Mihai Eminescu".

Catedra va asigura predarea 
vieții și operei lui Mihai Emi
nescu prin cursuri speciale și 
facultative și prin elaborarea 
unor lucrări științifice cu carac
ter monografic, urmărind 
aprofundarea cunoașterii crea
ției marelui poet de către tine
rele generații și formării de noi 
specialiști oompetenți în exege
za eminesciană. In cadrul ei își 
vor desfășura activitatea atît ca
dre didactice de la Universita
tea din București, cît și specia
liști din alte instituții de învă- 
țămînt superior sau din afara 
învățământului, din țară și din 
străinătate, cunoscuți prin reali
zările lor în studierea operei 
poetului nostru național.

Miercuri după-amiază a pă
răsit Capitala, Gyorgy Aczel 
și Zoltan Komocsin, membri ai 
Biroului Politic, secretari ai 
C.C. al P.M.S.U., împreună cu 
Laszlo Perjesi, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.S.U., 
care la invitația C.C. al P.C.R., 
au făcut o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost sa
lutați de tovarășii Manea Mă- 
nescu și Paul Niculescu-Mizil, 
membri ai Comitetului Execu
tiv, ai Prezidiului Permanent, 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Nicolae Io- 
nescu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față Ferenc 
Martin, ambasadorul R. P. 
Ungare la București și membri 
ai ambasadei.

Forță
armonie fi

w

Lecția a V-a

DESPRE DOZARE
Numeroase scrisori (circa 20 

la sută din totalul coresponden
ței primite) pun întrebări de 
acest fel : cum se face dozarea, 
cum se „citește" și cum se a- 
plică ? etc. încercăm să răs
pundem. Acțiunea de a doza 
un anumit număr de repetări,

Fig. 17

grupate în serii, etc. se numeș
te dozare. Cum se „citește** ? De 
exemplu : Exercițiul 14 (lecția 
a IV-a) are notația 2 (10x2—4 
kg). Prima cifră indică faptul 
că avem de-a face cu două 
serii a cîte 10 repetări, fiind în
greunați cu 2—4 kg. în funcție 
de masa (greutatea corporală) 
concurentului.

PRO SAU CONTRA 
CULTURISMULUI 

FEMININ ?
înclinația spre comoditate este 

o caracteristică a epocii noas

PRONOSPORT

1. Steaua—Dinamo 1X2
2. Steagul Roșu—Pe

trolul 1

3. S.C. Bacău—Farul IX
4. F.C. Arge^-Jiui 1
5. C.F.R. Timișoara— 

U.T.A. 1 XI
6. Univ. Craiova — 

Poli. Iași IX
7. „U“ Cluj—C.F.R. 

Cluj X
8. Poiana Cimpina — 

Metalul Buc. 1
9. C.F.R. Pa,suni —

Dunărea 1
10. A. S. Armata—Me

talul Tîrg. 1
11. Olimpia S.M. — 

Poli. Tim. i.i
12. Vagonul—Corvinu! 1
13. Olimpia Oradea—

Min. Anina 1

Fotografia : VIOREL RABA

tre, fiind permanent generată 
de progresele tehnicii, de ridi
carea nivelului de trai, iar re
nunțarea la eforturi fizice (mer
sul pe jos, practicarea sportu
lui, excursii, înlocuirea muncii 
manuale etc.), părăsirea dezvol
tării organismului propriu prin 
mijloace la îndemînă. face „ra
vagii'* nu numai printre vârst
nici, dar și printre tineri și ti
nere. Printre mijloacele de lup
tă împotriva sedentarismului, a- 
ceastă „plagă" a civilizației teh
nice, se numără și culturismul. 
El a fost acceptat cu anumite 
reticențe. Și astăzi — după atâ
ta popularizare — culturismul 
ca mijloc de reîmprospătare și 
readaptare cotidiană la cerin
țele crescânde ale vieții, este 
confundat cu vedetele muscu
loase ale jurnalelor de actuali
tăți. Culturismul predat de zia
rul nostru are ca scop principal 
dezvoltarea fizică și întreține
rea formelor fiecărui tânăr. Nu 
urmărim performanța. S-au ri
dicat voci împotriva participării 
tinerelor la astfel de cursuri. 
Concepție total greșită. Femeile 
au nevoie de mișcare fizică în 
aceeași măsură ca și bărbații, 
în străinătate o serie de insti
tute specializate au făcut nu
meroase cercetări în această 
problemă. Răspunsul a fost fa
vorabil practicării culturismu
lui de către femei. Urmând un 
program adecvat, tinerele își 
întrețin o sănătate perfectă, un 
tonus muscular bun. ajungând 
la recăpătarea formelor după

SE ANUNȚĂ
FINALE ÎNTRE

COLEGII DE CLUB
Prima gală a semifinalelor — 

tn prezența unui public numeros 
și entuziast — ne-a arătat ceva 
mai mult box. Cîteva partide 
s-au detașat ca valoare tehnică, 
n-au lipsit surprizele, reacțiile 
față de unele decizii eronate, 
doi campioni — reșițeanul Pa
vel Nedelcea și Petre Cîmpeanu 
de la Metalul București — au' 
părăsit cursa pentru titlurile na
ționale, se anunță multe finale 
între colegi de club — într-un 
cuvînt, a fost o gală cu de toate.

Dar să derulăm filmul galei 
de aseară.

în primul meci s-au întîlnit 
Gruescu și Ivan. Deși prima re
priză a fost de tatonare, de stu
diu, Ivan l-a găsit cu stingă 
mai des și mai precis pe Grues
cu. în a doua, Gruescu preferă 
clinciurile și încearcă — și reu
șește — să puncteze la plex și 
la figură, adjudedndu-și avan
tajul pe care in repriza a treia 
și-l sporește simțitor, încît câș
tigă detașat, trecând o singură 
dată printr-un moment dificil. 
Un meci echilibrat au furnizat 
Ciucă și Traian Cenchia, de la 
Portul Constanța. Deși avanta
jele experienței îl încurajează 
pe campionul european spre ini
țiativă, tinărul său adversar îl 
contrează curajos și nu se lasă 
dator cu nimic. Juriul îi acordă 
decizia lui Ciucă. Publicul deza
probă hotărârea. Avînd în față 
cărțile de vizită ale celor doi, 
dacă e să remarcăm pe cel care 
ne-a plăcut mai mult — pentru 
voință, dîrzenie și un stil elevat

DUMITRU HÎTRU

naștere, unde în cele mai multe 
cazuri se pierde silueta. Expe
riența vieții a dovedit că acele 
femei care au executat un pro
gram științific de culturism (cu 
exerciții îngreunate) nu numai 
că nu și-au pierdut nici un a- 
tribut feminin, dar au devenit 
mai sănătoase, mai atrăgătoare. 
Vom reveni cu alte amănunte.

EXERCIȚII DE 
ÎNCĂLZIRE

La început mers, căutînd sft 
imprimăm corpului o ținută de
gajată, elastică și elegantă. Tre
cem la alergare ușoară (circa 
500—800 m) cu brațele atîmînd 
pe lîngă corp, reluăm exerci
țiile h (dozare 2x64-6) și g (do
zare 2x5). Apoi, trecem la e- 
xecutarea noilor exerciții de în
călzire.

n) Din poziția sprijinit pe ge
nunchi cu brațele la spate, ne 
aplecăm în față, proptindu-ne 
pe frunte (procedeu folosit de 
luptători pentru încălzirea mus
culaturii gîtului). Ne împingem 
înainte-înapoi, la dreapta-stânga. 
lăsînd musculatura gîtului pe 
cît posibil relaxată. (Folosim 
drept sprijin pentru frunte o 
saltea, o perniță, un pled în
doit în opt. doi-trei saci, un co
vor etc.). Pentru început (antre
namentul de luni) dozare mini
mă : de 2 ori în fiecare parte, 
apoi (miercuri și vineri) de 4 
ori.

o) Din poziția culcat pe spate, 

de a boxa — acesta este Cer- 
chia. Dar probabil că la punc
taj egal a fost preferat campio
nul european. Se mai întîmplă. 
Și la noi cam des.

Un meci frumos au furnizat 
Pometcu și Dumitrașcu. în fina
lul primei reprize Pometcu re
cepționează o directă în plină 
figură și două lovituri la ficat, 
care-1 pun în dificultate, dar 
gongul clarifică situația. Sur
prins de forța cu care acționea
ză adversarul, Pometcu porneș
te mai deci» și Dumitrașcu nu 
poate evita puternicele croșee 
de stingă ale acestuia, așa că, 
Pometcu își poate disputa titlul 
— șl pe merit — la care visea
ză atît de mult.

Un meci care ne-a oferit și 
prima — să-i zicem — surpriză, 
un meci curio® ca desfășurare, 
a fost acela dintre Nedelcea și 
Amăzăroaie. Forma slabă a lui 
Nedelcea în acest campionat s-a 
resimțit și în partida semi
finală. Obișnuitul lui iureș spre 
adversar a fost întâmpinat de 
pumni, loviturile lui parcă aler
gau după un adversar invizibil, 
în repriza a treia, după o luptă 
oarbă, se părea că pînă la urmă 
va ieși învingător Nedelcea, dar 
n-a fost suficient pentru a-i 
convinge pe arbitri: pierduse 
primele două reprize. Deși 
groggy în repriza a treia, Amă
zăroaie obține victoria pentru 
spiritul ofensiv, tenacitatea și 
boxul mai clar practicat. Pri
mul meci terminat înainte de 
limită : Cuțov — Iacob Augus

cu brațele pe lîngă trunchi, a- 
vind călcîiele apropiate, execu
tăm rotirea picioarelor în am
bele sensuri (360 grade) din re
giunea bazinului. Dozare 2 
(44-4).

p) Culcat pe covor, avînd fața 
în jos, ne prindem cu mâinile 
gleznele și ne balansăm înain
te-înapoi, imitând mersul unei 
bărci pe o apă agitată. Dozare: 
6 repetări.

e) Din poziția stând, sprijinin- 
du-ne cu o mână de un pat, du
lap, scaun, etc., ridicăm un pi
cior la orizontală și ne lăsăm 
cu toată greutatea pe celălalt.

Fig. 19

„Cursa" încetează în momentul 
cînd coapsa atinge glezna. Dacă 
nu reușim să revenim din forța 
piciorului ne ajutăm eu brațul 
de sprijin. Dozare 24-2.

EXERCIȚIILE SĂPTĂ- 
MÎNII A V-A

Foa,rte important! După 
ce-am executat și ultimul exer
cițiu de încălzire, cîteva minu
te de respirație. De preferință 
lucrăm în aer liber. Spre o mai 
bună memorare repetăm exer
cițiile 10 și 11 din lecția a III-a 

tin de la Voința București. 
Mai decis, mai ambițios — 
parcă vrând să infirme îndo
ielile exprimate în ulti
ma vreme — practicînd acel 
box dar, «pacific stilului său, 
Cuțov și-a pus la respect de la 
început adversarul. Un singur 
moment dificil pentru Cuțov am 
Înregistrat In repriza aecundă, 
dar Iacob s-a repus greu in 
gardă și a recepționat cîteva 
directe la figură și upercuturi 
care l-au făcut Inapt pentru 
luptă în continuare. Iacob a fu
git prin ring, a și fost numărat, 
dar antrenorul n-a vrut eă-1 
abandoneze, lucru pe care a fost 
silit să-1 facă arbitrul de ring.

Un meci cu trei numărători, o 
„performanță" nedorită pentru 
un boxer, de 3 ori K.D. s după 
ce-1 plimbă și-1 lovește necru
țător. Paul Dobrescu îl trimite 
la podea în primele secunde pe 
rapidistul Paraschiv Nicolae. 
Lupta este inegală — Paraschiv 
știe puține din tainele boxului 
— e adus din nou în situație de 
K.D. Repriza a treia debutează 
tot cu o cădere la podea și. fi
resc. antrenorul îl aruncă pro
sopul. Iată Si o partidă în care 
snau întîlnit doi „bătăuși “ e 
Covad, și Tudor, posesorii unor 
pumni de oțel si a unei vitali
tăți neobișnuite. Tudor conduce 
detașat ostilitățile si se pare că 
va închega repede socotelile cu 
Covaci, dar boxul său rudimen
tar. nefinisat, îi atrage, la mij
locul medului, un avertisment, 
apoi repede al doilea si, și mai 
repede, aii treilea, care-1 si des
califică. Surprinzătoare graba 
și decizia arbitrului de ring 
Victor Popescu. Pubttoul reac
ționează vehement și vede în 
arbitru un obstacol în calea lui 
Tudor de a deveni campion. Să 
fi servit aici, arbitrul, niște in
terese ?

Un alt med. „bătătoa" a tost 
acela dintre arădanul M. Dehe- 
leanu și dinamovistul GyorfL 
Cîștig de cauză a avut ultimul, 
care-1 va întâlni în finală pe co
legul său de club, deloc victo
riosul Covaci, în ultimele două 
partide, Monea l-a întîlnit pe 
tinărul Siliște, pe care propriul 
antrenor l-a abandonat la în
ceputul reprizei secunde văzând, 
că lupta este inegală, iar Petre 
Cîmpeanu pe Pîrvu Petre, în
tr-un meci de bună factură teh
nică. soldat cu surpriza înfrfn- 
gerii campionului de anul tre
cut.

Așadar, în finală vom vedea 
meciurile Gruescu — Ciucă (din 
nou cei doi steiiști sînt față în 
față), Pometcu — Amăzăroaie, 
apoi cuplurile dinamoviste Cu
țov — Dobrescu. Covaci — 
Gydrfi $i Monea — Pîrvu — ul
timul de la Farul.

V. CABULEA

fără nici o îngreunare. Păstrăm 
musculatura ușor relaxată. Apoi, 
repetăm întreg ciclul lecției a 
IV-a (exercițiile 13, 14, 15 și 
16) conform programului. Nu 
„sărim** peste nici un detaliu, 
dozarea îngreunând-o doar la 
exercițiul nr. 13 unde executăm 
4 serii a cîte 5 „curse**. Urmea
ză obișnuita pauză de 2—3 mi
nute. după care trecem la învă
țarea noilor exerciții*

EXERCIȚIUL 17
(GÎTUR)

Din poziția culcat, en fața în 
jos (folosim o bancă, studio, 
etc.) avînd greutatea fixată pe 
cap printr-un căpăstru, execu
tăm flexia și extensia capului. 
Dozare : 3 (6x2— 4 kg). în ulti
ma „serie**, cea de a treia, în
cercăm revenirea capului la 
normal (în cursa de jos în sens) 
ett mai încet posibil.

EXERCIȚIUL 18
(MEMBRELE SUPERIOARE)

Din poziția stînd. cu călctile 
alăturate, executăm ridicarea 
panterelor (o bară metalică, 
halteră, chiar un scaun, etc.) 
prin înainte sus, cu brațele în
tinse și revenire. Cursa de re
venire (de sus în jos) se efec
tuează cu semirezistență. Do
sare 2 (3x3—8 kg).

EXERCIȚIUL 19
(TRUNCHIUL)

Din poziția culcat pe spate 
(aflîndu-vă culcat pe un plan 
înclinat și folosind priza mâini
lor) ridicați membrele inferioa
re în sus. străduindu-vă spre o 
revenire lentă în poziția ini
țială. Nu folosim nici un fel 
de îngreunare. Dozare : trei re
prize a opt repetări.

EXERCIȚIUL 20
(MEMBRELE INFERIOARE)

Din poziția stând, sprijinit pe 
vârful unui picior, celălalt pi
cior fiind „lipit" pe genunchiul 
piciorului de sprijin, avînd o 
ganteră (greutăți de circa 4—8 
kg) pe umăr, executăm ridicări 
pe vîrf și revenire. Spre ușu-

• A M-a EDIȚIE a tradi- 
tfonalei competiții cicliste 
„Curta Păcii- începe joi 6 
mal la Varșovia, cu partici
parea a peste 100 de concu
rent! din 17 țări 5 Algeria, 
Anglia, Belgia, Bulgaria, Da
nemarca, Elveția, Finlanda, 
Franța, Italia, Maroc, Nor
vegia, România. Ungaria, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia. Traseul 
din acest an Varșovia—Ber
lin—Praga este împărțit în 
14 etape, însumînd circa 
1 800 kilometri.

Echipa României, care a 
participat la toate edițiile de 
pînă acum ale Cursei Păcii, 
este formată anul acesta din 
următorii 7 cicliști : TUDOR 
VASILE, NICOLAE CIU- 
METI, CONSTANTIN GRI- 
GORE, VASILE SELEJAN, 
ALEXANDRU SOFRONIE, 
ȘTEFAN SUCIU și NICO
LAE DAVID.

• ORGANIZATORUL de 
gale de box, Sam Silver- 
man, a făcut o ofertă sub
stanțială lui Cassius Clay 
pentru un meci cu George 
Foreman. întâlnirea ar urma 
să se dispute la Boston, în 
luna septembrie. Fostul 
campion mondial nu a făcut 
pînă acum nici o declarație 
referitoare la această propu
nere.

După cum se știe, George 
Foreman, neînvins în 24 de

MERIDIAN
meciuri ca profesionist, este 
considerat de „World Boxing 
Association** (WBA) șalan- 
gerul nr. 1 al actualului de
ținător al titlului mondial, 
Joe Frazier. Foreman va re
lua seria meciurilor sale 
luni 10 mai, cînd îl va în- 
tîlni, la Oakland, în 15 re
prize, pe argentinianul Gre
gorio Peralta.

• ECHIPA Celtic din 
Glasgow a cîștigat pentru a 
șasea oară consecutiv titlul 
de campioană a Scoției la 
fotbal. De data aceasta, e- 
terna sa rivală, Rangers, a 
ocupat doar locul patru (41 
puncte). Celtic a totalizat în 
clasamentul final 56 de punc
te (25 de victorii, 6 meciuri 
nule, 3 Infringed) și un go
laveraj de 89 de goluri mar
cate și 23 primite. Pe lo
cul doi s-a clasat echipa 
Aberdeen — 54 puncte, iar 
pe locul trei St. Johnstone 
— 44 puncte.

în ultimele două partide 
ale campionatului, Celtic a 
învins cu 2—0 pe AYR Uni
ted și cu 8—1 pe Clyde.

rare folosim un braț ca punct 
de sprijin sau pentru un even
tual ajutor la revenire care se 
efectuează lent. Dozare 3 serii 
a cîte 9 ridicări-coborâri.

DATA VIITOARE :
• Exercițiile de 

culturism : 21-22-23- 
24.

• Din istoricul cul
turismului.

• Cîteva date an- 
tropometrice și „ca
zul George Sandou"

• Avanpremieră 
în cursul pentru fete!

• •••••••••••• • •••£•••••••••••

desene de 
NIC NICOLAESCU

TREBUIE SA4 ÎN
TREC PE TOȚI/

Rezumat : Automobilistul bra
șovean Graef Horst are prilejul 
să afle multe amănunte despre 
asigurarea autoturismului. Un 
hun prieten a avut un accident. 
A.D.A.S.-ul l-a despăgubit cu 
promptitudine. Horst pleacă însă 
într-un nou raliu, tot fără asi
gurare*

POVESTIRE DE 
AUREL CRIȘAN



X

SEMICENTENARUL
MOSCOV,A 5. — Coresponden- 

tul Agerpres, taurențiu Duță, 
transmite : Cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist Român, la 
Moscova a avut loc miercuri o 
conferință științifică, organizată 
de Institutul de marxism-leni
nism, Academia de Științe So
ciale și Școala superioară de 
partid de pe lîngă C.C. al 
P.C.U.S., Academia de Științe a 
U.R.S.S. și Asociația de priete
nie sovieto-roniână;

Au luat parte numeroși oa
meni de știință și cercetători 
științifici sovietici, activiști ai 
C.C. al P.C.U.S.. membri ăi 
conducerii centrale a A.p.S.R.,

Erau prezenți Ion Ciubotaru, 
însărcinatul cu‘ afaceri .ad-in- 
terim. al României la Moscova, 
membrii delegației oamenilor 
de știință români, condusă de 
Gheorghe Zaharia, director-ad- 
junct al Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R... membri ai 
ambasadei române din Moscova.

Au fost prezentate comu
nicări științifice despre : tra
dițiile de solidaritate între 
P.C.U.S. și P.C.R. (Gazufer San- 
siev, șef de sector la Institutul 
de marxism-leninism de pe lîn
gă C.C. al P.C.U.S.). condițiile 
social-istprice ale creării P.C.R. 
(Gheorghe Zaharia. director-ad
junct al. Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R.) ; Relațiile 
dintre revoluționarii ruși . și 
români la începutul secolului al 
XX-lea (Vadilen Vinogradov, 
director-adjunct al Institutului 
de slavistică și balcanistică al 
Academiei de științe a U.R.S.S.); 
Lenin și înființarea P.C.R. (Bo
ris Popov, șef de catedră la 
Școala superioară de partid de 
pe , lingă C.C, al P.C.U.S.) ; 
Lupta P.C.R. pentru victoria re
voluției populare în România 
(Carol Niri, prodecan la Acade
mia de învățămînt sociăl-politic 
„Ștefan Gheorghiu", de pe lîngă 
C.C. al P.C.R.) ; Crearea bazei 
tehnico-materiale a socialismu
lui în România, sub conducerea 
P.C.R. • (Ivan Oleinik, profesor 
la Academia de științe sociale 
de pe lîngă C.C. al P.C.U.S.) : 
Dezvoltarea economiei românești 
și relațiile externe ale/Româ
niei socialiste (Constantin Moi- 
suc, șef de catedră la Academia 
do învățămînt social-politic 
„Ștefan Gheorghiu", de pe lîngă 
C.C. al P.C.R.) ; Relațiile in: 
tOrnaționaliste ale Partidului 
Comunist Român (Gheorghe 
Unc, șef de sector la Institu
tul de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R.).

nizată de Comitetul județean 
Ruse al Partidului Comunist 
Bulgar, consacrată aniversării a 
50 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român.

în Prezidiul adunării au luat 
loc Peter Danailov, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Ruse al P.C.B., Angliei Bobo- 
taov, membru supleant al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului Popular. județean 
Ruse, conducători ai organelor 
locale de partid și de stat, pre
cum și delegația Comitetului 
județean P.C.R. Ilfov, condusă 
de Gheorghe Necula, membru 
ăl C.C. al P.C.R., prim-secretăr 

■ al Comitetului
partid Ilfov.

Cu acest prilej, 
vîntări Angheî . ,
Gheorghe Necula. Au fost evo
cate colaborarea fructuoasă, pe 
multiple planuri, între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, între Româ
nia și Bulgaria, bogatele tradiții 
de luptă .ale popoarelor român 
și bulgar pentru apărarea fiin
ței lor naționale, mărturiile so
lidarității. ale întrajutorării re
voluționarilor și forțelor înain
tate ale societății, în frunte cu 
comuniștii, din cele două țări. 
în mod deosebit a fost reliefată 
contribuția de seamă la întă
rirea prieteniei româno-bulgar® 
adusă de întîlnirile dintre con
ducerile de partid și de stat ale 
României și Bulgariei, dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov.

prim-secretar 
județean de

au rostit cu-
Bobokov și

BERLIN 5 — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : în cadrul manifes
tărilor consacrate semicente
narului P.C.R.. la Teatrul Na
țional din Weimar — R..D. 
Germană — a fost deschisă ex
poziția „Dramaturgia româ
nească în anii socialismului". 
La vernisaj au fost de față 
personalități ale vieții cultu
rale din Weimar și reprezen
tanți ai ambasadei române.

AMERICANE

Test electoral în Anglia
Succes înregistrat de laburiști

hotare
SANTO DOMINGO

Henri Gmur, președinte al aso
ciației „Cultura și Poporul", 
Peter Erni, directorul direcției 
presă din departamentul 
politic federal elvețian.

A fost, totodată, vizitată ex
poziția „Partidul Comunist 
Român la cea de-a 50-a ani
versare*1, deschisă in saloanele 
ambasadei.

CAIRO 5 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : în cinstea aniver
sării semicentenarului Parti
dului Comunist Român, con
sulul țării noastre la Alexan
dria a organizat o gală a fil
mului românesc.

Partidul laburist din 
Marea Britanie, aflat în 
opoziție, a obținut impor
tante succese în alegerile 
municipale parțiale desfă
șurate marți în Scoția.

Aspect de la o recentă manifestație anti-războinică, soldată cu Incidente, desfășu
rată la Washington.

SOVIETO

DE LA VENA
MIERCURI a avut loc la 

sediul ambasadei S.U.A. din 
Viena cea de-a 12-a ședință de 
lucru din cadrul actualei runde 
a convorbirilor sovieto-america- 
ne asupra limitării înarmărilor 
strategice (S.A.B.T.), Discuțiile 
au durat trei ore șl jumătate, 
fiind apreciate ca cele mal în
delungate de la reluarea, la 15 
martie, a convorbirilor din ca
pitala Austriei.

Următoarea ședință va avea
loc vineri 7 mai, la sediul am
basadei soTiettoe din Viena.

SOFIA 5 (Agerpres). •— Cores
pondență de la C. Amariței. 
Miercuri după-amiază, la Rușe a 
avut loc o adunaye festivă orga-

în cinstea celei de-a 50-a a- 
niversări a creării Partidului 
Comunist Român, ambasado
rul României la Berna, Ion 
Georgescu, a organizat o gală 
de filme.

Au participat numeroase 
personalități elvețiene, printre 
care Jakob Lechleiter, membru 
al secretariatului colectiv și al 
Biroului 
tidului 
Frederic 
Biroului 
tidului

Politic al C.C. al Par- 
Muncii din Elveția, 
Blaser, membru al 
Politic al C.C. al Par- 
Muncii din Elveția,

Potrivit rezultatelor provizorii, 
laburiștii au cîștigat 114 noi man
date în consiliile municipale, 
conservatorii și progresiștii pro- 
conservatori au pierdut 29, iar 
naționaliștii scoțieni au pier
dut 44.

în urma alegerilor de marți, 
laburiștii au preluat de la con
servatori controlul asupra Con
siliului municipal din Glasgow, 
cel mai mare oraș din Scoția și 
al treilea din Marea Britanie. 
Din cele 25 de orașe importante

ale Scoției, Partidul laburist con
trolează în prezent 14.

Victoria obținută de laburiști 
la alegerile din Scoția nu este 
considerată drept o surpriză, oa 
confirmînd tendința electoratului 
britanic de a acorda din nou 
credit acestui partid după ce a 
fost înfrînt la ultimele alegeri ge
nerale. Un.eșec serios au înregis
trat naționaliștii scoțieni oare au 
pierdut, practic, tot ceea ce au 
cîștigat de la laburiști în 1968. 
De asemenea, insuccesul conser
vatorilor continuă pierderea de 
popularitate a partidului de gu- 
vernămînț, semnalată de ultimele 
sondaje ale opiniei publice.

Săptămîna viitoare, noi alegeri 
parțiale municipale vor avea 
în Anglia și Țara Galilor.

loc
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• PREȘEDINTELE Mexicu

lui, Luiș Echevarria, a relevat 
interesul pe care Mexicul îl ma
nifestă față de relațiile cu R.P. 
Chineza și a declarat că guver
nul său studiază în prezent po
sibilitatea stabilirii de rapor
turi diplomatice și comerciale cu 
această țară, transmite agenția 
France Fresse.

Consul român la 
Bratislava

• LA BRATISLAVA s-a des
chis1 primul Consulat general al 
Republicii ’Socialiste România 
in Republica Socialistă Slovacă.

Consulul general al României 
Ia Bratislava, Carol Cozma. a 
fost primit Ia 5 mai de președin
tele guvernului Republicii So
cialiste Slovace, Peter Colotka.

• CANCELARUL Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Willy Brandt. a sosit 
miercuri după-amiazfi într-o 
vizită particulară in Marea 
Britanie. El va avea joi în
trevederi cu primul ministru 
Edward Heath și cu liderul 
laburist Harold Wilson, con
sacrate problemei aderării 
Marii Britanii la piața co
mună.

Vizita
delegației
U. T. C

in Algeria
ALGER 5 — Coresponden

tul Agerpres, Constantin 
Benga, transmite : Delegația 
Uniunii Tineretului Comu
nist din România, condusă 
de Vasile Nicolcioiu, secre
tar al C.C. al U.T.C., care a 
făcut o vizită în Algeria, a 
avut întrevederi cu Abdel- 
kerim Benmahmoud, minis
trul algerian al învățămiii- 
tului, și cu Samahdi Madani, 
secretar general al Organi
zației de tineret a F.N.E. De 
asemenea, delegația tineretu
lui român a conferit cu Aii 
Bouzid, secretar general al 
Ministerului Tineretului și 
Sporturilor.

In cursul acestor întâlniri, 
a fost reafirimată dorința re
ciprocă do a .dezvolta relații
le multilaterale dintre tine
retul român și algerian. fă- 
cîndu-se, totodată, un fruc
tuos schimb de păreri asu
pra unor probleme privind 
mișcarea internațională a ti
neretului.

Delegația U.T.C. a părăsit 
marți după amiază Algerul 
plecînd spre Tunis.

Dejucorea unui complot 
în Somalia

• POSTUL de radio Mogadiscio 
a anunțat că guvernul somalez a 
descoperit și dejucat un com
plot, care viza răsturnarea Con
siliului Revoluționar Suprem, 
trănsmite agenția -Reuter. în ac
țiunea antistatală erau implicați, 
între alții, generalul Mohamed 
Airțansbe Gulaid, vicepreședinte 
al Consiliului,, și' generalul Salad 
GaVeir Kedie, secretar de stat 
pentru1 lucrări publice.

Referendum în 
Danemarca

Parti-
opozi-

___ apro-
,___ majoritate de
organizarea unui refe-

• LA PROPUNEREA 
dului social-democrat de 
ție, parlamentul danez a 
bat cu o mare î.._J—’L
voturi 
rendum în legătură cu eventua
la aderare a Danemarcei la 
Piața comună. Referendumul ar 
putea fi organizat în vara aces
tui an.

• WILLIAM TUBMAN a fost 
reales marți președinte al Repu
blicii Liberia pentru următorii 
«apte ani, anunță agenția' France 
Presse, citind un comunicat ofi
cial dat publicității la Monrovia.

Comisia electorală a precizat că 
s icepreședințele în exercițiu, 
William Toibert, a fost, de ase
menea, reales Sn această funcție.

Ministerul Economiei al R.F. a 
Germaniei a ordonat, miercuri 
dimineața, închiderea tuturor 
burselor de devize vest-ger- 
mane, după ce. puțin mai îna
inte, Banca federală a R.F.G. 
anunțase că a suspendat cum
părarea de dolari. Un purtător 
de ouvînt al ministerului a su
bliniat că această măsură a fost . 
Juată pentru a permite guver
nului si Consiliului de condu
cere al Băncii federale să exa
mineze, cu calm, situația mo
netară. Consiliul de Miniștri se 
va întruni în acest scop vineri.

La scurt timp dună ce a de
venit cunoscută hotărîrea luată 
de guvernul vest-german. băn
cile naționale din Elveția, 
Olanda si Austria au anunțat, 
la rîndul lor, că au încetat să 
mai cumpere dolari.

Scăderea cursului dolarului 
pe piețele vest-europene este 
atribuită afluxului de capitaluri 
speculative, atrase de posibilita
tea unei reevaluări a monedei 
vest-germane sau a adoptării 
unui curs de schimb fluctuant. 
Numai în cursul zilei de marți, 
Banca federală a R.F.G. a cum
părat între 700 și 800 milioane 
de dolari într-o acțiune de spri
jinire a monedei americane. De 
asemenea, Banca Elveției a cum
părat peste 100 milioane dolari.

Comentând situația creată, a- 
genția . Associated Press consi
deră că „pentru prima oară de 
cînd R.F.G. a fost silită să-și 
reevalueze moneda, în toamna 
anului 1969, se profilează o nouă 
criză monetară înterocciden- 
tală". „Cauza imediată a aces
tei goane speculative spre bursa

de devize din Frankfurt, con
tinuă agenția americană, a fost 
presupunerea că Bonnul va fi 
silit, din nou, să sporească va
loarea. mărcii. Dar cauza de 
bază a acestei scurgeri perma
nente de dolari din Statele 
Unite constă în sporirea chel
tuielilor de susținere a războiu
lui din Vietnam, care accentu
ează inflația din economia ame
ricană".

Deruta monetară din Europa 
occidentală creează serioase di
ficultăți turiștilor, făcînd călăto
riile mai costisitoare și mai in
comode prin complicarea opera
țiunilor pe care ei sînt obligați 
să le efectueze; în urma măsu
rilor anunțate, un turist care 
posedă cecuri de călătorie în 
dolari nu măi poate cumpăra 
liber mărci ves't-germane. franci 
elvețieni sau guldeni olandezi.

INMINAREA
PREMIILOR
„HERDER"

O. M. S.
La Geneva se 

desfășoară lucră
rile sesiunii a- 
nuale a Adunării 
Generale a Or
ganizației Mon
diale a Sănătății 
(O.M.S.). înfiin
țată 1« Confe
rința internațio
nală de la New 
York din 1946,

această instituție specializată 
a O.N.U. urmărește, potrivit 
Constituției sale, semnată în 
aprilie 1958, să contribuie la 
„crearea condițiilor unei per
fecte sănătăți fizice, psihice 
și sociale pentru toate ființele 
umăhe“. la realizarea „unui 
nivel cît mai înalt posibil de 
sănătate pentru toate po
poarele*. O.M.S. oferă un ca
dru instituțional adecvat co
ordonării acțiunilor și iniția
tivelor tuturor statelor în do
meniul sanitar. Organizația 
inițiază o gamă largă de ac
țiuni pentru ajutorarea sub 
raport sanitar a țărilor slab 
dezvoltate, studierea celor mai 
importante și actuale proble
me de medicină și sănătate» 
întocmește statistici sanitare, 
desfășoară campanii împotri
va epidemiilor. în cei aproape 
25 de ani de activitate O.M.S. 
a adus o contribuție remarca
bilă la eradicarea unor mala
dii endemice și epidemice, la 
rezolvarea unor probleme le
gate de mediul înconjurător, 
la formarea și instruirea per
sonalului sanitar, la elabora
rea unei veritabile „strategii 
a sănătății" pe scară interna
țională. Obiectivele prevăzute 
în planurile de lucru (peste 
1 500 de astfel de programe

au fost elaborate și aplicate 
pină acum) se realizează în 
cooperare cu instituțiile sani
tare naționale cărora O.M.S. 
le oferă experiența și docu
mentația sa prin intermediul 
expertelor trimiși la fața lo
cului, al conferințelor și bur
selor de studii. Conducerea șl 
coordonarea activității O.M.S. 
se realizează prin Adunarea 
Mondială, Consiliul Executiv 
și Secretariat. Adunarea Mon
dială a Sănătății, la care iau 
parte reprezentanții tuturor 
statelor membre, se întruneș
te anual și are atribuția de a 
convoca conferințe internațio
nale, de a elabora proiecte 
de convenții pe care le reco
mandă spre aprobare statelor 
membre -t- 
curentă 
Executiv 
membri _ ___ __
Secretariatul condus de 
director generail. Din 1959 
ganizația dispune de un 
mitet consultativ format 
personalități medicale cu 
nume mondial, distinse 
premiul Nobel.

Actualmente din O.M.S. — 
parte 131 de state membre și 
asociate (față de fio la înfiin
țare). România, membră a 
O.M.S. de la înființarea or
ganizației, contribuie activ la 
elaborarea șl realizarea pro
gramelor acesteia. Tn repeta
te rindurt reprezentanții țării 
noastre au fost aleși în orga
nele de lucru ale O.M.S. iar 
Bucureștiul a fost în nume
roase ocazii locul de întrunire 
al unor comitete sau confe
rințe ale organizației. Mal 
bine de 30 de experțl români 
lucrează actualmente în cola
borare directă cu O.M.S.

etc. De activitatea 
se ocupă Comitetul 
format din 24 de 

aleși pe tret ani și 
un 
or- 
Co- 
din 
re- 
cu

ÎN AULA mare a Acade
miei de Științe din Viena a 
avut Ioc miercuri, în prezența 
președintelui republicii, Franz 
Jonas. festivitatea înmînării 
premiilor „Herder" pe anul 
1971. După cum s-a anunțat, 
academicianul Zaharia Stan- 
cu, președintele Uniunii Scri
itorilor din Republica Socia
listă România, se află printre 
cele șapte personalități distin
se cu acest premiu.

Marți, scriitorul Zaharia 
Stancu a fost oaspetele Socie
tății austriece de literatură, 
unde a purtat o discuție 
amicală, la care au participat 
dr. Wolfgang Kraus, pre
ședintele societății, dr. Kein, 
consilier ministerial, dr. G. 
Mauthe, șeful secției teatru 
de Ia televiziunea austriacă, 
scriitori, poeți, critici de artă, 
în cursul întâlnirii s-a expri
mat de ambele părți dorința 
de a intensifica contactele în
tre scriitorii români și aus
trieci.

fac

ORĂ VIOLENȚEI
• Ravagiile terorismului în Republica
• Autorii asasinatelor nu se tem
• „Forțe incontrolabile" și cei ce

Balaguer invocă frecvent pe dumnezeu și diverși sfinți în
discursurile sale. Un confrate parizian care, probabil, a întoc
mit un inventar al obiceiurilor sale oratorice, observa că pre
ședintele Republicii Dominicane face apel cu predilecție la 
aceste personaje. Evlavia din cuvîntările prezidențiale contras
tează, însă cu violența care bîntuie în mica țărișoară insulară. 
Balaguer se adresează cu regularitate lui dumnezeu, dar la 
Santo Domingo la fiecare 30 de ore un om moare din pricina 
terorismului. Președintele predică armonia, promite reconci
lierea și totuși — printr-o stranie dezertare de la principiile 
despre care vorbește cu insistență — tolerează pe autorii 
crimelor.

tolerează pe autorii

le

Dominicană 
poliție 
încurajează

a țării". O cincime din

Violența care însîngerea/.ă 
țara nu s-a născut din imagina
ția bolnăvicioasă a unor dezechi
librați, a unor obscuri profesio
niști ai pistolului. Atentatorii 
acționează după un plan menit 
să ducă la exterminarea ele
mentelor combative ale stîngii. 
Asasinatele se produc într-o ma
nieră care exclude îndoielile în 
această privință. Gloanțele nu 
sînt trase la întîmplare. Vic
timele — de la simpli cetățeni 
Ia personalități politice — au 
un element comun : aparte
nența la stingă. Autorii actelor 
teroriste au și ei o trăsătură 
comună : apartenența la dreapta 
ulțraconservatoare. ** 
te întreaga țară 
tr-un efort minim 
depistați» Dar sînt 
toleranța înseamnă 
dioasă încurajare. Cu atât mai 
mult cu cît, în destule cazuri, 
chiar persoanele puse să pă
zească ordinea se îndeletnicesc 
cu sîngeroase răfuieli. Balaguer 
numește de obicei pe făptașii 
crimelor „forțe incontrolabile". 
Poliția oferă explicații stereo- 
tipe : „Lipsesc dovazi. Nu reu
șim să găsim nici o urmă...". 
Firește, urmele sînt șterse deli
berat.

In toamnă, Ricardo Limardi, 
unul din conducătorii tineretu
lui comunist dominican, îmi 
vorbea despre dimensiunile te
rorismului. Frazele sale erau 
răscolitoare, zugrăveau cu o 
tragică simplitate realitatea de 
la Santo Domingo : arestări, 
percheziții, schingiuiri și asasi
nate în plină stradă. L-am re
întâlnit după citeva luni Ia Bu
curești. Convorbirea noastră a 
fost dominată de aceeași pro
blemă : violența. M-a rugat să 
scriu din nou despre atentatele 
de la Santo Domingo deoarece 
situația nu s-a ameliorat. Dim
potrivă, forțele de dreapta re
curg într-o măsură crescîndă 
Ia asasinat pentru a intimida 
populația. „Cadavre sînt găsite 
în fiecare zi pe străzi — po
vestește tînărul brunet, cu păr 
cîrlionțat și cu ochii ce dezvă
luie o nemărginită tristețe. Să 
nu credeți că ucigașii preferă 
doar periferiile întunecoase. Pe 
mulți dintre tovarășii noștri 
i-am găsit morți chiar în cen
tru, acolo unde polițiștii mi
șună ... Dar, de fiecare dată, 
oamenii în uniformă pretin
deau că n-au văzut nimic, că 
n-au auzit împușcăturile...". 
După o tăcere îngîndurată, Li
mardi adăugă cu aceeași tris
tețe : „In Europa se știe prea 
puțin despre suferințele noas
tre..."

Este adevărat. Pentru multi 
țărișoara din Caraibe înseamnă 
doar un decor tropical, populat 
de speranțele vacanței. Repu
blica Dominicană nu trebuie, 
însă, privită doar prin interme
diul afișelor turistice și al fo
tografiilor idilice. Trecutul a- 
propiat poate fi sintetizat ast
fel : 31 de ani ai dictaturii lui

Ii cunoaș- 
și prin- 

ar putea fi 
tolerați iar 
o primej-

Trujillo, invazia a 42.000 in
fanteriști marini nord-ameri- 
cani în 1965, represiunea anti
democratică ce s-a prelungit 
pină în prezent. Dreapta — și 
odată cu ea Washingtonul — 
trăiește cu obsesia exploziei 
populare din 1965.

Poate fi prevenită o evolu
ție care ar duce către stingă ? 
întrebarea preocupă nu numai 
pe Balaguer, ci și pe sutele de 
„consilieri" ai ambasadei S.U.A. 
Limardi se întreba : „Oare a 
fost un joc al hazardului fap
tul că ia această ambasadă — 
într-o tară cu numai 4.000.000 
de locuitori — s-au adunat co
horte de funcționari, numărul 
personalului diplomatic nord- 
american de la Santo Domingo

nr. 1
populația activă a țării nu are 
de lucru. Victimele sînt în pri
mul rînd tinerii — 44 la sută 
din populație hu a depășit vîr- 
sta de 25 de ani. Limardi ne 
afirma că, de fapt, dimensiunile 
șomajului sînt mult mai mari : 
30—40 la sută din populația 
muncitoare șomează (fără a in
clude pe sezonierii din indus
tria zahărului). La sate, promi
siunile Iui Balaguer n-au fost 
urmate de fapte. Cînd țăranii 
din provincia Romana au încer
cat să ocupe pămînturile ar
mata a intervenit. A fost iniția
tiva locală a unui gradat ? Nu ! 
în această provincie cea mai 
mare parte a pămîntului apar
ține americanilor. Exodul rural 
către oraș se amplifică. Țăra
nii părăsesc satele mizere în 
speranța de a găsi o slujbă Ia 
oraș. Santo Domingo și-a du
blat populația în numai un de
ceniu...

Problemele sociale sînt grave 
dar fiecărei revendicări popu
lare i se răspunde prin repre
siune. Oficialitățile vorbesc de
spre reforme însă înțeleg prin 
aceasta doar promisiuni fără a- 
coperire. Chiar Balaguer decla
ra unui ziarist francez că „fie
care tentativă de reformă con-

Incertitudini 
la Haga
R

ezultatele scru
tinului olandez 
— marcate prin 
reculul net al 
grupărilor con
fesionale și a- 

vansul sensibil al formațiu
nilor de stingă — au com
plicat în mod serios scena 
politică Ia Haga.

Confesionariî. care deți
neau 66 de locuri în prece
dentul parlament nu mai au 
astăzi decit 58 (în 1963 ei a- 
vuseseră 76 de mandate). 
Partidul liberal — aliatul 
confesionarilor în vechea co
aliție guvernamentală — și-a 
menținut cu foarte^ mare 
greutate, pozițiile, mregi- 
strind, totuși, în multe dis
tricte o diminuare a numă
rului de voturi. Consecința 
este că formațiunile prece
dentei coaliții nu mai dețin 
majoritatea în noul parla
ment. Ele au nevoie, nea-, 
părat de un „partener mi
nor." Atenția lor se îndrea
ptă spre gruparea „Democra
ție socialistă-70" noul partid 
al lui Drees Junior care a 
obținut opt mandate la scru
tinul din 28 aprilie. Parti
dul lui Drees, pe care gru
pările de stingă il definesc 
ca un partid de centru- 
dreapta, ocupă, se pare, în 
momentul de față o poziție- 
cheie în încercările de reîn
noire a unei formule guver
namentale pe baza vechii 
coaliții. Drees nu se arată 
ostil unei coaliții cu confe- 
sionarii și liberalii. Dimpo
trivă. El înțelege, însă, să 
pună condiții și să depă
șească rolul de „partener 
minori* pe care i-1 rezervă 
ceilalți membri ai coaliției 
în perspectivă. El cere, in 
primul rînd, să i se încre
dințeze conducerea ministe
rului de finanțe și, odată cu 
aceasta, elaborarea unui pro
gram economic și financiar.

In cercurile politice din 
capitala olandeză se dă ca 
sigură numirea ca „forma
tor" al noului cabinet a lide
rului partidului calvinist, 
Biescheuvel, ceea ce poate fi 
considerat un indiciu eă so
luția întrevăzută este o re
editare a vechii coaliții cu 
amendamentul „D. S.-70".
Evident, asemenea supoziții 
trebuie primite cu rezerva 
necesară. Parlamentul, în 
noua sa componență, ur
mează să se întrunească la 
11 mai pentru a desemna un 
„formator". în același timp, 
este de reținut că marii în
vingători ai scrutinului, gru
parea „Democrație-66“ și 
Partidul Muncii (socialist) — 
care, cu cele 39 de mandate 
a devenit primul partid pe 
eșichierul politic olandez — 
s-au declarat gata să formeze 
un guvern de stingă minori
tar.

Deocamdată, în sălile ma
relui hotel Krasnopolsky din 
Amsterdam unde s-au reu
nit în aceste zile pentru 
contacte și tratative majori
tatea liderilor formațiunilor 
politice olandeze domnește o 
atmosferă pe care corespon
dentul lui TIMES o define
ște ca „un conglomerat de 
indispoziție și incertitudini". 
Cei mai mulți observatori 
înclină să creadă că parti
dele confesionale vor reuși 
să formeze o coaliție cu li
beralii și „D. 8.-70“. Păre
rea cvasigenerală este, însă, 
că o asemenea coaliție — 
mai eterogenă și mai slabă 
în parlament decît cea pre
cedentă — nu va putea să 
reziste uzurii timpului nici 
măcar jumătate din perioada 
unui mandat normal. „Caru
selul alegerilor anticipate în 
cascadă este în curs de ina
ugurare" observa un comen
tator al televiziunii olan
deze (citat de TIMES).

Va intra Olanda într-o pe
rioadă de instabilitate gu
vernamentală? Numeroși co
mentatori olandezi evocă in
sistent, în ultimele zile, cea 
de-a patra republică fran
ceză cu succesiunea ei re
cord de crize și schimbări ; 
de guvern.

E. R.

SANTO DOMINGO : Sediul Partidului Revoluționar Dominican 
condus de Juon Bosch. Deseori, în apropierea acestor ziduri 

explodează bombe.

fiind depășit doar în două ca
zuri : reprezentanțele S.U.A. de 
Ia Saigon — — —
tru tînărul 
sînt clare : 
cearcă să 
actuale de______ __ _ _
Cei 42.000 de infanteriști marini 
au părăsit insula dar misiunea 
lor a fost încredințată altor 
forțe, dirijate de C.I.A. Dova
dă : terorismul. Balaguer, care 
utilizează eufemismul „forțe in- 
controlabile" spre a desemna 
pe cei ce comit asasinatele și 
care privește îngăduitor nepu
tința poliției, amenință stingă 
cu ...„dictatura militară des
chisă". Președintele îl uită a- 
tunci pe dumnezeu...

Ricardo Limardi ne vorbea 
despre măsuri demagogice luate 
la Santo Domingo de către o- 
ficialități în intenția de a frina 
valul opoziționist. S-a recurs la 
sistemul „magazinelor populare" 
dar aceste magazine, chiar dacă 
vînd mai ieftin unele mărfuri, 
nu înseamnă soluționarea gra
velor probleme ce provin din
tr-o stagnare economică înde
lungată și dintr-o creștere 
gravă a șomajului. Cotidianul 
conservator EL CARIVE afir
ma că „șomajul este problema

și Brasilia Pen- 
dominican lucrurile 

Washingtonul în- 
păstreze structurile 
Ia Santo Domingo.

stituie o amenințare pentru 
guvern".

Mormintele proaspete care se 
înmulțesc nu înfricoșează mul
țimile. Lupta populară se am
plifică în pofida dificultăților. 
Forțele populare — mai ales 
Partidul Revoluționar Domini- 
nican și Partidul Comunist — 
își dezvoltă acțiunile comune, 
dobîndese o influență crescândă 
atât în mediul urban, cît și în 
cel rural. Dr. Francisco Pena 
Gomez, secretarul general al 
Partidului Revoluționar Domi
nican, releva doi factori esen
țiali pentru viitoarea evoluție : 
acțiunea maselor și deplasarea 
politică a unor sectoare ale ar
matei „care pot fi tentate de 
o experiență de tip Peruvian 
sau bolivian". Se va produce 
oare, intr-un viitor previzibil? o 
delimitare politică în interiorul 
armatei ? Elementele patriotice 
militare vor ști să 
Iile trecutului ? Nu 
da răspunsuri. Iar, 
gloanțele continuă 
vieți omenești...

W. Rogers
la Cairo

în cadrul vizitei pe care o 
întreprinde la Cairo, secreta
rul de stat al S.U.A.. William 
Rogers, a avut miercuri o în
trevedere cu Mahmoud Fawzi, 
primul ministru al R.A.U. Au 
fost abordate probleme referi
toare la posibilitățile de solu
ționare pe cale politică a si
tuației din Orientul Apropiat.

La sfîrșitul întrevederii, re
latează agenția egipteană de 
presă, William Rogers a 
clarat că discuțiile avute cu 
premierul R.A.U. au fost „ex
trem de constructive și

de-

utile“.

evite greșe- 
se pot, încă, 
deocamdată, 
să răpească

EUGENIU OBREA

• .LA ÎNTOARCEREA 
vizită la Pekin, membrii 
ției Societății pentru __ o_._
anglo-chineză au vorbit în cadrul 
unei conferințe de presă organi
zate la Londra, despre succesele 
pe care poporul chinez le obține 
în construcția socialistă. Ei au 
subliniat că vizita în China a 
reprezentat un succes, ea contri
buind la intensificarea înțelegerii 
și prieteniei dintre popoarele en
glez și chinez.

dintr-o 
delega- 

înțelegere

CONGRESUL SINDICATELOR 
DIN R.P UNGARA

BUDAPESTA 5. — Corespon
dentul - Agerpres, AI. Pintea, 
transmite: Miercuri, în cadrul
lucrărilor celui de-al. XXII-lea 
Congreș al. Sindicatelor din Un
garia, a luat cuvîntul tovarășul 
Ștefan Pavel, secretar al Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România. 
El a transmis Congresului, in

tregii olase muncitoare, din Un
garia, salutul călduros al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, urări de noi succese 
în opera de edificare socialistă a 
țării. Vorbitorul a făcut cunos
cut Congresului aspecte din 
preocupările și activitatea desfă
șurată de sindicatele din Româ
nia.

Studenții bolivieni din Co
chabamba au ocupat „Cen
trul de studii boiiviano-ame- 
rican", instituție de învăță- 
mînt superior controlată «de 
Ambasada S.U.A. din Bolivia. 
A fost alcătuită o comisie 
mixtă de studenți și profe
sori care să dirijeze activita
tea profesională și să elabo
reze o nouă programă de în
vățămînt. 
de-a doua 
mericană 
studenți.

Aceasta este cea 
fundație nord-a- 
ocupată de către
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PROIECTUL NOULUI CINCINAL AL 
REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

La Berlin a fost dat publicității proiectul de directive cu primire 
la noul plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a R. D. 
Germane pe perioada 1971—1975. Proiectul arată că princinalele 
sarcini tehnico-științifice, economice și sociale ale planului cinci
nal anterior (1966—1970), au fost îndeplinite și în parte depășite. 
Relațiile de producție socialiste s-au dezvoltat și întărit. Venitul 
național a sporit. Sectorul de stat s-a consolidat în continuare, 
participarea sa la producția industrială fiind în 1970 de 85 Ia sută. 
Venitul național a crescut, din 1965. de la 84 la 108 miliarde mărci; 
volumul investițiilor s-a cifrat, în cei cinci ani ce au trecut. Ia 
peste 135 miliarde mărci.

Documentul stabilește că principalele sarcini ale noului plan 
cincinal constau în ridicarea, în continuare, a nivelului de trai 
material și cultural al poporului pe baza unui ritm înalt de dez
voltare a producției socialiste, a sporirii eficacității, progresului 
tehnico-știlnțific și creșterii productivității muncii.
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