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0 NOUĂ Șl VIBRANTĂ MANIFESTARE 
A UNITĂȚII DE MONOLIT A POPORULUI 

ROMÂN IN JURUL PARTIDULUI 
Șl A CONDUCERII SALE, IN FRUNTE 

CU TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

In Editura politică 
a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU 

Expunere la deschiderea 
colocviului privind 
problemele științei 

conducerii societății

în prezența conducătorilor partidului și statului, 
locuitorii Capitalei au sărbătorit ziua internațională 
a celor ce muncesc, cu bucuria datoriei îndeplinite, cu 
hotărirea de a înfăptui neabătut programul de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltatei

La Dăbuleni, în Cîmpia Du
nării. a avut Ioc vineri inaugu
rarea sistemului de irigații Sa
dova—Corabia, obiectiv înscris 
în programul național de îmbu
nătățiri funciare, irigații și gos
podărirea apelor. La ora 12 și 
15 minute, apele Dunării au în
ceput să fie folosite la irigarea 
celor dintîi suprafețe din zona 
sudică a Olteniei. Pe o rețea

densă de canale și conducte, 
care în etapa actuală însumea
ză 125 km, apele Dunării au 
fost dirijate să irige primele 
29 500 ha din cele aproape 
80 000 cite va însuma în final 
sistemul. Cu prilejul inaugură
rii, constructorilor le-au fost 
transmise felicitările adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Un gînd de dragoste și recunoștință din partea celei mai tinere generații

Fotografiile reportajului: GH. CUCU și V. RANGA

Cu fiecare an, cu fiecare pri
măvară, cu fiecare apropiere 
de înălțimea pură a năzuințelor 
împlinite, cu fiecare semn sigur 
al muncii neirosite, ci trecută 
în lumea de adîncă și severă 
frumusețe a civilizației, cu fie
care zi bogată în fapte, în cău
tări și întrebări, cu fiecare 
noapte coborîtă în neodihna 
viselor, cu fiecare om, cu fie
care vîrstă, cu fiecare copilă
rie și adolescență, cu fiecare 
dintre noi cei care azi, deopo
trivă adunați sub puterea, în
crederea și statornicia pămîn- 
tului României socialiste, înțe
legem și trăim prezentul, cum
păna temeiniciei viitorului își 
așează lumina curată pe fruntea 
noastră cutezătoare.

Avem un conducător încercat, 
Partidul Comunist Român, a- 
vem la cîrma țării și a parti
dului un om, un tovarăș, ce 
n-a precupețit și nu va precu
peți nimic pentru România, 
pentru viața, și munca, și visele 
fiecăruia dintre noi, Nicolae

Ceaușescu, fiu devotat al po
porului, comunist de frunte al 
comuniștilor — avem puterea 
și încrederea că tot eeea ce 
vrem, tot ceea ce cu chibzu
ință și.inteligență.plănuim, vom 
duce la bun sfîrșit, că noi, ca 
oameni, putem și trebuie să 
fim oameni, că acestea sînt 
'semnele îndreptățirii noastre și 
■ale năvalnicei noastre nevoi de 
desăvîrșire. înalta apreciere pe 
care partidul o dă muncii între- 

'gului popor a fost ilustrată, în 
aceste zile premergătoare marii 
sărbători, prin acordarea unor 
numeroase colective din indus
trie și agricultură de distincții și 
ordine ale Republicii Socialiste 
România, și Steagul roșu de 
fruntaș în întrecerea socialistă.

Reportaj realizat de : 
MIHAI ELIN 
CONSTANTIN STOICIU 
ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil

De pe banda de montaj a 
Uzinei de autoturisme din Pi
tești și-a făcut apariția cel de-al 
60 000-lea autoturism „Dacia“. 
In prezent, colectivul cunoscu
tei întreprinderi argeșene. care 
în mai puțin de patru ani a 
acumulat o valoroasă experien
ță, asamblează zilnic circa 100 
de autoturisme, realizînd un 
automobil la fiecare cinci mi
nute.

Produsele uzinei piteștene 
sînt solicitate în multe țări de 
pe toate meridianele globului*  
printre care R. P. Ungară. R. S. 
Cehoslovacă, Grecia. Finlanda*  
Nigeria. Kuweit, iar de curînd 
și în Algeria. In acest an se 
prevede ca numărul autoturis
melor „Dacia“, destinate expor
tului, să sporească de peste 10 
ori comparativ cu anul trecut.'

Manifest
Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți de peste ho

tare,
Poporul român împreună cu 

clașa muncitoare, cu forțele re
voluționare și progresiste de 
pretutindeni sărbătorește Ziua 
de 1 Mai, intrată în conștiința 
omenirii ca zi a solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc, 
zi a frăției în lupta pentru o 
viață liberă și demnă, pentru 
eliberare socială și independență 
națională, pentru democrație și 
socialism, pentru pace și priete
nie între popoare.

Această mare sărbătoare pri

lejuiește evocarea glorioaselor 
lupte sociale și naționale purta
te de-a lungul veacurilor de for
țele înaintate ale poporului ro
mân, a tradițiilor eroice, revo
luționare ale clasei noastre 
muncitoare, ale partidului co
munist și, în același timp, tre
cerea în revistă a realizărilor 
istorice în făurirea vieții noi, 
socialiste.

Eliberindu-se de orice exploa
tare și asuprire, cucerind drep
tul de a fi cu adevărat liber, 
independent și stăpin pe soarta 
sa. poporul român construiește 
cu succes orinduirea socialistă.

într-o perioadă istorică scurtă, 
România s-a transformat într-o 
țară cu o economie în plină 
dezvoltare și modernizare, o di
namică înaltă a progresului so
cial, o bogată viață spirituală. 
Socialismul, care a învins pen
tru totdeauna în patria noastră, 
aduce înnoiri binefăcătoare în 
viața celor ce muncesc, în toa
te domeniile de activitate, în 
toate colțurile țării.

în prezent, însuflețiți de țelu
rile cutezătoare ale amplului 
program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, elaborat de Congresul al

X-lea al Partidului Comunist 
Român, oamenii muncii obțin 
remarcabile succese; materiali
zate pas cu pas în sporirea pa
trimoniului material și spiritual 
al națiunii noastre. socialiste.

Prevederile primului an al 
cincinalului au fost îndeplinite 
și depășite. Pe primele 4 luni 
ale anului.în curs se prelimina 
îndeplinirea planului la pro
ducția industrială in proporție 
de 102 la sută, ceea ce repre
zintă o creștere de aproape 13

(Continuare în pag. a lll-a)

de primăvară
de A. I. ZĂINESCU !
- ---- ------------------------------- L

Ce splendid manifest de primăvară : „Veniti : privighe- 
toarea cîntă și liliacul e-nflorit I" ' j

Fiecare poet a scris un vers mare, spunea, parcă, nu de 
mult, Geo Bogza ; sau, un singur vers mare îl face pe un ( 
poet mare. Și nu era n.umai o gîndire frumoasă, ci un cult, \ 
un adevărat cult al entuziasmului poetic. Poetul în fond . 
reface lumea, o reia de la capăt, o reconstruiește. Unde . 
ajunge el sînt marile spații cosmice, tulburătoare. El de < 
acoto vede și-și povestește în lucruri vederea ca pe o tre- . 
buință cosmică, de durată, pentru aflarea perfecțiunii. Iar * 
pentru Macedonski, poetul nopților și al metaforei florale, . 
aceasta era, ca în cazul atîtor mari artiști, forța poetică * 
însăși, capacitatea de emoție cu care înzestra cuvintele. De . 
aceea multe din versurile lui sînt un adevărat manifest de * 
primăvară. îmi revin în minte ori de cîte ori ne angajăm * 
într-un mare act creator în natură. Unul dintre acestea * 
este bătălia pentru recolte, acum, viața și adeverirea noas- * 
tră pe cîmpuri, bătălia asiduă pentru belșug, l-au precedat ! 
și contjnuă lupta pentru irigații, pentru menținerea apei în ( 
sol, bătălia apei, frontul care a împînzit kilometric cîm- . 
piile și care, în pulverizarea electrică a soarelui, umple . 
hotarele de un farmec absolut, inedit. Rostit în largile arene * 
ale cîmpiilor, în munți și păduri, marele vers macedoneskian « 
răsună cracular : .

„Yeniți: privighetoarea cîntă și liliacul e-nflorit I*. 1
Și, în. altă parte, cu nostalgia celui ce a văzut și simțit (

splendoarea lumilor, simplu, în șoaptă aproape, ca un ’
ecou : „în mai curînd rozele-nfloresc".... <
. Un sunet solar deci, străbătător din adîncuri de geologii <

și materie pentru ca ajuns aici, la suprafață de timp și ’
cuvinte, să se integreze unui solidar apel la creație, la op- < 
timism. Lumina acestei primăveri, lumina tuturor primăve- < 
rilor noastre trece ușor, abia perceptibil și prin cristalul < 
ales al acestei chemări. Vibrația ei am resimțit-o și cu ’ 
prilejul semicentenarului Uniunii Tineretului Comunist. „Pu- < 
neți, dragi tineri — spunea secretarul general al partidu- < 
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu — întregul vostru entu- 1 
ziasm, toate visele voastre curate și frumoase în slujba 1 
cauzei socialismului și comunismului, a prieteniei și cola- < 
borârii cu toate popoarele lumii". Un splendid apel și un < 
manifest totodată a tot ceea ce se cheamă tinerețe. Dar I 
dincolo de aceasta mai era și demonstrația însăși prin care ’ 
cuvintele se încarcă de sensuri și forță' poetică autentică, ’ 
transformîndu-se în tribune ale sincerității și optimismului 1 
vibrînd de aerul tare, purificator al adevărului. *
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PESTE TOT ACOLO
UNDE ESTE NEVOIE

DE ENTUZIASM
Dacă întrebi, în aceste zile de 

primăvăratică dăruire, unde se 
desfășoară acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică ale tinerilor 
din județul Galați, ți se răspun
de scurt, dar în același timp cu
prinzător și nuanțat : peste tot 
unde e posibil un spor de fru
musețe și rodnicie, acolo unde 
e nevoie de entuziasm, pe dea
luri și văi, în sate și orașe, la în- 
veșmîntarea unor mari porțiuni 
de pămînt cu haina pădurilor, 
li. înălțarea unor obiective du
rabile. Nu exagerăm deloc dacă 
spunem că tinerii efectuează in 
aceste zile mari schimbări în 
peisaj. O simplă călătorie prin 
județ are darul de a furniza do
vezi ooncludente.

Pornim deci, în raidul nostru, 
din Galați, pentru a ne întoarce 
tot în Galați. La marginea ora
șului, aproape o mie de elevi 
taluzează malul înalt dinspre 
cartierul Bădălan. Deocamdată 
sapă trepte, deoarece panta este 
mult prea abruptă. E un volum 
mare de muncă și de aceea aici 
se lucrează de luni de zile a- 
proape continuu și se va lucra 
în același ritm toată vara, pînă 
cînd în locul malului abrupt, 
parcă rezultat din alunecări de 
teren, va apare o pantă lină, 
inundată de verdeața gazonului. 
Pornim mai departe și după pu
țin timp ajungem în dreptul la
cului Brateș, unde în ultimele 
două luni tinerii gălățeni au 
plantat 25 ha cu salcîmi pentru 
a consolida terenul. Cei mai 
harnici, mi se spune, sînt studen
ții, ei reușind să planteze sin
guri 6 hectare.

Trecem prin sate și remar
căm că tinerii plantează plopi 
de-a lungul șoselei, iau parte la

Elevii Liceului agricol din Valea Călugărească își aștern semnătu
rile pe șantierul de desecări al unei cooperative agricole 

Foto: I. RĂDULESCU

unui 
piesă

Ovi- 
Man-

TEATRU
Săptămîna viitoare două 

teatre bucureștene vor pre
zenta în premieră alte piese 
aparținînd dramaturgiei
noastre originale, semnate 
recent de Ion Omescu și 
Nelu Ionescu. Pînă acum pe 
scenele Capitalei, în actuala 
stagiune, se prezentaseră 
doar trei lucrări noi : ,.Inte
resul general" de A. Ba- 
ranga, „Cind revolverele 
tac" de T. Negoiță și „Vino
vatul" de I. Băieșu ; teatrele 
din provincie au mai adău
gat și comedia „Unchiul 
nostru din Jamaica" de Dan 
Tărchilă.

• Așadar, NAȚIONALUL 
BUCUREȘTEAN anunță 
pentru joi 4 mai premiera 
piesei „Iadul și pasărea" de 
Ion Omescu în regia lui Al. 
Finți și scenografia lui Mi
hail Tofan. Interpreții aces
tui spectacol vor fi Irina 
Răchițeanu-Șirianu, Geo 
Barton, Virgil Popovici, 
Ilinca Tomoroveanu, 
diu Moldovan, Rodica 
dache.

Din nou interpreta 
rol important dintr-o ,___
românească. Ilinca Tomoro
veanu ne declară în avan
premieră : „O piesă despre 
actori, despre fascinația e- 
xercitată de profesia noas
tră, despre nobilele însușiri 
necesare celor ce practică 
arta, dar și despre defectele 
lor, încă existente, defecte 
pe care noi nu am vrea să 
le cunoască și alții fiindcă 
greu le recunoaștem chiar 
noi. Firește, pentru un actor 
nu e ușor să se prezinte pu
blicului atât de lucid și ne
îndurător cum o face auto
rul, dar e o piesă adevărată, 
iar coordonatele ei etice vi
zează o arie mai largă decît 
meseria de actor. Mă aflu la 
a doua întîlnire cu autorul 
Ion Omescu, după filmul în 
care am jucat recent și la 
întîia întîlnire cu maestrul 
Al. Finți, regizor care ne-a 
impresionat pe toți prin ti
nerețea lui spirituală, prin 
totala lui dăruire, prin efi
ciența muncii sale. Partene
rul meu în acest spectacol e 
George Motoi, care debutea
ză pe scena Naționalului bu- 
cureștean într-un rol fru
mos, lucrat cu o mare serio

acțiuni de înfrumusețare a lo
calităților, își amenajează noi 
baze sportive. Pe dealuri, de o 
parte și de alta, grupuri de ti
neri execută gropi, extind live
zile de pomi fructiferi, conso
lidând totodată terenul. Acolo, 
sus, nu li se vede decît profilul 
și pămîntul dislocat în urmă. 
Dar știm că multe din aceste 
dealuri ale Covurluiului nu vor 
mai fi golașe în primăvara vii
toare. Și poate vor fi la fel de 
rodnice ca pămîntul din vale. 
La Jorăști, la marginea unei 
păduri, îl întîlnim pe Nicolae 
Popo, șeful unui lot al între
prinderii de construcții foresti
ere.

— Azi e ultima acțiune de 
împădurire la care participă ti
nerii din satul Rădești. Pînă a- 
cum, în sectorul nostru, tinerii 
din comunele Jorăști și Bălăbă
nești și din Tg. Bujor au plan
tat cu puieți 22 hectare. Au 
muncit mult și, mai ales, au 
muncit bine. Aceasta ne deter
mină să solicităm comitetului 
județean U.T.C. să înființeze 
aici, la vară, o tabără de muncă 
patriotică, fie pentru studenți, 
fie pentru elevi.

Trecem prin alte sate, prin 
Drăgușeni,, Corod, Matca și în
registrăm alte secvențe de par
ticipare intensă la acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică, În
registrăm noi modificări în pe
isajul cunoscut. Ajungem in 
Tecuci după amiază. Pe străzile 
orașului coloane de tineri pă
șesc spre două importante obi
ective : parcul zoologic și lacul 
de agrement — ambele creații 
ale hărniciei lor. Ii însoțim pe 
acești tineri ambițioși, despre 
care am mai scris cuvinte de

zitate de acest excelent ac
tor și coleg".

• „SIMFONIE PENTRU 
DESTINUL MEU" de Nelu 
Ionescu este cealaltă pre
mieră originală, prezentată 
miercuri 3 mai de Teatrul 
Mic. Regia e semnată de Ion 
Cojar, iar scenografia de 
Ștefan Hablinski. Din distri
buție fac parte : Ion Manta, 
Monica Ghiuță, Tudorel 
Popa, Ileana Dunăreanu, 
Jeatia Gorea, Mircea Albu- 

lescu, Vasile Gheorghiu, Ta
tiana Ieckel, I. Neamțu-Oto- 
nel. V. Nițulescu, Al. Lungu, 
Jean Lorin, Gh. Ionescu- 
Gion. De asemenea, îl vom 
revedea, în sfîrșit, într-o 
premieră a actualei stagiuni 
pe Dan Nuțu, care a pre
cizat : „In actualul spectacol, 
unde regizorul Ion Cojar do
rește să realizeze eposul e- 
roului contemporan, eu dețin 
un rol mic, dar frumos. De 
fapt întreaga echipă are par
tituri restrînse ca întindere, 
lucrarea dramatică fiind o 
piesă-portret, piesă despre 
destinul unui militant care 

Un prim plan al tinerei și talentatei actrite a „Naționalului” 
bueureștean, TUnca Tomoroveanu

laudă și anul trecut. Toți au 
unelte pe umeri, toți cîntă, toți 
sînt grupați pe brigăzi iar cei 
din fruntea coloanei poartă 
steaguri sau pancarte. Cînd 
ajung la cele două obiective li 
se repartizează imediat sectoa
rele și toți încep o muncă deloc 
ușoară dar plină de satisfacții.

— Nu există elev din Tecuci, 
ne spune Mitică Chiriac, coman
dantul unei brigăzi de la Liceul 
nr. 1, care să nu fi participat la 
amenajarea acestui lac de agre
ment și a parcului zoologic. Cu 
toții avem bătături în palme 
dar sîntem mîndri că facem ce
va durabil, ceva care va Intra 
în istoria acestui oraș. Acest lac 
l-am început anul trecut. Acum 
îl extindem, mai facem o insulă, 
apoi legăm insulele cu poduri 
de mal. Pentru a dovedi că par
ticiparea noastră este intensă și 
conștientă, aș vrea să subliniez 
un fapt : nici acei elevi care 
sînt scutiți medical de muncă 
fizică nu au vrut să rămînă de- 
o parte, să meargă de la școală 
direct acasă, ci ne-au solicitat 
să-i primim în brigăzi, să lucre
ze cot la cot cu noi.

Pășim in parcul zoologic. Aici 
munca e în toi : se toarnă alei 
de beton, se execută împrejmu
iri, pentru lei, urși sau alte a- 
nimale captive care vor fi adu
se curînd. Se lucrează cu febri
litate dar și cu multă grijă, cu 
migală. îmi dau seama că acest 
parc va deveni în ourînd încă un 
obiectiv cu care 6e va mîndri 
Tecuciul. îl întîlnim aici, în mij
locul tinerilor, dîndu-le indicații, 
și pe tovarășul Gheorghe Moca, 
prim secretar al comitetului 
municipal de partid, și bineîn
țeles, îl solicităm :

SUCCESE IN cinstea 
ZILEI DE 1 MAI

— Tot ce vedeți împrejur, ne 
spune dumnealui, e făcut de ti
neri. Aș vrea să consemnați a- 
cestea, fiindcă merită toate 
laudele : sînt harnici, entuzi-, 
aști, plini de inițiativă. Aceasta 
dovedește că și munca poli tico- 
educativă desfășurată în organi
zațiile U.T.C., în școli și între
prinderi s-a ridicat la nivelul 
cerut. Acest parc va fi inaugu
rat în Ziua de 1 Mai. Avem în 
perspectivă obiective și mai ma
ri, și mai grele, dar sînt sigur 
că le vom înfăptui într-un timp 
scurt avînd această participare 
masivă a tineretului tecucean 
la acțiunile de muncă voluntar- 
patriotică.

Ne întoarcem în Galați seara, 
destul de tîrziu. Tot atunci se 
întorc două brigăzi ale studenți
lor care au desfășurat acțiuni 
de muncă voluntar-patriotică 
în pădurea Gîrboavele, princi
palul punct de agrement pentru 
locuitorii orașului. A fost o zi 
plină, o zi care a îmbogățit nu 
numai cifre și- date, dar și su
fletul tinerilor. Ea Comitetul 
județean Galați al U.T.C. aflăm 
că, adunîndu-se și roadele a- 
cestei zile, s-au colectat pînă 
în prezent 11100 tone metale ve- 

• chi dintr-un plan anual de 18 000 
tone, că acțiunea de împădurire 
s-a încheiat în această primă
vară depășindu-se planul anual 
cu 6 ha. că dintr-un plan anual 
de 40 milioane lei la lucrările 
nefinanțate s-au realizat deja 28 
milioane lei, că planul anual la 
lucrările finanțate a fost reali
zat în proporție de 50 la sută. 
Rezultate cu totul meritorii, pe 
potriva entuziasmului tinerilor 
gălățeni.

I. CHIRIC

producție marfă suplimentară 
de aproximativ 110 milioane lei. 
Potrivit datelor comunicate de 
întreprinderile industriale au 
fost produse peste plan 1 298 to
ne oțel, 386 km conductori elec
trici izolați, 3 600 tone ciment. 
2 588 mc elemente de beton pre
fabricat, 16 087 m p furnire mo
bilier în valoare de 3 006 000 lei 
produse ale industriei electroni
ce și electrotehnice în valoare 
de 389 200 lei, medicamente in 
valoare de 10 132 000 lei, confec
ții textile în valoare de 3 480 000. 
Cele mai importante contribuții 
Ia producția suplimentară reali
zată pe județul Cluj le-au adus 
colectivul Fabricii de medica
mente Terapia, Combinatul de 
celuloză și hîrtie Dej, Fabrica 
de pielărie și încălțăminte Clu
jeana, Fabrica de porțelan, în
treprinderea locală industrială 
Napochim și Someșul — Gherla 
care au raportat îndeplinirea 
planului lor pe 4 luni înainte de 
termen.

George Pintilescu, Ion Mîi- 
nea, Gh. Stana, I. Martin, I
Virginia Rogin. |

• IN CADRUL UNUI 1
SCHIMB CULTURAL orga- ■
nizat între Teatrul de pă- | 
puși din Walbrzych — R.P. ■
Polonă și Teatrul de păpuși 
„Ciufuliri" din Ploiești între I
2 și 13 mai, teatrul polonez |
va prezenta pe scena Tea
trului dramatic din Ploiești I
și în județul Prahova o serie o
de spectacole cu „Plutașul și

spiridușul" de Hanna Jan- 
nuszewska. Conceput în cea 
mai autentică tradiție a 
artei păpușerești poloneze, 
„Plutașul și spiridușul" îm
bină muzica și dansul po
pular cu arta actoricească și 
păpușerească. în ziua de 4 
mai păpușarii polonezi vor 
prezenta la Teatrul Drama
tic din Ploiești un spectacol 
de gală, după care vor urma 
întîiniri și discuții între cele 
două colective artistice, în
tîiniri cu tineretul, cu pio
nierii din municipiu și din 
județ.

★
La Teatrul „Lucia Sturdza 

Bulandra" va funcționa un 
club recent înființat și de
numit pe scurt Club — B. 
care speră să devină locul 
de întîlnire al tinerilor crea
tori din toate domeniile artei 
scenice. Din grupul fondator 
fac parte Florian Pittiș, (a- 
nimatorul clubului). Adrian 
Păunescu, Sînziana Pop, A- 
lexandru Bocăneț, Doina Le- 
vința. Anda Călugăreanu, 
Dan Nuțu, Dan Tufaru, for
mația de muzică ușoară 
„Sfinx". Membrii clubului 
își propun sa se întîlnească 
periodic după terminarea 
spectacolelor în holul Tea
trului Bulandra, sediul clu
bului. Proiectele imediate vi
zează prezentarea volumului 
„Istoria unei secunde" de 
Adrian Păunescu în lectura 
unor membri ai clubului, or
ganizarea unui micro-festi
val de muzică folk. Iniția
tiva înființării acestui club 
a fost sprijinită pe direcție, 
de organizația de partid și 
sindicală a teatrului.

(Urmare din pag. I)

De aici, din această iubire de 
patrie, deopotrivă români, ma
ghiari, germani, de alte naționa
lități, izvorăște și se cuprin
de în nenumărate dovezi in
ternaționalismul și solidarita
tea militantă a oamenilor 
muncii din țara noastră, a 
întregului popor cu oamenii 
muncii de pretutindeni, cu toa
te popoarele lumii, cu lupta lor 
pentru pace, pentru libertate, 
pentru progres.

Sărbătorim cel de al doilea 1 
Mai al cincinalului construcției 
socialiste multilateral dezvol
tate, aflați în plin proces de 
traducere în viață a hotărîrilor 
Plenarei din 3—5 noiembrie a 
C.C. al P.C.R., de perfecțio
nare și înțelegere umană, de 
ridicare a conștiinței socialiste 
pe o treaptă superioară. Sîntem, 
în același timp, în preajma u- 
nui alt eveniment cu largi e- 
couri și semnificații în viața 
țării — Conferința națională a 
partidului, hotărîtă de Plenara 
din 18 aprilie a C.C. al P.C.R., 
conferință ce va dezbate pro
bleme ale dezvoltării calitati
ve a economiei noastre na
ționale, ale construcției so
cialiste. Traversăm momentul 
în care înalta știință a condu
cerii societății a devenit sar
cină de căpătîi, demnă respon
sabilitate asumată de întreaga 
țară, de întregul popor, pentru 
că viitorul nostru depinde de 
noi, de munca, de competența, 
de profesionalitatea și de pute
rea și talentul dăruirii noastre.

Alături de întregul popor, ti
neretul țării, muncitori, con
structori, agricultori, elevi și

I
n aer vibrează cuvin
tele avîntate ale cunos
cutului marș revoluționar 
Sus, muncitori, și-nainte ! Apoi, 
în interpretarea impresionan

tă a corurilor reunite, pe 
stadion răsună frumosul marș 
„întâi Mai" de Ciprian Porum- 
bescu. La un semnal al 
fanfarei, sportivii alcătuiesc 
cu trupurile lor pe gazon 
inscripția 1 Mai. Tribuna din. 
partea opusă se transformă în
tr-un imens drapel purpuriu. 

Coloanele de sportivi din cen
trul terenului se retrag făcînd 
loc formațiilor laterale care se 
desfășoară pe întregul gazon. 
In sunetele fanfarei se recită 
versuri înflăcărate închinate 
Partidului și Patriei socialiste. 
Deasupra stadionului și-au fă
cut apariția două elicoptere 
care desfășoară două flamuri 
imense : steagul Partidului și 
drapelul Republicii Socialiste 
România. Corurile reunite into
nează imnul „Glorios Partid". 
Formația de sportivi înscrie cu 
trupurile pe gazon cuvîntul 
P.C.R. Se intonează „Republică, 
măreață vatră", în timp ce un 
uriaș drapel tricolor apare pe 
toată întinderea tribune,i din 
față. La un semnal al fanfarei 
sportivii înscriu cu trupu
rile lor inițialele R.S.R. Izbuc
nesc urale și ovații.

Acordurile fanfarei sugerează 
dinamismul, entuziasmul, înflă
cărarea, dîrzenia, curajul. Pe 
cest fond muzical — care redă 
stări de spirit ale tinereții — își 
fac apariția pe gazonul verde re
prezentanții organizațiilor U.T.C. 
din Capitală. Așa cum e și fi
resc, demonstrația uteciștilor în
cepe cu acel peisaj masiv și con
centrat din care se degajă nu 
numai grandoarea și puterea, ci 
însăși forța, însăși temeinicia 
prezentului și viitorului patriei 
noastre, întregului popor român: 
peisajul muncii, imaginea toni
fiantă a bunăstării în creștere și 
a unui climat social în care mun
ca s-a generalizat ca un drept 
fundamental, dar și ca o înaltă 
îndatorire.

Un cor vorbit se face ecoul 
sentimentului de mîndrie pe care 
conștiința datoriei împlinite îl 
conferă tinerei generații : „Noi, 
tineretul țării — avem mîndria / 
Că am slujit în fiece moment / 
Această țară scumpă, România / 
Cu cel mai comunist devota
ment". Sint versuri vibrante care 
semnifică angajarea cu toată 
ființa la înfăptuirea mărețului 
program al partidului de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, la înflorirea și 
progresul multilateral al țării. 
Ele conțin semnificația mîndriei 
întregului nostru tineret de a fi 
martor și părtaș la transformarea 
României într-o țară cu o indus
trie puternică, în plină dezvol
tare, cu o știință și cultură avan
sate. Prezența corului vorbit — 
tradiție care s-a născut în focul 
participării tineretului la lupte
le ceferiștilor de la Grivița, în 
februarie 1933 — adaugă acestui 
tablou al muncii, de o rară fru
musețe, pe care tinerii l-au con
turat pe stadion cu trupurile lor 
zvelte, reflexele incandescente 
ale istoriei de o jumătate de se
col a Uniunii Tineretului Comu
nist. Pentru că demonstrația ute
ciștilor are o semnificație și o 
dimensiune aparte — ea aflîn- 
du-se sub semnul anului jubiliar 
al sărbătoririi semicentenarului 
U.T.C.

Incinta stadionului este plină 
de tineri purtând uniforme de 
brigadieri sau frumoasele cos
tume alp formațiunilor de pre
gătire pentru apărarea patriei. 
Exercițiile pe care ei le execu
tă, în ritmul trepidant al muzi
cii, simbolizează o preocupare de 
seamă a Uniunii Tineretului Co
munist, ca vlăstar al partidului : 
educarea tinerei generații în spi
ritul principiilor comuniste, în 
spiritul patriotismului socialist, 
al devotamentului și dăruirii ge
neroase pentru progresul țării. 
Au ou toții conștiința limpede și 
bărbătească a rolului ce le re
vine, azi, în dezvoltarea țării, 
cînd entuziasmul tineresc se cere 
a fi dublat de o înaltă pregătire 
profesională.

Ea un moment dat mii de tru
puri înscriu pe gazonul verde cu
vîntul PACE, între contururile 
superbe ale unui imens drapel 
alb. Stoluri de porumbei se avîn- 
tă în zbor către înaltul albastru 
al cerului. Este un tablou cu a- 
lese semnificații, care redă do
rința tineretului țării noastre de 
a trăi într-o lume a păcii, a coo
perării și prieteniei între toate 
statele. Este și un gest de ade
ziune la politica partidului și 
statului nostru care militează ac
tiv pentru solidaritatea interna- 
ționalistă a tuturor țărilor socia
liste. a tuturor forțelor revolu
ționare si democratice din în
treaga lume, pentru promovarea 
ideilor păcii și înțelegerii între 
popoare.

Din nou un tablou de muncă. 

studenți, proiectanți și funcțio
nari, scriitori și arhitecți, în
tâmpină Ziua de 1 Mai cu sen
timentul datoriei împlinite, al 
hotărîrii de a fi mereu în pri
mele rînduri, de a învăța și 
munci, de a cinsti și dovedi 
prin trăinicia faptelor, prin în
drăzneală . creatoare, prin ne
mărginirea viselor că sînt gînd 
și ființă din gîndul și ființa pa
triei socialiste.

★
Tribunele stadionului Repu

blicii par neîncăpătoare pentru 
cei 35 000 de bucureșteni, mun
citori, oameni de știință, crea
tori pe tărîmul literaturii și ar
tei. profesori, studenți și elevi, 
militari, care au ținut să fie pre- 
zenți la marea adunare populară 
și la spectacolul cultural-sportiv 
care au loc aici în cinstea marii 
sărbători a muncii.

în fața tribunei oficiale, de 
cealaltă parte a stadionului, se 
înalță o uriașă emblemă a tra
diționalei sărbători, cuprinzînd 
simbolul globului pămîntesc cu 
chemarea : Proletari din toate 
țările uniți-vă ! Deasupra tribu
nelor, în partea dreaptă, sînt 
portretele dascălilor proletaria
tului — Marx, Engels, Lenin. în 
partea stingă se văd portretele 
membrilor Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Pe 
mai multe pancarte se citesc 
urările : „Trăiască 1 Mai, ziua 
solidarității internaționale a ce
lor ce muncesc, ziua frăției 
muncitorilor de pretutindeni !", 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secretarul

0 NOUĂ Șl VIBRANTĂ 
MANIFESTARE A UNITĂȚII 

POPORULUI ÎN JURUL PARTIDULUI

Tinerii care poartă pe umeri 
unelte de lucru ne reamintesc 
deviza brigadierilor de la Bum- 
bești-Livezeni : „Cu sapa și lo
pata / Vom da șantierul gata !" 
Tabloul descrie același entuziasm 
tineresc, aceeași voință, aceeași 
dirzenie, aceeași dăruire patrio
tică. Numai specificul muncii e 
altul. Rapsodiile lui George 
Enescu, executate de fanfară, a- 
duc parcă în incinta stadionului 
întregul peisaj românesc, cu 
munți, cu văi, cu ape, cu ogoare 
mănoase. Acest peisaj cunoaște 
azi transformări structurale da
torită muncii unor oameni califi
cați, competenți, stăpîni pe teh
nica modernă a economiei socia
liste. Această imagine tonifian
tă a unui climat social-economic, 
în care personalitatea tinerilor 
are asigurate condițiile de dez
voltare potrivit celor mai îndrăz
nețe aspirații ale lor, este redată 
cu o deosebită forță de sugestie 
de către miile de uteciști, care 
culeg aplauzele tribunelor. Chi
purile lor exprimă un nobil și 
tineresc gînd : acela de a-și face 
pe deplin datoria de uteciști și 

său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“, „Trăiască Partidu’ 
Comunist Român, forța politică 
conducătoare a societății noastre 
socialiste !", „Trăiască unitatea 
țărilor socialiste, a partidelor co
muniste și muncitorești, a tutu
ror forțelor democratice și 
antiimperialiste !“, „Trăiască și 
înflorească scumpa noastră pa
trie. Republica Socialistă Româ
nia !“, „Trăiască poporul român, 
constructor al socialismului !", 
„Trăiască pacea și prietenia în
tre popoare !". Domnește o at
mosferă de puternică însuflețire. 
O, pădure de steaguri roșii și 
tricolore flutură în vînt deasu
pra tribunelor arhipline. Tribu
nele înseși au devenit o mare 
de culori fremătătoare.

De aici, de la tribuna' princi
pală, se deschide o vastă pa
noramă a Capitalei noastre, în 
care se evidențiază puternic 
zveltele siluete argintii ale ma
rilor edificii înălțate în ultimii 
ani.

Jos, umplînd toată suprafața 
gazonului. într-o aliniere per
fectă, coloanele de sportivi aș
teaptă semnalul de deschidere 
al acestei mari sărbători care 
este a muncii și a tinereții noas
tre. La centru, flancate de co
loane de tineri îrribrăcați în 
roșu și albastru, formații de 
fete și băieți oferă privirii un 
splendid spectacol de culoare 
în care par să se înmănuncheze 
toate florile acestei primăveri.

Fundalul acestui ansamblu 
îl constituie o pădure maiestu
oasă de flamuri de mătase 
purtate de un detașament de 
stegari.

în fața tribunei principale, 
pe toată lungimea terenului, 

de cetățeni, dînd aripi avîntului 
clocotitor de a fi întotdeauna 
folositori partidului, țării, po
porului.

Irump, nestăvilită bucurie, cu 
urale și fluturări de mîini, 
schimbînd de la o clipă la alta 
culoarea palidă a ierbii în alb 
imaculat și-n roșu aprins, pio
nierii, cei care — peste ani pur- 
tați prin lumea cărților și a prie
teniei, prin lumea binelui, a fru
mosului, a dreptății, vor fi, la 
rindul lor. în nesfîrșitul flux al 
generațiilor pământului româ
nesc, muncitori și constructori, 
ingineri și poeți, cutezătorii vii
torului de miine, urmașii urma
șilor de azi, visul nostru purtat 
peste timp...

în vreme ce, cu trupurile ghe
muite la semnalul fanfarei, pio
nierii înscriu chemarea ce le ani
mă vîrsta copilăriei — TOT ÎNA
INTE, un grup de mici purtă
tori ai cravatei roșii suie 
treptele tribunei oficiale și 
oferă flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducători 
de partid și de stat, care-i îm

s-au aliniat două șiruri de 
trompeți, unul de pionieri, ce
lălalt de militari.

Sosesc conducătorii partidului 
și statului, întâmpinați cu aplau
ze îndelungi și urale. în tribuna 
oficială iau loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu. Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană. 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan, Ion Stă- 
nescu, Ștefan Andrei, Ion Dincă 
și Constantin Pîrvulescu, vechi 
militant al mișcării muncitorești 
din țara noastră.

în tribuna oficială, alături de 
conducătorii partidului și statu
lui nostru, a luat loc dr. S. A. 
Wickremasinghe. președintele 
Partidului Comunist din Ceylon, 
care face o vizită în țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.R.

Apariția la tribună a tovară
șului Nicolae Ceaușescu prileju
iește o nouă și puternică mani
festare de dragoste și atașament 
față de partid, față de conducă
torul partidului și statului nos
tru.

Se scandează, minute în șir, 
„Ceaușescu", „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

în tribunele centrale se află 
membri ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și ai gu- 

brățișează ou dragoste părin
tească.

Răsună, din sute de glasuri 
limpezi, cuvintele unui marș pio
nieresc, Mulțumim din inimă 
partidului, și eșarfele fluturate 
deasupra umerilor se adună în 
faldurile unduitoare ale tricolo
rului, în roșul steagului partidu
lui — patrie și partid, reazămele 
destinului lor minunat, al nestă
vilitei lor iubiri și recunoștințe.

O scurtă regrupare, iar după 
aceea, alți și alți pionieri, pur
tând acum coșulețe încărcate cu 
strălucitoare culori, se risipesc 
de-a lungul si de-a latul tere
nului de sport, coboară la pi
cioare dulcea povară a culorilor, 
o trec apoi peste umeri și o ri-î^ 
dică deasupra frunților într-un 
joc de o diafană grație. Și de
odată, sub ochii tuturor, crește 
o imensă floare ce-și leagănă 
ușor petalele fragile — emoțio
nantă metaforă a copilăriei feri
cite.

După câteva clipe, culorile se 
desfac, pionierii aleargă intr-o 
parte și alta cu aceeași nestăvi
lită bucurie care-a îneîntat ca in 
atâtea alte rînduri.

O secundă de răgaz înainte 
ea alămurile fanfarei' să desco
pere acordurile marșului spor
tiv ce deschide programul de 
gimnastică sporțivă și acroba
tică și de exerciții sportive sus
ținut de sportivii militari și de 
studenții Institutului de educa- 
cație fizică și sport.

Stegarii se retrag încet pe 
margini. într-o perfectă ordine, 
băieți și fete în oostume albe 
și roșii de gimnastică pătrund 
pe teren, ocrotind in mijlocul 
lor un grup de fete ce poartă 
ghirlande de flori roz.

Apoi, sportivii își dovedesc 
din plin tinerețea și măiestria, 
grația și forța într-o sugestivă 
descriere a dăruirii sportive, a 
pregătirii și efortului ce duce 
spre entuziasmul învingătorilor.

O cupă purtată pe umeri, o 
cupă a victoriei înmănunchind 
steagul țării și steagul partidu
lui și avînd încrustată în ea 
ziua sărbătorii și solidarității 
oamenilor muncii, 1 Mai, va fi 
curînd înconjurată de omagiul 
unei piramide omenești.

A fost acesta momentul cul
minant al întâlnirii cu sportivi 
studenți și militari —, o parte 
doar din zecile de mii de spor
tivi ai țării, din cei care duc 
pretutindeni, în toate colțurile 
lumii cinstea, prietenia și înțe
legerea întrecerii sportive, o 
parte doar din cei care ne aduc 
de pretutindeni, din toate col* *»  
țurile lumii, gloria sportivă 1 
întrecerilor drepte, victorii șl 
înțelegere, prietenie și cinste v

• ÎNTREPRINDERILE DIN 
INDUSTRIA JUDEȚULUI PRA
HOVA au obținut in perioada 
ianuarie-aprilie o producție 
marfă fabricată care depășește 
cu 114 milioane lei prevederile 
de plan și care reprezintă 45.6 
la sută din angajamentul anual.

• POTRIVIT DATELOR PRE
LIMINARE, oamenii muncii din 
întreprinderile industriale ale 
județului Dîmbovița au realizat 
pînă la data de 30 aprilie, peste 
prevederile planului pe primele 
patru luni, mai bine de 600 tone 
cărbuni. 3 200 tone ciment. 
107 000 lămpi electrice, armături 
electrice și alte produse. Valoa
rea producției obținută peste 
plan reprezintă 40 la sută din 
angajamentul asumat pentru în
tregul an.

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
Direcfia județeană de statistică 
planul județului Cluj al produc
ției globale industriale pe 4 luni 
a fost îndeplinit realizîndu-se o

se confruntă cu marile răs
punderi. Axul întregii repre
zentații este, așadar, acest 
personaj principal interpre
tat de Ion Manta".
• SERIA SPECTACOLE

LOR CARAGIALE continuă 
la Teatrul de stat din Tg. 
Mureș, secția română cu ,,O 
noapte furtunoasă" pusă în 
scenă de Nicolae Scarlat, 
student la IATC, clasa de 
regie a profesorului Radu 
Penciulescu.

• ULTIMUL SPECTACOL 
al Teatrului de Stat din O- 
radea, secția română este 
„Pescărușul" de Cehov, rea
lizat sub îndrumarea atentă 
a tânărului regizor Alexan
dru Colpacci și în scenogra
fia unei remarcabile artiste, 
Florica Mălureanu. Inter- 
preții, de asemenea în mare 
parte tineri, au dat viață, cu 
credință șl dăruire, cunos
cutelor personaje cehoviene. 
EI sînt : Simona Constanti- 
nescu, Eugen Harizomenov, 
Jean Săndulescu, Ruxandra 
Sireteanu, Grig Schițcu, Doi
na loja, Dorina ’ Păunescu,
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vernului, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organizațiilor 
de masă și obștești, vechi mili- 
tan.ți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, muncitori 
fruntași în producție, personali
tăți ale vieții noastre științifice, 
culturale și artistice, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

în tribune, au luat loc, de ase
menea, delegațiile sindicale și 
a Iți oaspeți de peste hotare, so
siți în țara noastră pentru a 
sărbători ziua de 1 Mai alături 
de poporul român.

Iau parte șefi ai misiunilor 
diplomatice 
noastră și 
diplomatic.

Fanfara 
stat.

Adunarea . .
chisă de tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.. prima
rul general al Capitalei.

Apoi, a luat cuvîntul tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Cuvîntarea este subliniată în 
repetate rînduri cu aplauze.

în continuare, pe gazonul sta
dionului. devenit o imensă sce
nă. are loc un spectacol cultural- 
artistic la care își dau concursul 
15 000 de tineri bucureșteni.

Formația de trompeți into
nează notele înalte și pure ale 
semnalului de deschidere a ma
relui spectacol festiv.

acreditați în țara 
membri ai corpului
intonează imnul de

populară este des- 
de tovarășul

Cuvîntarea tovarășului

Paul Niculescu - Mizil

MAREA ADUNARE POPULARA
V

CONSACRATA ZILEI DE 1 MAI

o parte doar din cei care, ca 
viitori profesori și îndrumători, 
ca ostași de azi ai armatei vor 
ști. vor trebui să știe, că patria 
are nevoie de oameni viguroși, 
căliți, gata în orice clipă 6-o 
apere.

Acordurile fanfarei trasează 
un sugestiv reper — doine, ba
lade și legende în care se află 
cristalizată spiritualitatea mul
tiseculară a poporului român. 
Asistăm la una dintre cele mai 
frumoase secvențe din cadrul a- 
cestyi grandios spectacol : mo
mentul folcloric. Tabloul relevă

virtuți ce depășesc cu mult 
măiestria dansatorilor și frumu
sețea costumelor. Avem în față 
imaginea țării, din care se de
gajă ideea fundamentală a afir
mării unei unice voințe : voința 
nestrămutată a oamenilor care 
muncesc și trăiesc pe plaiurile 
românești, muncitori, țărani, 
intelectuali, tineri și vîrstnici, 
indiferent de naționalitate, de a 
participa cu toate forțele lor la 
înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului, la transformarea în 
fapt a programului de făurire 
a societății socialiste multilate-

ral dezvoltate. © imensă horă, 
în care s-au prins, deosebiți 
doar prin stilul și coloritul cos
tumelor naționale, români, ma
ghiari, germani, sîrbi, etc., dă 
o grăitoare și elocventă expre
sie solidarității generațiilor de 
oameni ai muncii de pe întreg 
întinsul țării românești, unității 
de interese ce caracterizează în
treaga noastră viață social-po- 
litică, în toate compartimentele 
ei. Privind acest tablou viu, a- 
vem în fața imaginea unei re
publici în care omul e stăpîn 
pe soarta sa și se poate afirma

4»eplin in toate domeniile, in
diferent de naționalitate. A- 
seastă imensă horă — sugerînd 
unitatea de monolit a poporului 
român și a naționalităților con
locuitoare, consfințind legămîn- 
tul solemn 
nostru popor 
marile salo 
luționare. de 
întări independența și suverani
tatea națională a României so
cialiste — este un omagiu adus 
REPUBLICII noastre socialiste, 
care în acest an își sărbătorește 
un sfert de veac de existență. 
De pe această a 25-a treaptă 
privim astăzi cu mîndrie patria 
noastră. Republica Socialistă 
România, țară care prin politica 
ei înțeleaptă, prin munca paș
nică a poporului ei. a ajuns să 
fie stimată și prețuită în în
treaga lume, de toate popoarele.

Tabloul final semnifică un 
înalt omagiu adus partidului 
comunist, care prin întreaga sa 
politică principială și fermă a 
făcut totul pentru a-și realiza 
misiunea istorică în societate, 
asigurind succesul revoluției și

„Prin viața și prin 
Ca un ecuator istoric, viu, 
Tot adevărul din Congresul zece, 
Cînd al poporului de seamă fiu 
El. omul inimilor noastre wdrag 
Făcea cuvîntul torță și văpaie 
Sub comunistul, creatorul .steag 
Tovarășul Ceaușescu

Acest vibrant omagiu adus 
celui mai iubit fiu al poporului 
român exprimă dragostea și 
prețuirea față de partidul co
munist. legat prin infinite va
lențe de cauza, de viața și lupta 
poporului, este un omagiu adus 
poporului român, constructor al 
socialismului pe pămîntul Ro-

al întregului 
de a apăra 

cuceriri revo- 
a apăra și

al edificării noii orînduix’ so
ciale, reușind să cîștige încre
derea și adeziunea nețărmurita 
a clasei muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, pentru că s-a 
identificat cu năzuințele și as
pirațiile cele mai intime ale 
poporului. De fapt, întregul 
spectacol, prin atmosfera elec
trizantă care a dominat stadio
nul. prin tablourile care, dincolo 
de forța lor artistică, au dovedit 
înalte semnificații politice, prin 
lozincile care au răsunat din 
zeci de mii d*»  piepturi, a fost 
o manifestare a dragostei față 
de partid, față de conducătorii 
săi iubiți, aflați într-un perma
nent dialog cu poporul. Tabloul 
final însă, cînd în incinta sta
dionului au venit toți cei peste 
15.000 de realizatori ai acestui 
reușit spectacol cultural-spor- 
tiv, a concentrat toate aceste 
sentimente de recunoștință și 
dragoste față de partid, dîn- 
du-le o amploare deosebită. 
Versurile care se recită, în a- 
cest moment reprezintă ecoul 
gîndurilor cele mai intime pe 
care le purtăm in conștiința 
noastră :

(Urmare din pag. I)
_  sută față de aceeași perioa
dă a anului trecut. Măsurile lua
te în direcția mecanizării și chi
mizării agriculturii, n îmbună
tățirilor funciare, a dezvoltării 
zootehniei, au pus baze trainice 
sporirii aportului acestei impor
tante ramuri la aprovizionarea 
populației și la satisfacerea ce
rințelor mereu mai mari ale e- 
conomiei naționale. Agricultura 
a dat anul trecut cea mai mare 
recoltă de cereale din istoria 
țării. O linie continuu ascenden
tă urmează învățămîntul, știința 
și cultura — factori esențiali în 
procesul construcției socialiste.

Pe baza rezultatelor obținute 
îr. p-cducția materială, în creș
terea venitului național, au fost 
luate și sînt prevăzute în con
tinuare noi măsuri pentru spo
rirea veniturilor reale ale sala- 
riaților și țărănimii, majorarea 
salariilor mici și a pensiilor, 
dezvoltarea construcțiilor de lo
cuințe, mărirea volumului chel
tuielilor social-culturale ale sta
tului, J^sigurîndu-se astfel conti
nua îmbunătățire a condițiilor 
de viață ale celor ce muncesc — 
obiectiv fundamental, constant 
al întregii politici a partidului 
și statului nostru.

Succesele în înfăptuirea pla
nului reprezintă o confirmare 
strălucită a justeței și realismu
lui obiectivelor stabilite de par
tid pentru dezvoltarea economi
că socială, o politicii de con
struire a socialismului. In ele 
sînt întruchipate hărnicia,^pricr- 
perea, abnegația în muncă a în
tregului popor, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, care, în «•trinsă 
unitate. înfăptuiesc cu încredere 
și entuziasm politica partidului

Pentru toate aceste realizări, 
cu prilejul Zilei de 1 Mai, în nu
mele și din însărcinarea Comi
tetului Central al Partidului Co
munist! Român, Consiliului de 
Stat și guvernului Republicii 
Socialiste România, adresez cla
sei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, tuturor oamenilor 
muncii -- români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
cele mai calde felicitări și urări 
de noi succese în activitatea 
consacrat*  progresului și pros
perității ;^atr:’i socialiste.

]a

Tovar2și

munca noastră trece

Nicolae".

MANIFESTĂRI IN ȚARA

mâniei. Răsună acordurile „In
ternaționalei". Participanții la 
marea adunare populară ova
ționează pentru partidul comu
nist, forța conducătoare a na
țiunii noastre socialiste, pentru 
România socialistă, exprimînd 
angajamentul ferm al întregului 
popor român de a înfăptui poli
tica internă și externă a parti
dului și statului, de a munci cu 
abnegație și devotament pentru 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
progresul și prosperitatea pa
triei.

BIHOR

Stadionul tineretului din Ora
dea a cunoscut ieri după-amiază 
o atmosferă de deosebit entu
ziasm popular. Oamenii muncii 
bihoreni — români, maghiari și 
de alte naționalități — au adus 
cu ei, la adunarea populară or
ganizată în cinstea marii sărbă
tori, bucuria împlinirilor dăltui
te cu pasiunea pe care au pus-o 
la temelia înfăptuirii planurilor 
elaborate de partid. Aici, în țara 
celor trei Crișuri, s-au produs în 
anii noștri înnoiri demne de 
epoca pe care o trăim. Pentru 
prima oară în România se pro
duce alumină din bauxită, pro
cesul de preparare fiind o nou
tate pe plan mondial. Orădenii 
aduc, de asemenea, 25 la sută 
din producția țării de mașini- 
unelte așchietoare de metal, cit 
și încălțăminte, ulei, cărbune. 
După o amplă evocare a semni
ficațiilor marii sărbători a oa
menilor muncii a urmat un bogat 
program de manifestări cultu- 
ral-artistice și sportive susținut 
de formațiile corale ale sindica
tului învățămîntului, ale liceelor 
din oraș, fanfară, elevi, pionieri, 
membri ai brigăzilor patriotice, 
brigadier: de pe șantierele biho- 
rene, artiști amatori și profesio
niști, recitatori, numeroși spor
tivi.

BENONE NEAGOE

MUREȘ
Adunarea populară dedicată 

Zilei de 1 Mai, care a avut loc, 
ieri în Palatul Culturii din Tg. 
Mureș a prilejuit manifestarea 
plenară a sentimentelor cu care 
oamenii muncii din unitățile e- 
conomice. din instituțiile din 
municipiu și celelalte orașe ale 
județului, cinstesc munca, facto
rul hotărîtor al înfloririi patriei, 
al viitorului ei luminos.

Cu această ocazie, au luat cu-

vîntul tovarășii Pavel Chiorean? 
și Ștefan Jakob, prim secretar și 
respectiv secretar al Comitetului 
municipal de partid Tg. Mureș, 
care a vorbit, primul în limba 
română, al doilea în limba ma
ghiară. despre semnificația Zilei 
de 1 Mai în istoria mișcării 
muncitorești internaționale și din 
țara noastră. A fost făcută în 
continuare o succintă evocare a 
rezultatelor obținute de către 
oamenii muncii romani, maghiari 
și germani din județ în cinstea 
Zilei de 1 Mai. Astfel, planul de 
producție industrială pe 4 luni a 
fost realizat cu 5 zile înainte 
de termen, permițîndu-se obți
nerea peste prevederi a 130 mi
lioane lei la producția globală și 
a peste 100 milioane lei la pro
ducția marfă, rezultat care echi
valează cu realizarea angaja
mentelor suplimentare pentru 
întregul an în proporție de peste 
40 la sută. Acest rezultat însu
mează efortul susținut al comu
niștilor. al tinerilor și al celor
lalți salariați din întreprinde
rile județului, este dovada 
profundei înțelegeri și adeziuni 
a locuitorilor județului Mureș la 
politica partidului nostru, a ho- 
tărîrilor de a întîmpina cu sub
stanțiale succese în activitate a- 
propiata Conferință Națională a 
P.C.R.

Tn partea a doua a adunării 
populare participanții au ur
mărit spectacolul închinat Zilei 
de 1 Mai de către Ansamblul ar
tistic Mureșul, Corul filarmoni
cii de stat și un colectiv al Tea
trului de stat din localitate.

Asemenea adunări populare au 
avut loc în toate orașele județu
lui. în numeroase întreprinderi 
și instituții.

Cluj cu prilejul adunării popu
lare închinată sărbătoririi zilei 
de 1 Mai, ziua internațională a 
oamenilor muncii. Adunarea 
populară a fost deschisă de to
varășul Vasile Vîlceleanu, pre
ședintele consiliului munici
pal al sindicatelor după care a 
luat cuvîntul tovarășul Remus 
Bucșa, prim secretar al Comi
tetului municipal Cluj al P.C.R., 
primarul municipiului Cluj. 
Vorbitorul s-a referit în. cuvîn
tul său la semnificațiile zilei de 
1 Mai, la tradițiile revoluțio
nare de luptă ale clasei mun
citoare din țara noastră, la 
succesele pe care muncitorimea 
clujeană, sub conducerea parti
dului le-a obținut în produc
ție. In preajma acestei sărbă
tori a fost conferit titlul de 
fruntaș pe ramură unui număr 
de 12 unități.......................
gricole. Clujul 
mai mult ca 
strial puternic al tă 
primul loc la proclu

GALAȚI

adunării
Nicolae

Gheorghe

MIRCEA BORDA

CLUJ
Peste 3 000 de oameni ai mun

cii au fost prezenți ieri după 
amiază în Sala sporturilor din

industriale și a- 
se profilează tot 
un centru indu

rării. ocupînd 
, . ... proaucția de în
călțăminte, porțelan menaj, pie
se din pulberi sinterizate și pro
duse abrazive, industria clujea
nă furnizează țării peste 50 la 
sută din producția națională de 
utilaje destinate industriei 
ușoare și peste 30 la sută din 
cele destinate industriei ali
mentare.

Adunarea populară a oameni
lor muncii clujeni a continuat 
cu un frumos program artistic 
prezentat de cele mai bune for
mații ale municipiului. Fanfara 
militară și corurile reunite ale 
celor două opere, Conservatoru
lui și Liceului pedagogic, 
prezentat un program de 
tece patriotice, închinate 
de 1 Mai. A urmat un 
gram folcloric, prezentat 
formația artistică a U.M.M.R. și 
a U.J.C.M., de cvartetul de 
muzică populară germană și de 
formația Casei de cultură a stu
denților condusă de Dumitru 
Fărcașu.

au 
cîn- 

Zilei 
pro- 

de

La Galați, adunarea prilejuită 
de sărbătorirea Zilei de 1 Mai 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de cald entuziasm, cei peste 2 300 
de participant! la acest eveni
ment manifestîndu-și cu însufle
țire bucuria pentru izbînzile 
obținute în județul lor ca și în 
țară în construirea socialismu
lui. Luînd cuvîntul în cadrul a- 
dunării tovarășul Gheorghe Ba- 
roga, secretar al Comitetului ju
dețean de partid, relevînd multi
plele semnificații ale Zilei de 1 
Mai, a evidențiat faptul că oa
menii muncii din județul Galați 
au întîmpinat această mare săr
bătoare cu importante realizări 
în industrie și agricultură, în ce
lelalte domenii de activitate. 
Astfel, pe primul trimestru al 
anului 1972 planul producției 
marfă fabricată a fost îndepli
nit în proporție de 103.6 la sută, 
înregistrîndu-se un ritm de creș
tere de 36 la sută față de pri
mul trimestru al anului trecut, 
iar productivitatea muncii a fos.t 
mai mare cu 22,6 la sută ceea 
ce a permis să se obțină pe a- 
ceastă cale 76,2 la sută din spo
rul producției globale.

Programul cultural sportiv 
care a urmat a izbutit să ilus
treze prin valoarea sa ideatică 
și artistică, semnificațiile atîtor 
fapte de dăruire ale oamenilor 
muncii dîn uzine și de pe o- 
goare, din școli și facultăți, să 
evoce pregnant și sugestiv dru
mul parcurs de poporul nostru 
în anii luptei pașnice pentru 
construirea noii societăți. Cîn- 
tece de dragoste pentru țară, 
versuri și dansuri populare, e- 
lemente de gimnastică artistică 
configurînd cu grijă simboluri 
ale sporului, ale saltului îna
inte, au conlucrat în strînsă ar
monie. ca părți ale aceluiași 
poem. i

I. CÎMPEAN I. C'HIKIC

După încheierea 
populare, tovarășii 
Ceaușescu și Ion 
Maurer s-au întreținut cordial
cu șefii misiunilor diplomatice, 
cu membrii delegațiilor sindica
le și ceilalți 
hotare.

oaspeți de peste

Reportaj
MIHAI
CONSTANTIN STOICIU
ADRIAN VASILESCU

realizat de :
ELIN

Realizarea mărețului obiectiv 
al ridicării României la un înalt 
nivel de oivilizație materială și 
spirituală ii apropierii ei de 
țările cele mai avansate econo
mic. solicită în continuare in
tense și susținute eforturi, ridi
carea întregii activități la un 
nivel calitativ mai înalt. Sintem 
conștienți că avem încă de re
zolvat numeroase probleme, de 
învins greutăți și neajunsuri, 
unele din ele inerente unei ase
menea opere. Există însă premi
sele necesare pentru a obțin*  
noi și tot mai însemnate succe
se, a înainta ferm spre țelul 
propus.

Dispunem de o bază economi
că puternică, de considerabile 
rezerve în toate sectoarele.

La cîrma țării, partidul comu
nist, călăuzindu-se după princi
piile generale ale construirii 
noii orînduiri și luînd în consi
derare realitățile specifice țării, 
dă soluții creatoare problemelor 
pe care le ridică dezvoltarea so
cietății noastre, unește toate 
forțele națiunii într-o uriașă o- 
peră constructivă. Cuprinzînd în 
rîndurile sale peste două mi
lioane de muncitori, țărani și 
intelectuali — oameni devotați 
trup și suflet patriei, partidului, 
cauzei socialismului, — strîns 
uniți în jurul Comitetului Cen
tral, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, urmat cu 
nestrămutată încredere de în
tregul popor, partidul nostru co
munist își îndeplinește cu cins
te rolul său de centru inspira
tor și organizator al progresului 
social, de forță conducătoare 
politică a societății noastre so-

cialis-te. Programul adoptat de 
partid, în vederea îmbunătățirii 
activității ideologice-educative 
și promovării eticii și echității 
socialiste în întreaga viață so
cială, a dat un puternic impuls 
rezolvării unei probleme hotări- 
toare a făuririi noii orînduiri — 
formarea de oameni înaintați, 
înarmați .cu o concepție științi
fică despre lume și cele mai 
noi concluzii ale cunoașterii, cu 
un larg orizont de cuțtură, ca
pabili să-și făurească conștient 
propria istorie, viitorul luminos.

Adîncirea democrației socia
liste, perfecționările aduse în 

.ultimii ani structurilor democra
tice ale societății asigură cadrul 
pentru participare^ tot mai lar
gă a celor ce muncesc la con
ducerea producției și a ansam
blului vieții sociale, stimulează 
energia, inițiativa și capacitatea 
creatoare a maselor. O impor
tanță deosebită în acțiunea de 
continuă perfecționare a activi
tății partidului și statului, de 
îmbunătățire a conducerii întrer 
gii societăți, va avea Conferința 
Națională a partidului, a cărei 
convocare a fost liotărîtă de re
centa plenară a Comitetului 
Central.

Conducerea partidului și sta
tului nostru cheamă clasa mun
citoare, țărănimea, intelectuali
tatea, pe toți cei ce muncesc, 
organele și organizațiile de par
tid, activiștii din toate domeniile 
să înfăptuiască la timp și în 
cele mai bune condițiuni sarci
nile planului de stat, să asigure 
sporirea producției industriale 
și agricole, creșterea producti
vității muncii, ridicarea calității 
și eficienței producției, înflori
rea învățămîntului, științei, ar
tei și culturii, perfecționarea 
activității sociale — s|-și dea 
întregul aport la progresul ope
rei de edificare socialistă în 
patria noastră.

Tovarăși,
Politica de construire a socia

lismului își găsește o continuare 
firească în ampla activitate des
fășurată de partidul și statul 
nostru pe plan extern. Pornind 
de la înalta responsabilitate 
pentru soarta păcii pe care o ara 
fiecare țară, mare sau mică,.Ro
mânia socialistă și partidul nos
tru comunist se afirmă ca fac
tori activi în viața internaționa
lă, . dezvoltă legături de strânsă 
solidaritate cu toate forțele po
litice și -sociâre“care luptă pen
tru libertate, .progres și pace, 
își aduc contribuția la soluțio
narea problemelor vitale cu ca
re se confruntă omenirea.

Această politică și-a găsit o 
strălucită expresie în recenta vi
zită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unele țări ale A- 
fricii, manifestare fără prece
dent a solidarității cu țările care 
au. scuturat jugul colonial, cu 
mișcările de eliberare națională 
— vizită apreciată de Comitetul 
Central, de partid , și de întregul 
popor ca o contribuție de seamă 
la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie cu popoarele africane, la 
rauza generală a luptei antiim- 
perialiste. pentru socialism 
pace.

Așa 
statul 
tenție 
laborării frățești cu toate țările 
socialiste, solidarității cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești. Partidul nostru este hotă- 
rît să acționeze și în viitor pen
tru depășirea actualelor diver
gențe din mișcarea comunistă 
internațională, pentru refacerea 
și întărirea unității țărilor socia
liste și a partidelor comuniste și 
muncitorești. condiție funda
mentală a creșterii forței socia
lismului și a influenței Iui asu
pra dezvoltării mondiale con
temporane.

Cu prilejul Zile! de 1 Mai, po
porul român adresează un salut 
frățesc popoarelor din țările so
cialiste vecine — Uniunea So
vietică, Bulgaria. Iugoslavia, 
Ungaria ; din celelalte țări so
cialiste europene — Albania, 
Cehoslovacia. Republica Demo
crată Germană, Polonia; popoa
relor din țările socialiste ale A-

și

și
a-

cum se știe, partidul 
nostru dau o deosebită 
dezvoltării alianței și co-

siei — Republica Populară Chi
neză. Republica Populară De
mocrată Coreeană, Republica 
Populară Mongolă și Republica 
Democrată Vietnam ; poporului 
primului stat socialist de pe 
continentul american — Repu
blica Cuba.

Salutăm cu căldură clasa 
muncitoare, partidele comuniste 
și muncitorești din întreaga 
lume care luptă cu abnegație și 
eroism pentru democrație, liber
tate și progres social, organiza
țiile și mișcările socialiste, de
mocratice și progresiste.

Transmitem salutul nostru po
poarelor care s-au eliberat din 
robia colonială, mișcărilor de e- 
liberare națională, tuturor . 
poarelor angajate în lupta îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru dobândirea, apărarea 
și consolidarea independenței 
lor, pentru progres, securitate și 
pace în lume.

Cred că exprim sentimentele 
tuturor celor prezenți, salutînd 
cu căldură pe oaspeții de peste 
hotare, veniți să sărbătorească 
împreună cu noi ziua de 1 Mai.

Potrivit principiilor coexis
tenței pașnice, în numele cauzei 
păcii și prieteniei între popoare, 
România socialistă promovează 
relații de colaborare multilate
rală cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduirea lor so
cială. Politica noastră externă, 
se bazează pe convingerea că 
dezvoltarea liberă și progresul 
fiecărei națiuni, salvgardarea 
păcii pe pămînt sînt condițio
nate în cel mai înalt grad de a- 
șezarea relațiilor internaționale 
pe temelia principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, de aplica
rea neabătută a 
pii în orice act 
ternațională.

In acest spirit, 
se afirmă ca o 
luptei împotriva __,________
lui,. împotriva politicii sale de 
dictat, agresiune și înrobire a 
popoarelor, a oricărei manifes
tări de forță sau amenințare cu 
forța în viața internațională, 
pentru respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî sin
gur.soarta. Exprimîndu-ne și cu 
acest prilej solidaritatea cu 
lupta eroică a poporului vietna
mez, considerăm că este impe
rios necesar să se pună capăt 
bombardamentelor și oricăror 
acte de război împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam, să fie 
retrase trupele Statelor Unite 
ale Americii și ale aliaților lor 
din Indochina, să se acționeze 
pentru o soluționare politică a 
conflictului, cu respectarea drep
tului popoarelor vietnamez, lao
țian și cambodgian de a-și 
zolva problemele așa cum 
resc, fără nici un. amestec 
afară.

Considerăm, de asemenea, ... 
cesar să se acționeze cu hotă- 
rîre pentru soluționarea con
flictului din Orientul Apropiat.' 
pe cale politică, pe baza rezolu- ] 
ției Consiliului de Securitate, 
asigurîndu-se retragerea trupe
lor Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate, integritatea și su
veranitatea fiecărui 
montarea problemei 
palestinean potrivit 
și aspirațiilor sale

Acordînd un loc 
țiunilor menite să ducă la con
stituirea unui sistem de relații 
în Europa care să permită fie
cărei națiuni dezvoltarea în con
diții de deplină egalitate și se
curitate, ne pronunțăm pentru 
organizarea cît mai curînd'a u- 
nei conferințe consacrate cola
borării și securității europene. 
Sîntem interesați în ratificarea 
tratatelor Uniunii Sovietice și 
Poloniei cu Republica Federală 
a Germaniei, deoarece aceasta 
ar contribui la îmbunătățirea 
climatului politic pe continentul 
nostru, ar ușura pregătirile 
pentru conferința general-euro- 
peană.

Partidul Comunist Român, 
România socialistă vor- milita 
și de acum înainte cu toată 
hotărîrea pentru instaurarea pe 
continentul nostru și în întrea
ga lume a unui climat trainic de 
securitate și colaborare între 
popoare, pentru întărirea forțe
lor mondiale ale socialismului, 
a tuturor forțelor care luptă 
pentru libertate, independență, 
pace și progres social.

Dragi tovarăși,
Orînduirea socialistă, politica 

Internă și externă a partidului 
deschid țării perspective strălu
cite ! Stă în puterea noastră să 
înfăptuim programul de dezvol
tare multilaterală a patriei l 
Sîntem convinși să poporul no
stru, prin munca și activitatea 
sa. sub conducerea partidului 
comunist, va face ca România 
să fie tot mai puternică, mai 
prosperă, mai înfloritoare, să 
înainteze mai departe pe dru
mul progresului și civilizației 
socialiste, al bunăstării și 
cirii !

Trăiască 1 Mai — ziua 
darității internaționale a 
ror celor ce muncesc !

Trăiască poporul român — 
constructor al socialismului !

Sub conducerea partidului, 
înainte spre noi victorii în fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noa
stră scumpă — Republica Socia
listă România !

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor democratice și 
antiimperialiste !

Trăiască pacea în lumea în
treagă !

po-

acestor princi- 
de politică in-

poporul român 
forță activă a 
imperialismu-

re- 
do- 
din

ne-

stat, regle- 
poporului 

drepturilor 
naționale, 
central ac-

feri-

soli- 
tutu-

A
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ZECE ANI DE LA ÎNCHEIEREA
COOPERATIVIZĂRII AGRICULTURII

DESTINE SUB SEMNUL
MUNCII ÎNFRĂȚITE

Mircea Constantinescu, autorul volumelor de povestiri „Ciu
dățenii de familie", „Smog" și al romanului „Cancerul blond", 
absolvent al unei facultăți de filologie și în prezent student în 
anul IV la secția de sociologie a Facultății de filozofie din Bucu
rești se numără printre sociologii de la noi din țară bine docu
mentați în privința sociologiei literaturii, avînd intense preocupări 
de acest gen. In buna tradiție românească și beneficiind de dubla 
sa formație, Mircea Constantinescu reușește să facă în același 
timp cărți și comentarii, cunoscînd așadar în chip nemijlocit 
actul scrierii și actul receptării, în felul acesta depășind dilema 
tradițională a separației dintre sociolog și filolog în formația cul
turală.

oarece există grade de diferen
țiere tipologică. De pildă, „Cor- 
dovanii“ și „Moromeții" alcătu
iesc desigur nuclee socio-esteti- 
ce foarte puternice, dar ca per
sonaje literar-artistice nu sînt 
cu nimic superioare unui „Prin- 
cepe“ sau unui Ion Mohreanu. 
Dacă am în vedere etapa socio
logică a receptării (lecturii) pot 
afirma că acești eroi literari sînt 
apreciați în unanimitate. Dar 
sînt cazuri cînd realizarea artis
tică, tipologică se exercită în 
sfera negativității. Absenți, lași, 
vicioși ș.a. se pot constitui în 
reușită literară, deci pot aspira 
la același statut preferențial al 
lectorilor. Lucrurile stau astfel 
datorită dublei dialectici a vie-

ce privește sociologia lite
raturii. Ai putea să ne 
împărtășești cite ceva din 
aceste preocupări ?

— Am publicat unele articole 
conținînd ipoteze lucrative în 

acest domeniu in revistele „U- 
niversitas", „Amfiteatru" și 
„Vatra". Mă interesează — și 
intenționez o carte in acest sens 
— îndeosebi evoluția și involu
ția „statusurilor" țărănimii în 
literatură de la Cantemir pînă 
la Marin Preda, a rolurilor in
telectualității în proza citadină 
precum și practicarea analizei 
de conținut asupra romanelor 
lui Mateiu Caragiale. Panait 
Istrati, Eugen Barbu și Fănuș 
Neagu. Toate acestea vor fi, de-

• Piatră de hotar

Avem în față colecția ziaru
lui „Scînteia" din anul 1945, 
primul a>n de la eliberare. Am 
găsit în această colecție un am
plu reportaj despre satul Săcu- 
ieăi din județul Dîmbovița. în 
cîteva numere de ziar, începînd 
din data de 18 iulie 1945. sînt 
descrise fapte deosebite despre 
munca ?i viața amară a țărani
lor pe moșia lui Iulian Ionescu, 
dospre lupta truditorilor pămîn- 
tului. sub conducerea comuniști
lor, pentru făurirea unei vieți 
noi.

Am trecut zilele trecute prin 
satul Săcuieni, care aparține de 
comuna Gura Ocniței, și am a- 
vut o discuție cu cîțiva tineri, 
unii încă elevi ai școlii gene
rale. Dialogul a fost scurt și îl 
redăm aproape în întregime.

— Vă place satul natal ?
— Da ! E cel mai frumos din 

județ.
— Ce știți despre felul 

erau exploatați oamenii de 
aceste meleaguri ?

— Munceau la 1 
greu.

— Dar despre 
tru ca satul, să 
vedeți voi azi ?

__ , ?
Am recitit un . 

cuvîntarea tovarășului 
Ceaușescu la ședința festivă de 
deschidere a celei de a doua 
Conferințe naționale a organi
zației pionierilor, în care secre
tarul general al partidului spu
nea ; „Vorbind de realitățile ac
tuale, de ambianța în care va 
dezvoltați astăzi, este bine să 
ne reamintim și de trecut, pen
tru că viața nu a fost întotdea
una așa pe meleagurile țării 
noastre. Odinioară, milioane de 
copii ai muncitorilor și țărani
lor nu reușeau să termine nici 
școala elementară. Doar este 
știut că în trecut România se 
număra printre țările europene 
cu cei mai mulți analfabeți. 
Școlile erau puține, învățămîn- 
tul era scump, cei ce trudeau 
din greu în această țară nu a- 
veau posibilități bănești pentru 
a-și susține fiii în școli, iar 
clasele stăpînitoare priveau ne- 
păsătoare cum atîtea și atîtea 
minți înzestrate, atîtea și atîtea 
suflete pasionate pentru știință, 
cultură, pentru nou, nu puteau 
căpăta acces Ia învățătură, la 
lumina culturii.

Nu e rău ca despre toate a- 
cestea să se povestească din 
cînd în cînd, în școală, în or
ganizația de pionieri ; nu e rău 
să știți cum trăiau odinioară 
copiii muncitorilor și țăranilor, 
pentru a putea prețui la adevă
rata lor valoare condițiile 
viață pe care vi le oferă 
societatea socialistă, pentru 
înțelege ce a creat și ____
socialismul pentru fericirea ti
nerelor generații ale patriei 
noastre.**

Ne-am oprit la școală. Pe pe
retele din stradă o placă come- 
moratiyă pe care citim : „In a- 
mintirea răscoalei din martie 
1907 Ia care au participat și ță
rani muncitori din comuna Să
cuieni, luptînd împotriva ex
ploatării burghezo-moșierești, 
pentru pămînt și dreptate."

în apropiere, se înalță

boieri și

cum 
pe

era
lupta lor pen- 
fie așa cum îl

paragraf din
Nicolae

de 
azi 

__  a 
creează

în apropiere, se înalță un 
monument, ridicat în memoria 
celor căzuți în lupta pentru eli
berarea țării de sub jugul fas
cist. De la prima vedere, a- 
ceste monumente vorbesc des
pre lupta celor din Săcuieni 
pentru o viață mai bună. Tatăl 
lui Gheorghe Gorgoteanu a fost 
împușcat în martie 1907, iar el, 
Gheorghe Gorgoteanu. a luptat 
în 1945, și mai înainte, pentru e- 
liberarea țăranilor de pe moși-, 
ile boierești. Mulți elevi nu 
știu de ce Gheorghe Gorgoteanu 
poartă ochelari de vedere și de 
ce nu aude bine. în 1945 Gheor
ghe Gorgoteanu a participat la 
marea demonstrație din Piața 
Palatului pentru răsturnarea 
guvernului Rădescu. O petardă 
a explodat la picioarele lui, un 
om a murit, iar el a rămas cu 
aceste infirmități.

Despre satul vostru știți că e 
frumos, ohia<r cel mai frumos 
din județ. Dar despre Săcuienii 
anului 1945 ce știți ? Să ne o- 
prim asupra unui articol al zia
rului „Scînteia" din anul 1945, 
ziua 18. luna iulie : „Comuna 
Săcuieni cuprinde 2 000 de , su
flete. Moșier, aici în Săcuieni, 
era Iulian Ionescu, A avut... 350 
de pogoane, vila lui cu balcoa
ne avea 15 camere și era îm
prejmuită cu sîrmă ghimpată. 
De la balcon, urmărea moșierul 
cu binoclul cum îi muncesc ță
ranii ogorul. Locuitorii satului 
au cute adinei pe frunte șî_ în 
obraji. Copiii au chipurile îm- 
bătrînite și se țin de poala 
mamei."

Iată și ce îi declarau repor
terului în anul 1945 cîțiva să
teni din Săcuieni :

Maria Victor Ploeșteanu : 
„Iulian Ionescu ne-a dus în sapă 
de lemn. A fost un om urît la 
suflet. Ca să vedeți cît era de 
lacom, vă uitați la șanțurile as
tea din șosea. Șanțurile se nu
mea că erau tot ale lui. în șan
țurile astea nu prea creștea 
iarbă, dar le închiria pentru pă- 
sunat cu 700 de lei pe lună. 
Cînd mi-a murit fata, p-am 
putut să mă duc într-o zi la 
muncă ca să lucrez pentru el și 
la repezeală m-a amendat cu 
500 Iei/*

Spiridon Bucur : „Bine că am 
scăpat de el. A fost un cîine de 
om. Dacă la el pe moșie își 
băga coarnele o vacă, hop cu 
amenda de 1 500 lei. Dacă sîsîia

Este posibilă o sociologie

a personajului
pe pogoanele lui o gîscă, 500 ne 
lua/*

Știu oare elevii și tinerii cum 
erau exploatați bunteii și părin
ții lor ? „Munceau ain greu" — 
acesta aY fi răspunsul.

Să citim însă împreună un 
paragraf din . Jcînteia" anului 
1945, luna iulie, ziua 19.

Iată ce declara un țăran, poate 
bunicul sau chiar tatăl unui e- 
lev, acum pe băncile școlii : 
„Dacă îmi dădea mie un pogon 
de pămînt, să zicem toamna, eu 
îl aram. îl însămînțam cu să- 
mînță cumpărată de mine și eu 
seceram. Eram obligat să-i dau 
lui din munca mea două părți. 
Eu luam numai o parte din rod. 
Mai eram obligat să-i muncesc 
7 zile la orice treabă și pe dea
supra să-i duc 
sole/*

Maria Victor 
ridon 
care 
din 
însă copii și nepoți care 
case '______ _ __ ________
noștri. Am fotografiat casa lui 
Alexandru Tichie, nepot al Mă
riei Victor Ploeșteanu, fiul lui

și 5 chile de fa-

Ploeșteanu, Spi- 
și alții despre 

în articolul 
mai sînt. Au 

au 
frumoase, durate în anii

Bucur 
scrie 
nu

se 
1945

Tichie Niculae, unul din cei care 
în 1945, alături de ceilalți cetă
țeni ai comunei, au împărțit mo
șia boierului. Acolo unde a fost 
casa veche a mătușei sînt 
cîteva pietre, alături e 
nouă, încă neterminată, cu 
te camere spațioase.

Cum arată acum satul ? 
și copiii. Dacă totuși vom 
o succintă enumerare a realiză
rilor, asta numai pentru viitor. 
Copiii copiilor de acum 6ă știe 
cum arăta satul în 1972. pentru 
că pînă atunci se vor schimba 
multe. Nu mai există nici o casă 
veche. Tot satul are trotuare de 
beton. Aproape nu există casă 
fără antenă de televizor. S-a 
construit un magazin universal, 
unde se vînd anual mărfuri de 
multe milioane de lei. Și țineți 
seama că orașul Tîrgoviște e la 
numai 7—8 km. Mai are satul 
fabrică de pîine, atelier meca
nic, frizerie, baie populară, apă 
curentă și multe altele.

Ați reținut ce se spunea 
articolul apărut în „Scînteia" 
din 1945 ? Iată ce se spunea în 
continuare tot despre copii. 
„După socotelile rămase la pri
mărie, în 1944 din născuții vii 
— au murit sub un an de zile 
25 la sută. în 1944 au murit 11 
sugari și 8 copii de la un an în 
sus. In 1941 satul Săcuieni a a- 
vut mai mulți copii morți decît 
născuți vii/*  Cifre elocvente 
despre mizerie, cifre grăitoare 
despre lipsa de asistență medi
cală. Am pus primarului Ale
xandru Toncu întrebarea : din 
copiii născuți în anul 1971 cîți 
trăiesc ? Și iată răspunsul: 
„Toți copiii născuți în 1971 tră
iesc. Toți ! Și asta pentru că de 
satul Săcuieni, de sănătatea oa
menilor se îngrijesc 4 medici și 
7 cadre medii sanitare. Copiii 
trăiesc și cresc mari pentru că 
statul se îngrijește ca ei să aibă 
tot ce le trebuie. Să umble la 
grădiniță. Ia școală, să fie bine 
hrăniți și bine îmbrăcați. Tră
iesc, pentru că în țara noastră 
grija pentru om e o preocupare 
permanentă a tuturor/*

în Săcuieni am ajuns într-o 
duminică. Copiii de acum 26 de 
ani, sînt astăzi oameni în toată 
puterea cuvîntului. Am văzut 
și copiii de acum, în vîrstă de 
1 an, de 6, de 12 ani, mă rog, 
cei pe oare i-am întîlnit pe stra
dă. Sînt frumoși și sănătoși.

în 1945. fiii satului aveau o 
școală mică, acum au una cu 6 
săli de clasă. în 1945 existau 
doar doi învățători pentru 100 
de copii, acum sînt 11 cadre di
dactice la 240 de copii care în
vață. Practic, toți copiii satului 
Săcuieni, de vîrstă școlară. în
vață !

Mulți din copiii de acum 26 de 
ani au devenit medici, ingineri, 
muncitori petroliști, ofițeri. Ion 
Petre a învățat la școala din Să
cuieni ; acum el îi învață pe e- 
levii de aici : e profesor. Ionel 
Constantinescu e inginer, Rizea 
Iulia e medic, Puica Matei e pro
fesoară, dar cine îi mai știe pe 
toți ? Chiar și primarul, care e 
de fel din Săcuieni. nu îi mai 
reține pe toți, sînt foarte mulți. 
Stînd de vorbă cu el pe stradă, 
primarul ne-a arătat o fată : E 
fata lui Alexandru Anghelescu, 
responsabilul stînei din Săcuieni. 
E studentă^

L-am întrebat pe Ion Petre : 
De ce v-ați ales ca loc de mun
că satul natal ?

— ..Aici am învățat buchia căr
ții. aici am învățat să fiu OM 

•și în această calitate nu puteam 
alege alt loc decît satul meu. 
Mă obliga conștiința s-o fac/*

Același ziar din 1945 spune : 
„Trebuie subliniat că doi plugari 
din Săcuieni — Gh. Mîndeci și 
Ion Marmandel, zis. Murgul — 
și-au cioplit țăruși cu cîteva 
luni înainte de 23 August 1944.

doar
casa 
mul-

Știu 
face

în

Iar după 23 August acești doi A 
plugari veneau în mijlocul sa- 
tului, arătau cetățenilor țărușii". 
Urmează apoi un act cu adevă
rat istoric pentru oamenii din 
Săcuieni, pe care nu știu cîți 
tineri l-au văzut. E vorba de 
împărțirea pămîntului moșie- 
resc. „Și, ne povestește S. A. 
Popescu, (scrie Scînteia) cum 
s-a făcut sfat cu bărbații și fe
meile și cum căzîndu-se de a- 
cord cu împărțirea pămîntului, 
s-a redactat procesul verbal 
care va rămîne act istoric pen- 
tru Săcuieni : „Noi, comitetul ” 
de reformă agrară din comuna 
Săcuieni. plasa Matei Voievod, 
județul Dîmbovița, întrunit azi 
în localul primăriei din această 
comună, în înțelegere cu locui
torii acestui sat, am hotă rit..."

„...In trei zile cele 350 pogoane 
au fost repartizate la 176 de fa
milii. Actul acesta s-a petrecut 
în anul 1945, luna aprilie, ziua A 
a treia."

Dar la împărțirea pămîntului 
au participat și Gheorghe Gor- 
goteapu, Nicolae Băcioiu, Nicu-’^ 
lae Tichie și alții pe care acum 
îi vezi toată ziua prin sat, ocu- 
pîndu-se de treburile obștei. 
„Nu putem sta, nu avem drep
tul să stăm, cînd e atît de lucru 
în sat", răspund atunci cînd sînt 
întrebați de ce nu se odihnesc. WP 
Ei ar putea să evoce și să pre
zinte o adevărată lecție de isto- 
rie referitor la acel mare eve- 
niment petrecut în 1945. Fie la 
școală, fie la căminul cultural 
asemenea întîlniri pot și trebuie a 
să aibă loc. Bătrînii știu multe 
lucruri interesante și de care 
tinerii nici nu au auzit.

A urmat apoi un alt act isto- 19 
ric. înființarea cooperativei a- 
gricole de producție. Oamenii 
și-au unit pămînturile. La în- 
ceput a mers mai greu, dar oa- ” 
menii au învățat să folosească 
mai bine cele 514 hectare care^^ 
sînt cultivate cu porumb, grîu, fp 
furaje, zarzavaturi. S-a dezvol
tat sectorul zootehnic, care nu
mără acum 300 capete bovine și 
900 ovine.

S-a pus problema dezvoltării 
sectoarelor anexe. Gura Ocniței, a 
cu cele trei cooperative agricole, 
produce var, ’ cărămidă, piese 
pentru instalațiile de foraj, bu- 
toaie etc. Aici întîlnești cele ^B 
mai diverse meserii. Se fac efor- 
turi ca valoarea normei să creas
că cît mai mult, oamenii să tră
iască mai bine. Gura Ocniței cu 
satele sale a pornit spre urba
nizare. Aceasta nu se vede nu-

— Pentru început, te-aș 
ruga să ne spui cum crezi 
că s-ar putea descrie do
meniul unei sociologii a 

• Cum trăiau oamenii din Săcuieni? • Nici o casă _J’aT/ipnnZștiințifică.«>- 
... . ... • ciologia literaturii s-a impus

veche ! • Tofi copiii nascufi in 1971 trăiesc !
înființarea cooperativei bilă prin preocupările nesocio

logice ale unor autori ca George
A O rumul snrG urbani20 _  Sand, Hppolite Taine, Thibau-W urUETlUI bțJTV uruuillAUrc. A det. Gherea, Lovinescu, Ibrăi-

leanu ș.a. O dată cu momentul 
istoric care a facilitat apariția 
și interesul față de sociologie, 
această disciplină se suprapune 
peste etapa democratizării și 
„masificării" culturilor, deci și

^B a literaturilor. De aici, tentati- 
vele mai mult sau, mai puțin 
organizate ale unor organisme 
statale cît și ale unor specia
liști de a studia relațiile dintre 
literatură și societate. Cîmpul 
social total din atenția sociolo- 
giilor dintotdeauna include ca 
raporturi particulare cele afe7 
rente creației, creatorului și 
consumatorului de literatură. 
S-au conturat astfel și princi
palele direcții ale unor posibile 
sociologii ale literaturii. Proble
ma apartenenței sociologiei lite
raturii (ca subspecie a sociolo
giei culturii, a cunoașterii^ sau 
a formelor artistice) a rămas 
neelucidată pînă în prezent. 
Cercetările de teren cît și stu
diile teoretice își au originea în 
una sau alta din discuțiile sem
nalate — astăzi puțind fi detec
tate sociologii ale scriitorului 
(generații, grupări, partide) ale 
operei (geneză, stil, personaje, 
curente) și ale lecturii (pu- 
blicuri. loisir etc.).

— Prin urmare, pers
pectiva sociologică în a- 
naliza PERSONAJULUI 
LITERAR ar aparține ce
lei de-a doua direcții ?

— în primul rînd. consider că 
nu poate fi vorba de sociologie 
a literaturii decît în situația va
lidării cercetărilor care să aco
pere cîmpul social literar total...

— Este cumva o paradigmă ?
— Exact și absolut necesară, 

dacă se are în vedere actul cri
tic total. Neglijarea voită sau 
nu a acesteia ca obiectiv a dus 
la constituirea unor teritorii hi
bride precum sociologia esteti
că. sociologismul vulgar^ socio- 
economismul literar (orientat în 
exclusivitate asupra creării și 
ofertei de literatură, identifieîn- 
du-se întreg specificul litera
turii ca produs social, cu orice 
fel de marfă) structuralismul 
genetic ș.a.

— Dacă nu se poate 
vorbi de o sociologie a 
personajului literar ca un 
demers autonom, totuși, 
cred că se pot desprinde 
cîteva caracteristici ale 
unui asemenea demers în
globat.

— Desigur. Albert Memmi în 
studiul „Probleme ale sociolo
giei literare" scria că e necesa-

• ră „stabilirea de corelații între 
diferite cadre sociale și diver-
sitatea formelor artistice" ară- 
tînd mai departe că „există o------ - . tina mai aeparte ca „exista o 

ma> după sondele solidă corespondentă intre școa-
pnntre case ci prin multele în-inerare și structuri 

",erlP™: socioistorice- și ajunge in celeduc cele mai felurite bunuri ca : 
barăci metalice, construcții me
talice etc, iar în conacul lui 
Iulian Ionescu se află instalat un 
laborator agricol unde se ere- Hâstra'rea’~ide‘îi
eazâ soiuri noi de semințe. Cu- W nare necesară. A.
rînd va începe canalizarea co
munei și alte lucrări edilitare.

din urmă la ipoteza detectării 
„relațiilor adinei între anumite 
teme și anumite grupuri". Si
gur că viziunea lui este parce-
noastre mi se pare necesară. A. 
Memmi continuă cu o așa nu- 
mită sociologie a caracterelor și 

Poate că lecția noastră^ de ^is- personajelor. atrăgînd atenția
x s « asupra faptului că distincția

dintre caracter și personaj în 
r; .. ' ' j i „nu
poate fi reluată pe plan socio
logic". El stabilește existența în 
literatura lumii a unor perso
naje specific naționale ca de 
pildă Figaro pentru francezi, . 
Nastratin pentru balcanici, Pă-

torie a fost mai lungă decît o 
oră de clasă. Sperăm că aceste ___ _ ______ v. r _
rînduri îi vor face pe toți cei perspectivă psihologică 
ce se ocupă de educarea comu- ^F noate fi reluată ne olar 
nistă a tinerilor să preia această 
idee și s-o dezvolte în așa fel 
ca fiecare om, chiar copiii de fii 
vîrstă școlară, să cunoască isto
ria looului natal, lupta comuniș- --
tilor pentru o viață mai bună. pentru cultura românească
Adunate la un loc, istoria fiecă- W etc.. cită vreme un Don Juan,
rui sat cu istoria fiecărei co
mune și cu aceea a fiecărui ora? 
constituie istoria țării la care 
fiecare om trebuie să obțină, 
fără examen, nota maximă.

bunăoară, e relativ internațional 
ca personaj. Cum poți lesne 
observa, există puncte de con
tact între sociologia personajelor 
literare și estetica arhetipurilor. 

• Așa devine și mai clar că o so
ciologie a literaturii ca demers
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Iată că firul desfășurării 
lucrărilor agricole din actua
la campanie, pentru puțină 
vreme întrerupt de precipita
țiile căzute în toate zonele 
țării, a fost reluat. Vremea a 
devenit din nou prielnică în- 
sămînțărilor. Pentru a fi în
cheiat la nivel republican, 
atît în agricultura de stat cît 
și în cea cooperatistă, semă
natul porumbului mai trebu
ie efectuat pe suprafețele 
restante în județele din nord: 
Botoșani, Maramureș, Sucea
va, Iași, Neamț, precum și in 
Sălaj și Cluj. Condițiile sînt 
optime și pentru desfășura
rea în ritm mai rapid a însă- 
mînțării soiei, ricinului și o- 
rezului. Care sînt principale
le efecte ale căderii preci
pitațiilor din ultimele zile și, 
în consecință, ce imperative 
se impun în munca mecani
zatorilor, a cooperatorilor și 
lucrătorilor din fermele de 
stat, a tuturor specialiștilor 
agricoli ? Ne-a răspuns la a- 
ceastă întrebare tovarășul dr. 
ing. Teodor Moscalu, director 
în Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Ape
lor.

— Remarca ce se impune 
de la bun început este că 
ploile căzute în ultimul in
terval de timp au îmbogățit 
substanțial rezerva de apă 
din sol. în Podișul Transilva
niei, estul Bărăganului, sud- 
estul Moldovei și nordul Do- 
brogei, unde se semnalaseră 
deficite, acestea au fost ni
velate. S-au creat deci condi
ții bune pentru răsărire, pen
tru dezvoltarea plantelor. De 
aceea, paralel cu încheierea 
semănăturilor atenția trebuie 
îndreptată spre întreținerea 
culturilor. Plantele se dezvol-

tă acum viguros, avînd sufi
cientă umiditate pentru în
tărirea sistemului radicular. 
Prășitul devine astfel o lu
crare de importanță deosebi
tă pentru asigurarea Unei 
baze de pornire temeinice la 
fiecare cultură. Sînt valabile 
desigur indicațiile ca prașila

literar ?
critic nu poate aspira la o pu
ritate a gnoseoinformației, cum 
de altfel nici estetica ori istoria 
critică a literaturii.

— Și dacă totuși ai a- 
juns să desprinzi posibi
litatea unui astfel de de
mers sociologic, prin ce 
crezi că s-ar particulariza 

el ?
— In primul rînd, metodolo

gic, investigația în sfera socio
logiei personajului trebuie să 
părăsească teritoriul raportări
lor imediate de tipul personaj 
tipic — situație tipică sau de 
tipul „homologiilor" lui Lucien 
Goldman, prin care eroul literar 
îmi apare foarte mult văduvit 
în perspectiva sa sociologică. în 
al doilea rînd. mijlocul cel mai 
eficace de serializare tipologică 
a eroilor literari (G. Lukacs) re
zidă in aplicarea unor analize 
de conținut pe cărțile prinse în 
obiectivul cercetării. Nici asu
pra acestui punct nu există as
tăzi acorduri depline.

— Dacă am reveni la 
„tipul Păcală", de care ai 
pomenit anterior, cum 
crezi că poate fi receptat 
dintr-o perspectivă socio
logică într-o eventuală 
cercetare ?

— Știi cumva ce a scris Că
rnii Petrescu despre Mitică ?

— Aproximativ.
— în ciuda celebrității lui Ca

ragiale, autorul lui Danton și-a 
permis să descrie notele carac
teristice ale unui astfel de per
sonaj ca Mitică Popescu — ob
servă, și numirea extrem de ro
mânească ! — completind și
opunîndu-se chiar viziunii sim
plificate a galeriei personajelor 
grotești, ilustrate în cuplu de 
Caragiale. Lache, Mache, Tache, 
Costică etc. ai lui Caragiale sînt 
forme reflectante ale unei pă
turi sociale precis circumscrise 
istoric. Totuși, nu ne-ar mai 
teresa astăzi nici un Mitică 
parținînd fie lui Caragiale 
lui Camil) dacă acești eroi 
trăi numai prin valoarea lor 
simplu document social istoric. 
Ei se ridică însă la acea actua
litate „inactuală" a lui Păcală, 
cu care de altfel se și înrudesc 
atît de bine. în perspectivă so
ciologică se pot cerceta toate a- 
cele scrieri în care eroii, cen
trali sau nu, sînt apartenenți 
sferei caracterologice de tip 
Păcală. Paralel, se vor investiga 
gradele de fidelitate istorică în 
reflectarea unei asemenea tipo
logii ; formația culturală, me
diul ambiant și gruparea în care 
se înserează scriitorii respec
tivi ; de asemenea, prin susnu- 
mita analiză de conținut, se va 
proceda Ia etalarea asemănări
lor și deosebirilor formal stilis
tice, dintre cărțile care înglo
bează această tipologie : în fine, 
nu trebuie omisă nici atît de 
importanta cercetare a receptă
rii unor asemenea cărți sau a 
(ne) integrării în conștiința pu
blică contemporană a eroilor de 
tip Păcală.

De altfel, 
mintesc în 
scrierile lui 
din cei mai 
literaturii.

ții sociale oglindită în raportul 
scriitor — operă și scriitor — 
public. Desigur, de importanță 
maximă este atitudinea scriito
rului ca om și cetățean. De aici 
decurge și teza sociologică a co
menzii sociale ca fenomen nu 
extraestetic, ci intim înserat ar
tisticului. După cum tot de aici 
decurge și criteriul valid al dis
criminării sociologice a eroilor 
literari.

— Din cele spuse de
duc prezența unor preo
cupări personale în ceea

sigur, subordonate studiului de
taliat al condițiilor socio-econo
mice care s-au constituit în ca
dru al înfloririi diversificării 
teraturii naționale.

— Cum crezi că se 
tegrează aceste idei 
tale in concepția marxistă 
asupra culturii, literaturii 
și chiar sociologiei ea 
știință ?

— Infrastructura economică 
este mobilul inițial, cum se ex
prima Engels în 1890, dar aceas
ta nu refuză ci dimpotrivă, pre
supune ca domeniul ideilor, al 
imaginarului, deci și literaturii, 
să exercite la rindul său o in
fluență asupra condițiilor ma
teriale și în primul rînd, desi
gur. asupra omului. Autorul 
Dialecticii naturii atrăgea atenția 
asupra a doi factori importanți 
în ceea ce privește constituirea 
și emanciparea unei sociologii a 
literaturii. Primul se referă la 
critica de tip istoric care „nu se 
poate opri pe veci cu pălăria în 
mină" ; al doilea, la faptul că 
înainte de a se deduce concep
țiile estetice apartenențe unei 
epoci sau alteia, trebuie cerce
tate din nou și în amănunt- 
„condițiile de existență ale dife
ritelor formațiuni sociale". Iar 
în această direcție s-a făcut 
destul de puțin pină acum...

Evident, literatura reprezintă 
simultan un fapt social ca și act 
de cultură, deci trebuie conside
rată sub dublul aspect de răs
puns existențial și valoare. A- 
ceasta mi se pare a fi perspec
tiva sociologică marxistă. Ea 
este însă vag fructificată la noi, 
deși se poate afirma că unele 
studii semnate de N. Balotă. S. 
Iosifescu. Z. Ornea sau P. Cor
nea conțin probleme ale unei 
viitoare sociologii marxiste a li
teraturii.

li-

in- 
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Interviu realizat de 
NICOLAE PETRU 

student, anul I sociologie, 
Universitatea București
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e momentul să a- 
această direcție 

Al. Claudian, unul 
serioși sociologi ai

— Intr-adevăr, m-ai 
convins că un personaj 
„tip Păcală" poate fi pri
vit prin prisma sociologi
că. Dar orice tip de erou 
poate fi privit astfel ?

— în accepția strînsă, nu, de-

rența" intraspecifică este li
chidată din vreme și deci 
plantele rămase vor folosi din 
plin rezerva nutritivă a pă- 
mîntului. Participarea mem
brilor cooperatori la muncă 
nu mai poate fi pusă la în
doială ' din punct de vedere

CE EFECT AC AVUT
ULTIMELE PEOI

ASUPRA
CULTURILOR

REZERVA DE UMIDITATE S-A AMELIORAT, DAR PĂSTRA
REA APEI ÎN SOL SE ÎNSCRIE ÎN CONTINUARE PRINTRE 
PREOCUPĂRILE DE BAZĂ.
CONDIȚII OPTIME PENTRU VEGETAREA CULTURILOR, DAR 
Șl A BURUIENILOR.
O NOUĂ URGENTĂ TN CALENDARUL AGRICOL : EXE
CUTAREA LA TIMP A LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE.

se facă în perioada optimăsă
și cu grijă sporită. O dată cu 
prășitul trebuie să se execu
te și răritul pentru a se rea
liza densitatea optimă la fie
care solă în parte. în funcție 
de tipul solului, sămînta folo
sită, aplicarea erbicidelor 
ș.a.m.d. Cu cit răritul se face 
mai operativ eu atît „concu-

numeric. Acordul global ce 
s-a aplicat la culturile prăși- 
toare va „scoate" în cîmp 
numărul de brațe necesare. 
In ceea ce privește calitatea 
lucrărilor, aici intervine ho- 
tărîtor rolul specialiștilor. 
Permanenta lor prezență în 
cîmp este deci solicitată în 
continuare. Tot ei sînt cei

Răsfrîngerea acțiunilor, gîndu- 
rilor și stărilor afective ale per
sonajului literar în existența ce
lor care iau cunoștință de pre
zența lui găsește adesea extrem 
de interesante manifestări în 
chiar cuprinsul colectivității că
reia îi aparține acesta. Desprins 
din datele social-istorice ale 
mediului uman în care roman
cierul l-a plasat, cele mai multe 
dintre intervențiile sau tăce
rile personajului își pierd înțele
sul.

Această precizare nu anulea
ză, după cum se știe, ci, dimpo
trivă, capacitatea trăsăturilor dis
tinctive de caracter ale eroului 
de roman de a fi recunoscute 
și regăsite în diverse coordonate 
de timp și de spațiu, adică în 
acelea în care de astă dată vie
țuiesc lectorii întâmplărilor plăs
muite. Numite fie „etern uma
ne" fie „nemaipomenit de ac
tuale" acele trăsături adevărate 
își păstrează relieful apt să le 
asigure ecoul oricînd și pretu
tindeni.

Revenind la observații ante
rioare, de la care mi-am propus 
să pornesc, aș arăta că în diver
sitatea raporturilor angajate de 
personaj (mai ales de acela 
principal) în cuprinsul paginilor 
pe care le traversează, un loc de 
prim rang (mereu mai des în
tâlnit în investigația de tip rea
list) revine relației dintre acesta 
dintâi și un altul din apropierea 
lui care se „recunoaște", își des
coperă asemănări ori țeluri co
mune, fiind totodată, uimit de 
fatale deosebiri. Uneori, această 
„regăsire" intrinsecă romanului 
este împinsă pînă la surprinză
toare (pe cît de subtil înscrise) 
similitudini de destin, „lată — 
exclamă cel de al doilea perso
naj la care ne-am referit, ase
meni unui simplu cititor pasio
nat — că i s-a întâmplat exact 
ce am prevăzut", cu satisfacția 
individului care a parcurs o ex
periență de aceeași natură ale 
cărui sensuri abia acum le în
țelege.

Bineînțeles, se întâmplă ca a- 
propierea de celălalt să-l împie
dice — în pofida izbitoarei a- 
semănări — să se recunoască. 
Rolul de a descoperi faptul re
vine atunci altor personaje ale

de VIRGIL DUDA
narațiunii, conduce la dezbateri 
separate, la satisfacție sau îngri
jorare, în funcție de relația di
rectă cu personajul „orb".

Se poate presupune că apa
riția tipului de erou literar des
pre care vorbim este o conse
cință firească a experienței de 
cititor care dublează întotdeauna 
experiența autorului de proză, 
(nu numai o chestiune de obser
vație) a exegezelor critice dar și 
a „întâlnirilor cu cititorii". Men
ționăm această împrejurare din 
pricină că ea luminează una 
din fațetele procesului de in
fluențare reciprocă dintre scrii
tor și lectori, a cuvîntului deter
minant pe care îl au cei cărora 
le este destinată literatura.

Oricum, relația pe care o 
avem în vedere se adresează în 
cele din urmă tot cititorilor căci 
pentru a stimula emoția artistică 
a acestora își inventează și-și 
perfecționează romancierul unel
tele profesiunii sale.

Pe această cale, 
descris se îmbogățește 
găsindu-și o oglindire 
diară. Colectivitatea în
mișcă personajul literar se re
flectă în unghiuri noi care spo
resc expresivitatea mesajului.

O varietate desigur mai com
plexă a tipului de personaj 
care-și găsește asemănări in cu
prinsul însuși al ficțiunii este 
„dublul" personajului a cărui 
prezență în romanele marilor 
clasici ruși a fost socotită o con
tribuție esențială la noile struc
turi artistice ale prozei moderne.

Aceste scurte considerații, pe 
care le-am dori înscrise în ca
drul momentului literar actual 
din țara noastră, în preajma con
ferinței naționale a scriitorilor, 
sînt legate, credem, de aspecte 
importante ale documentului- 
program de lucru publicat în 
revistele noastre de cultură ' în 
vederea evenimentului.

Înaintea problemelor organiza
torice sau administrative, apte 
să asigure un climat favorabil 
publicării unor cărți valoroase, 
scriitorii care au exprimat opinii 
în presă și în publicațiile lite
rare s-au arătat preocupați de

peisajul 
totodată 
interme-
care se

chestiuni privind procesul de 
creație, accesibilitatea și carac
terul adine omenesc al cărților 
care apar sau care n-au fost 
scrise încă, de tot ceea ce prin 
efortul fiecăruia dintre autori 
poate contribui la ridicarea ni
velului calitativ al literaturii.

Am desprins dintr-un re
cent număr al revistei Contem
poranul cîteva observații ale 
prozatorului și dramaturgului 
Teodor Mazilu. In legătură cu 
personajul literar, scriitorul re
amintește (printr-o expresivă for
mulare) de „instinctul matern" 
de care a dat întotdeauna do
vadă literatura cea mai bună. 
In adevăr, cu puține îndatoriri 
mai grave și mai nobile se 
poate considera investit scriito
rul de autentică vocație, decît 
cu aceea de a fi mereu alături, 
atent și emoționat de contempo
ranii săi aflați în momente de 
răscruce ale existenței lor indi
viduale și sociale. Știut este că 
perioadele isorice de prefaceri 
antrenează modificări de sub
stanță în viața fiecăruia. Cei cu 
structuri psihice mai puțin re
zistente pretind un tratament 
deosebit, de mare căldură și 
sensibilitate, pe măsura fră- 
mîntărilor în care sînt implicați.

în asemenea cazuri, filtrul 
subiectiv al investigației scrii
toricești trebuie să funcționeze 
cu maximă suplețe și grijă, cu 
un sentiment netocit al solida
rității, cu preocuparea, necontra
făcută față de frămîntările se
menilor. Nu este de ajuns, în 
unele cazuri, doar compasiunea 
îndurerată; intervenția fierbinte 
și luminată a scriitorului, cre
dința neabătută în forțele bine
lui, curajul și încrederea — în
treaga sferă a omenescului — 
trebuie să se constituie într-un 
sprijin încărcat de nădejde. Pen
tru că oricare individ este de
terminat în cea mai mare mă
sură de relațiile pe care le ac
ceptă sau le refuză, construcția 
raporturilor literare (problemă 
de conținut și de formă) trebuie 
să pledeze, evitând didacticismul 
și schema simplistă, împotriva 
indiferenței și resemnării, să 
deschidă într-una perspectiva 
spre demnitate și acțiune.

care trebuie să vegheze și să 
depisteze din timp eventua
lele atacuri de dăunători, in- 
dicînd și aplicînd măsurile de 
rigoare. Accentuăm asupra 
faptului că rezerva de apă a- 
cumulată nu trebuie să liniș
tească, ci să îndemne pe spe
cialiști la găsirea și recoman
darea unor lucrări care să 
aibă drept efect tocmai păs
trarea umidității.

în ceea ce privește iriga
țiile, ele sînt de actualitate 
chiar în aceste condiții, în 
cazul culturilor prășitoare, 
plantelor furajere (lucerna în 
special), legumelor. Irigarea 
se va face, bineînțeles, core
lată cu datele din buletinele 
de avertizare furnizate 
centrele de îndrumare 
prognoză din sistemele de 
irigații. Trebuie, de aseme
nea. să se facă îmbinarea 
chibzuită a udărilor cu apli
carea fazială a îngrășămin
telor chimice. La cultura de 
lucernă, de pildă, unde s-a și 
trecut la prima coasă, se re
comandă fertilizarea cu în
grășăminte azotoase, grăpatul 
și apoi udarea. Pe măsură ce 
timpul se încălzește impor
tanța aplicării, la timp și 
bine, a udărilor c*ește.

Un calendar agricol, așa
dar, încărcat, care impune in 
continuare operativitate și 
grijă sporită pentru calitate. 
Organizațiile U.T.C. de la 
sate sînt datoare să mobili- 

’ zeze tinerii lucrători ai ogoa
relor la înfăptuirea acestor 
lucrări. în efortul pe care 
cîmpul îl cere acum, tinerii 
trebuie să fie prezenți în nu
măr cît mai mare, cu toată 
priceperea și puterea lor de 
muncă.

OCTAVIAN MILEA

de 
și

_______________________________________________________________________

In secția de reparat carcase a Fabricii de material rulant din 
Craiova.

Foto : PAVEL TĂNJALĂ
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Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român,

TELEGRAME

a Consiliului de Stat al
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar genera] al 

dului Comunist Român, a trimis secretarului general al 
dului Democrat din Guineea, AHMED SEKOU TOURE, 
toarea telegramă :

Parti- 
Parti- 
urmă-

Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român și Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România anunță cu adîncă tris
tețe încetarea din viață la Bucu
rești, în ziua de 27 aprilie, a.c., 
în urma unei lungi și grele su
ferințe a dr, Kwame Nkrumah, 
fost președinte al Republicii 
Ghana, personalitate marcantă a 
vieții politice africane, luptător 
dîrz pentru cauza eliberării na
ționale a popoarelor din Africa,

împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, militant de seamă al cau
zei păcii și înțelegerii între po
poare, inițiator și conducător al 
luptei poporului ghanez pentru 
cucerirea și apărarea indepen
denței naționale, pentru dezvol
tarea economică și socială de 
sine stătătoare a patriei sale, 
prieten al poporului român și al 
României socialiste.

Cu prilejul realegerii dv. în funcția de secretar general al 
Partidului Democrat din Guineea, îmi este deosebit de plăcut să 
vă transmit. în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și al meu personal calde felicitări, urări de succes 
deplin în îndeplinirea înaltelor responsabilități ce vă revin.

Reafirmăm dorința noastră de a extinde, în continuare, raportu
rile de prietenie și solidaritate dintre partidele noastre, dintre 
cele două țări și popoare, în folosul cauzei unității de acțiune 
a forțelor antiimperialiste, păcii și securității internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis următoarea 
telegramă președintelui Israelului ZALMAN SHAZAR :

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

CONSILIUL DE STAT AL 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA
Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, și ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au trimis colonelului IGNATIUS K. ACHE- 
AMPONG, președintele Consiliului Redeșteptării Naționale al 
Republicii Ghana, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Israelului, adresez Excelenței 
Voastre și poporului israelian cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de bunăstare și pace.

în telegrama de răspuns se spune :
Mulțumesc în modul ce] mai călduros Excelenței Voastre 

pentru mesajul de felicitare și bune urări pe care mi l-ați 
trimis cu ocazia Zilei naționale a Israelului.

Telegramă de condoleanțe
în numele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale 

Republicii Socialiste România, exprimăm Excelenței Voastre, 
poporului ghanez și familiei îndoliate, sincere condoleanțe și 
compasiunea noastră în legătură cu încetarea din viață, după 
o lungă și grea suferință, a dr. Kwame Nkrumah, fostul pre
ședinte al Republicii Ghana, inițiatorul și conducătorul luptei 
poporului ghanez pentru cucerirea și apărarea independenței 
naționale, militant dîrz pentru eliberarea popoarelor din Africa 
de sub jugul imperialismului, colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru pace și înțelegere internațională.

Președintele Republicii Zambia, KENNETH DAVID KAUNDA, 
a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea 
telegramă :

Am aflat cu consternare și adîncă durere ‘despre moartea, 
după o îndelungată boală, a tatălui Excelenței Voastre.

în acest moment de durere, transmit Excelenței Voastre, gu
vernului, partidului și poporului din Republica Socialistă Româ
nia, sincere și profunde condoleanțe din partea partidului, gu
vernului și poporului Republicii Zambia, precum și a mea 
personal.

■
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ASTA-SEARA DANSAM IN FA
MILIE; rulează ia Patria (orele 10î 
12,30; 15; 17,45; 20,30), Capitol (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21)i 
Aurora (orele 9: 11:15; 13,30; 15,45; 
18. 20,15).

POLONEZA LUI OGHINZKI : ru
lează la Victoria (orele 9,30; 11,30; 
13.30. 16; 18.30; 20,45).

CERCURILE DRAGOSTEI J ru
lează la Lumina (orele 9; 11; 13,15; 
15,45; 18; 20,30).

FELIX și OTIHA ; rulează la 
Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 20). 
Gnvita (orele 9; 12,30; 16; 19,30)*  
Miorița (orele 9; 12,30: 16; 19.30).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Luceafărul (orele 
8,30: 11; 13.30; 16; 18.30, 21). Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30; 21).

FLOAREA SOARELUI : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20.30 — ta orele 10 program 
pentru copii).

PRERIA . rulează la
(orele
20.45). 
13.45;
(orele

20.45) .
LAMPA LUI ALADIN : rulează 

la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare — Program de docu
mentare. ora 20.15):

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Central (orele 9.15; 11.30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30), Excelsior (orele 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL ; ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 19)» 
Popular (orele 15,30; 19).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Me
lodia (orele 9; 11,15. 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Gloria (orele 9: 11.15; 13,30; 
16; 18,15: 20.30).

PENTRU CĂ SE IUBESC : ru
lează la Giulești (orele 15,45 18;
20,15), Arta (orele 15,30; 18; 20,30. 
zești (orele 15,30; 18; 20,30).

INCIDENTUL : rulează la Bu- 
PADUREA PIERDUTA : rulea

ză la Pacea (orele 15,45; 18; 20,15), 
Munca (orele 16; 18; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Dacia (orele 9; 11.15, 
18.15: 20.30), Lira (orele 15,30; 
20,15), Floreasca (orele 15,30;
20.30) .

SACCO ȘI VANZETTI î rulează 
s.la Drumul Sării (orele 15,30; 18;

20.30) .
ATUNCI I-AM CONDAMNAT 

PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Crînsași (orele 15.30: 18: 20,15).

FERICIT CEL CARE CA... CLI
SE : rulează la Bucegi (orele 15,45; 
18: 20.15).

PIROSMANI ; rulează la 
mos (orele 16: 18; 20).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15)» 
Vitan (orele 15.30; 17,45; 20), Raho
va (orele 15.30: 18; 20,15).

JUNGLA XANOO : rulează la 
Laromet (orele 15,30: 17,30; 19.30). 
MARY POPPINS rulează la To- 
mis (orele 9; 12,30. 16; 19,30), Fla
mura (orele 9; 12.30; 16: 19,30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18- 20.15).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Volga (orele 9.15; 12: 16;
19.30) .

LOVE

Festival
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

Favorit (orele 9,15; 11,30;
16; 18,15; 20,30), Feroviar
9: 11.15; 13.30; 16; 18,30;

9; 13,30: 16
18
18:

Cos-

_____ STORY ; rulează la Vii
torul (orele 15.45 18: 20,15).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Flacăra (orele 16; 18: 20).

LOCOTENENTUL BULLITT S 
rulează la Moșilor (orele 15,39; 
17.45: 20)

PROFESORUL FABRE (ora 10): 
MIKEY. PLUTO, DONALD (orele 
12; 14), FRATU MARX IN VEST 
(orele 16: 18), ROBERT KOCH — 
(ora 20,30), rulează la Cinemateca 

■„ Union".

^teatre
SIMBATA, 29 APRILIE 1972

Opera Română : DON CARLOS 
ora 19 30; Teatrul de Operetă: 
PLUTAȘUL DE PE BISTRIȚA — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caraeiale” (Sala Comedia) : CUI 
I-E FRICA DE VIRGINIA WOOLF 
— ora 20; (Sala Studio): SĂ NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARA - 
ora 20; Teatrul de Comedie : NIC- 
NIC — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu
reanu) : RECITAL : ORCHESTRA 
SFINX - ora -20; (Sala Studio) : 
DOMNIȘOARA DE BELLE-ISLE — 
ora 20: Teatrul Mic : PREȚUL — 
ora 19.30: Teatrul „C. I. Nottara*  
(Sala Magheru) : ȘI EU AM FOST 
TN ARCADIA - ora 19,30; (Sala 
Studio) : VINOVATUL — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
BIMBIRICĂ — ora 19.30: (la Sala 
Palatului) : ȘI FEMEILE JOACĂ 
FOTBAL — ora 19,30: Teatrul „I. 
Vasilescu" : FETELE DIDINEI — 
ora 19.30; Teatrul „I. Creangă" : 
ELECTRA — ora 18,30; Teatrul 
..Țăndărică" (Sala Victoria): NOC
TURN VI — ora 21.30; NINIGRA 
Șl ALTGRU — ora 17: Teatrul E- 
vreiesc : BARASEUM ’72 — ora 
19.30: Circul București : INTERCI- 
RUS — orele 16 și 19,30.

DUMINICA, 30 APRILIE 1972
Opera Română : SPĂRGĂTORUL 

DE NUCI — ora 11; BOEMA — 
ora 19.30; Teatrul de Operetă : 
VÎNT DE LIBERTATE — ora 10,30; 
SECRETUL LUI MARCO POLO — 
ora 19,30; Teatrul Național L.

Caragiale" (Sala Comedia) : CUI 
I-E ERICA DE VIRGINIA WOOLF?
— ora 10,30; TACHE 1ANKE ȘI 
KADÎR — ora 20; (Sala Studio) : 
DULCEA PASARE A TINEREȚII
— ora 15; JOCUL DE-A VACAN
TA “ ’ ’ "TA — ora 20; Teatrul de Come
die : <HER ANTOINE — ora 10,30; 
Teatrul Giulești : geamandura 
— ora 10,30; MUTTER COURA
GE — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schi
tu Măgureanu) : RECITAL :
ORCHESTRA SFINX — ora 20; 
(Sala Studio) : DOMNIȘOARA DE 
BELLE-ISLE — ora 20; Teatrul 
Mic : FATA CARE A FĂCUT O 
MINUNE — ora 10,30; APE ȘI O- 
GLINZI — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 10; FÎNTINA 
BLANDUZIEI — ora 15,30; OMUL 
CARE... — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : SORA CEA MARE — ora 
10,30; GAIȚELE — ora 20; Teatrul 
Giulești : FREDDY — ora 10; MĂ
SURĂ PENTRU MĂSURA — ora 
19,30: Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : BIMBIRICĂ — ora 19,30; 
(la Sala Palatului) : și FEMEILE 
JOACA FOTBAL — ora 19,30; Tea
trul „I. Vasllescu" SICILIANA — 
orele 10 si 19,30; Teatrul „I. Crean
gă" : ROATA MORII — ora 10; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) • ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA - 
ora 11; (Sala Academiei) : PUN
GUȚA CU DOI BANI — ora 11; 
Teatrul Evreiesc : CONSTRUCTO
RUL SOLNESS — ora 11; PE 
PLACUL TUTUROR - ora 19,30; 
Circul București : INTERCIRCUS 
— orele 10; 16 și 19,30.

torit'’. 22,00 Un taxi cu... melodii. 
Emisiune de divertisment de Mihai 
Roman. In distribuție : Melania 
Cirje, Corina Chiriac, Donna La- 
zăr, Maria Mitrache și Dan Da
mian. 22.50 200 kilometri pe orâ — 
film documentar japonez. 23,20 Te
lejurnal. 23.30 Romanțe cu Angela 
Moldovah, Marica 1 
rentina Satmary, 
Dumitru Pană.

PROGRAMUL II

Munteanu, Flo- 
Simion Pop și

jocuri populare 
ansamblului

16,30 Cîntece și ;
în interpretarea ___ ___  _
„Struna" al Casei de cultură „Nl- 
colae Bălcescu" a Sectorului 5 
București. 16,50 Reportaj bucureș- 
tean. 17,10 Pagini muzicale de 
mare popularitate interpretate de 
orchestra de cameră „Soliștii din 
Liege-. 17,40 Agenda. 17,50 Film 
artistic : „Alerg ddpă o umbră 
falsă". Cu Anne Baxter și Richard 
Todd.

DUMINICA, 30 APRILIE 1972 
PROGRAMUL I

SIMBATA, 29 APRILIE 1972 
PROGRAMUL I

emisiunii de 
9,05 Biblioteca 

_ . vorbă cu gos- 
Tele-enciclopedia. 

Circulația în

9,00 Deschiderea 
dimineață. Telex, 
pentru toți. 9,35 De 
podinele. 9,50 
10,50 Ancheta TV : ____
triplu... sens (I). 11,30 Emisiune de 
divertisment. Profil pe 625 de li
nii — .Scara". 12,10 Telejurnal. 
16,30 Deschiderea emisiunii de 
după amiază. Emisiunea în limba 
germană. 17,45 Avanpremieră. 17,50 
Fotbal: Ungaria — România (Cam
pionatul european). Transmisiune 
directă de la Budapesta. 19,50 1001 
de seri : „Isprăvile lui Cin-Cin“. 
20,00 Telejurnal. 20,40 Tele-enciclo- 
pedia. 21,10 Film serial : „Invada-

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului. 
11,10 Să înțelegem muzica — Leo
nard Bernstein — Concertul debu- 
tanților. 12,00 De strajă patriei. 
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
14,00 Telesport. Campionatele eu
ropene de lupte libere. Aspecte 
înregistrate de la Katowice. Fot
bal : Anglia — R.F.G. (sferturile 
de finală ale Campionatului euro
pean). înregistrare de la Londra. 
16,05 Postmeridian. 16,45 Film se
rial pentru tineret : Planeta gi- 
ganților (ultimul episod). 17,35 1 
Mai 1972. Succese ale oamenilor 
muncii din țările socialiste. 17,50 
Cîntare patriei — concurs coral in- 
terjudețean. 19,15 Avanpremieră. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal 
— în ajunul marii sărbători : 1
Mai 1972. 20,00 Reportajul săptă-
mînii : Drumuri spre cîntecul cio- 
cîrliei. 20,25 Film artistic : Haidu
cii lui Șaptecai. 21,50 
melodii. 22,20 Imagini < 
22,35 Telejurnal. 22,50 
tel or.
PROGRAMUL II

12,30 Promenada ------------------
15,00 închiderea emisiunii de prînz. 
29.00 Deschiderea emisiunii de 
seară. Teatrul liric TV. prezintă 
fragmente din recenta premieră a 
Operei Române : Baletul Primă
vara. 20,25 Săptămîna culturală 
bucureșteană. 20,40 Agenda. 20,50 
Seară de romanțe. 21,20 Din lu
mea științei. 21,40*  Film serial : In
vadatorii (reluare).

1 Melodii... 
din Olanda. 
Gala vede-

duminicală.

• VINERI DIMINEAȚA, la 
Muzeul militar central a avut 
loc deschiderea expoziției de 
fotografii „A 40 aniversare a 
creării Armatei Revoluționare 
Populare Coreene".

Au luat parte general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al mini
strului Forțelor Armate, Ion 
Dodu-Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Mihnea Gheor
ghiu. prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., generali și ofițeri su
periori din garnizoana Bucu
rești, oameni ai muncii, pio
nieri.

Au fost prezenți 
Săp, ambasadorul 
reene la București, 
ai ambasadei.

Expoziția a fost 
general-colonel ____ ,
care, în cuvîntul rostit cu acest 
prilej a relevat drumul glorios 
de luptă al Armatei Revolu
ționare Populare Coreene. Vor
bitorul a subliniat sentimentele 
de caldă prietenie și solidaritate 
internaționalistă statornicită în

armatele celor

Revoluționare Populare Coree
ne, din viața și activitatea de 
azi a militarilor coreeni.

Kang Iăng
R.P.D. Co

și membri

deschisă de 
Vasile Ionel,

internaționalistă 
tre popoarele și 
două țări.

Colonelul Son 
tașatul militar, ___ T. ____
al R.P.D. Corene, a vorbit apoi 
despre semnificația evenimen
tului aniversat.

Cei prezenți au vizionat expo
ziția care înfățișează aspecte 
din istoria glorioasă a Armatei

Ghiăn Zun, a- 
aero și . naval

Utecista Amalia Tăbăcaru — un nume cu care colectivul Uzinelor 
de fibre sintetice din Săvinești se mîndrește

Distincțiile hărniciei
Vineri a avut loc, în sala Ca

sei de cultură a sindicatelor din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, o adunare, în cadrul căreia 
s-a conferit Steagul roșu și Di
ploma de întreprindere fruntașă 
pe ramură Grupului industrial 
de petrochimie de la Borzești, 
colectiv de muncă decorat re
cent cu Ordinul Muncii clasa I.

La adunare au participat, ală
turi de muncitorii, inginerii și

tehnicienii celor trei uzine ale a- 
cestui complex industrial, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid, de stat, ai Consiliului 
Central al U.G.S.R., ai Ministe
rului Industriei Chimice.

Participanții la adunare au a- 
dresat, cu acest prilej, o telegra
mă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, per
sonal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

• LA INVITAȚIA Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, au so
sit în țara noastră, cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 1 Mai, dele
gații sindicale din partea Fede
rației Sindicale Mondiale, Con
federației Internaționale a Sindi
catelor Arabe (C.I.S.A.), precum 
și din R. P. Bulgaria, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară și Uniunea 
Sovietică. Au sosit, de asemenea, 
delegații din Anglia, Chile, Ci
pru, Republica Populară Congo, 
Republica Arabă Egipt, Finlan
da, Franța, R. F. a Germaniei, 
Guineea, Iordania, Irak, Liban, 
Maroc, Tunisia, Uruguay, Repu
blica Democratică Populară a 
Yemenului.

dicale din țări prietene, delega
ții ale Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România au plecat 
peste hotare pentru a participa 
la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 1 Mai în : 
R. P. Albania. R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, Republic^ 
Cuba, R. D. Germană, R. P Po
lonă. R. P. Mongolă, R. P Unga
ră, Uniunea Sovietică, precum și 
în Algeria, Republica Arabă 
Egipt. Irak și Republica Demo
cratică Populară a Yemenului.

• RASPUNZIND INVITAȚI
ILOR adresate de centrale sin-

• DELEGAȚIA ORAȘULUI 
TOKIO, condusă de Ryokichi 
Minbbe, guvernatorul orașului, 
care ne-a vizitat țara la invi
tația Consiliului popular al mu
nicipiului București, a părăsit 
vineri dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, membrii delegației au 
fost salutați de Gheorghe Cioa
ră. primarul general al Capi
talei, Dumitru Joița, prim-vice
președinte al Consiliului popu
lar municipal și de alți membri 
ai Comitetului Executiv al Con
siliului.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Japoniei la Bucu
rești.

• CU PRILEJUL APROPIA
TEI DESCHIDERI la București 
a Expoziției internaționale de 
echipament industrial pentru 
petrol, chimie, mase plastice și 
cauciuc, la Complexul expozi- 
țional din Piâța Scînteii a avut 
joc o conferință de presă. Cu 
acest prilej, Gaius Tănase. se
cretar general la Ministerul In
dustriei Chimice a informat pe 
reprezentanții presei centrale, 
ai Radioteleviziunii, pe atașa- 
ții de presă și corespondenții 
presei străine prezenți, despre 
scopul acestei reuniuni interna
ționale la care și-au anunțat 
participarea peste 150 de firme 
din diferite țări ale lumii.-

• CU PRILEJUL vizitei în 
țara noastră a primului ministru 
al Landului Saar, Franz Josef 
Roder. ambasadorul R. F. a Ger
maniei la București, Erwin 
Wickert a oferit vineri o recep
ție.
' Au participat Petre Blajovici 
și Mircea Malița, miniștri, Vasi- 
le Gliga, adjunct ai ministrului 
afacerilor externe, și alte persoa
ne oficiale.

(Agerpres)

AZI SE VA ȘTI

TOTUL
(Corespondență de la trimisul nostru special la Budapesta)

Mai sînt doar cîteva ore pînă 
cînd se va ști totul. Așa gîndește 
fiecare iubitor al fotbalului din 
cele două țări vecine și prietene 
ale căror reprezentative se în- 
tîlnesc azi pe „Nepstadion". Se 
știe, ambele echipe au făcut pre
gătiri serioase pentru această 
confruntare. Opiniile specialiști
lor, ale fotbaliștilor, converg 
toate spre aprecierea acestui 
meci drept o întîlnire echilibra
tă, de bun nivel tehnic, specta
culos. „Aștept un meci bun — îi 
răspundea Angelo Niculescu u- 
nui ziarist de la „Nepszabadsag" 
— un meci care va oglindi ni
velul valoric la care a ajuns fot
balul în cele două țări. Nu vreau 
să fac pe prezicătorul, să indic 
scorul, dar ultimele rezultate 
ale echipei pe care o antrenez . 
ne fac și pe noi ca și pe gazde 
să nutrim speranțe. în fotbal

este posibil să spere și oaspeții". 
La întrebarea pusă multora din
tre membrii delegației noastre 
— dacă ne creează oarecare tea
mă faptul că susținem acest 
prim meci atît de important în 
deplasare, mi s-a răspuns : „Nu 
ne creează nici o dificultate : noi 
am jucat mai mult în deplasare".

Aici circulă și se exprimă 
cele mai năstrușnice pro
nosticuri. Firește, ele nu au nici 
o valoare, nici o semnificație. 
Cele două formații în for
mula actuală nu s-au în- 
tîlnit niciodată. După multe, 
multe căutări, după nenumărate 
schimbări, iată că și antrenorul 
Illovszki a ajuns la echipa 
ideală. în ultima clipă a renun
țat la Bene și meciul îl va în
cepe cu Branikovits. Dar poate 
că astăzi înainte de meci vom 
mai afla și alte decizii_.de ultimă 
oră. Deocamdată iată echipa a-

MERIDIAN
• CAMPIONATELE IN

TERNAȚIONALE DE TENIS 
ALE ITALIEI au programat 
primele partide din optimile 
de finală ale probei de du
blu bărbați. Cuplul român 
Ilie Năstase, Ion Țiriac a în
vins cu 6—1, 6—0 perechea Di 
Domenico, Castigliano (Ita
lia), iar cehoslovacii Pala și 
Hrebec au întrecut cu 4—6, 
7—6, 6—4 cuplul Gimeno,
Orantes (Spania).

In proba de simplu bărbați 
s-au jucat ultimele patru 
partide din optimile de fina
lă : Kodes-Gisbert 6—4, 4—6,
6— 3 ; Moore-Barthes 4—6,
7— 6, 6—3 ; Bertolucci-Gulyas 
7—6, 6—4 ; Rouyer-Di Matteo 
6—1, 6—0. Astăzi, Ilie Năstase 
îl întîlnește pe Pattison în 
sferturile de finală. Turneul 
se încheie marți.
• DUPĂ CONSUMAREA A 

9 RUNDE, în turneul inter
național de șah de la Thor- 
naby (Anglia) conduce mare
le maestru danez Larsen, cu

7 puncte. Șahistul român Flo
rin Gheorghiu ocupă locul 
patru, cu 5,5 puncte. EI a re
mizat în rundele a 8-a și a 
9-a cu iugoslavii Parma și 
Liubojevici.

• CAMPIONATELE EU
ROPENE de lupte greco-ro- 
mane au început ieri la Ka
towice, reunind peste 170 de 
concurenți din 22 de țări. Cu 
o frumoasă victorie a debu
tat luptătorul român Ion Ba
ciu (cat. 57 kg), care l-a în
vins prin tuș pe campionul 
Turciei, Ozcân. In limitele 
categoriei 48 kg, Gheorghe 
Berceanu a cîștigat la puncte 
întîlnirea cu polonezul 
Szczepanski.

• IN SALA SPORTURI
LOR FLOREASCA din Ca
pitală a început ieri întîlnirea 
amicală de gimnastică dintre 
selecționatele feminine ale 
Canadei și României. După 
executarea excerțiilor impuse 
echipa română a realizat 
178,25 puncte, iar cea cana
diană 173,30 puncte.

nunțată : Geezi, Fabian, Pan- 
csics, Kovacs, Balint, Kocsis, 
Szucs Fazekas, Branikovits, Du- 
nai II, Zambo. Rezerve : Rotț- 
hermel, Bene, Vepi, Szoke și, 
dacă doctorul își va da avizul și 
Vidats, încet, încet și în tabăra 
adversarilor noștri, despre care 
am mai relatat, s-a așternut li
niștea, calmul.

Din insula Margareta, unde 
se află cartierul general al de
legației noastre, nu e nimic ne
obișnuit de semnalat. Băieții sînt 
sănătoși, bine dispuși, așteaptă 
și ei cu emoție, dar și cu încre
dere acest meci important nu 
numai pentru palmaresul echi
pei noastre naționale, ci și pen
tru cariera sportivă a fiecăruia 
dintre ei. Actuala echipă reu
nește, fără discuție, tot ce a- 
vem noi mai bun la ora actuală, 
judecind după valoarea în sine 
a jucătorilor și după forma lor 
sportivă. Domide — singura nou
tate mai deosebită — s-a înca
drat bine în mecanismul echi
pei, în unitatea ei morală. Am 
stat de vorbă cu ei și am dedus 
că acești băieți inimoși, care 
ne-au adus atîtea satisfacții, vor 
ști să ne ofere și pe cea mai 
mare. Ei știu și privesc cu mare 
răspundere dorința publicului 
nostru. Răducanu, Sătmăreanu, 
Lupescu, Dinu, Deleanu, Dumi
tru, Radu Nunweiller, Lucescu, 
Dembrovschi, Domide, Iordă- 
nescu — aceasta e echipa care 
începe meciul — și rezervele 
lor: Adamache, Hălmăgeanu, 
Nae Ionescu, Anca, Neagu și FI. 
Dumitrescu. Vor simți, desigur, 
cu putere gîndurile și pulsul 
cald cu care toți iubitorii spor
tului din țara noastră îi urmă
resc și îi susțin cu in-ima pe în
treg parcursul unei întreceri în 
care angajarea fizică și morală 
este absolut totală, răspunzînd 
acestor sentimente printr-o ma
re putere de luptă, prin abne
gație și o comportare demnă, 
sportivă.

V. cabulea

RUGBt

O producție americană WALT DISNEY

cu : JANE BIRKIN, SERGE GAINSBOURG, 
SPELA ROZIN, DINA RUTlC, MIRA NIKOLIC

regia : MILUTIN KOSOVAC Partitura muzicală : OLIVER WALLACE 
Cîntecele : PEGGY LEE, SONNY BURKE

Producție a studiourilor iugoslave

Regia : HAMILTON LUSKE, CLYDE GERONIMI 
WILFRED JACKSON

Producție în culori a studiourilor americane 
Regia : JOHN FORD 

cu : RICHARD WIDMARK, DOLORES DEL RIO, 
ARTHUR KENNEDY, JAMES STEWARD, 

EDWARD G. ROBINSON 
O FRESCĂ EPICA DE MARI PROPORȚII DIN 

VIATA PIEILOR ROȘII

Prima confruntare interna- 
țională a anului la rugbi, va 
fi întîlnirea oficială din ca
drul „Cupei Națiunilor" 
(F.I.R.AȚ dintre ROMANIA 
și. MAROC, meci care va 
avea loc duminică de la ora 
17, pe stadionul Giulești din 
Capitală.

In dorința de a reîmpros
păta și întineri lotul nostru 
reprezentativ. federația de 
specialitate, la sugestia co
lectivului de antrenori for
mat din prof. Alex. Teofi- 
lovici, antrenor federal, ing. 
Radu Demian și Th. Radu
lescu s-au fixat asupra ur
mătorului XV : Bucoș. Răș- 
canu, Nica. Dragomirescu, 
Suciu. Nicolescu, Neagu, 
Fugigi. C. Florin, Atanasiu, 
M Ionescu, Dărăban, Dinu, 
Ortelecan și Baciu.

Partida va fi arbitrată de 
italianul Pedercini și spe
răm să fie o dispută intere
santă, plină de aplomb, în 
limitele unei depline spor- 

’ tivități. (GAB. FL.)

CONCURSUL
PRONOSPORT

Nr. 18

din 30 aprilie

1,X 
l,x,2
1,X

Ceahlăul P.N.-Portul 
Chimia Km. V.-

Metalul Tirg.
Dunărea-S.N. Oltenița 
Poiana-Sp. Studențesc

știința Bacău-Poli. Galati 1
Olimpia S.M.-EIectroputere 1
Olimpia Ord.-Corvinul 1
Gloria Bistrița-

Poli. Timișoara 1

Catania-Lazio X
Foggia-Genoa 1
Livorno-Perugia 1,X
Reggiana-Palermo X

Sorento-Brescia X.2

decizii_.de
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Intervenția 
reprezentantului

CU PRILEJUL 
SEMICENTENARULUI U.T.C

MESAJE DE FELICITARE

CONGRESUL
Kim Ir Sen și Emil Bodnaraș

PHENIAN 28. — Trimisul spe
cial Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite : La 27 aprilie, a avut 
loc o întrevedere între tovară
șii Kim Ir Sen, secretarul gene
ral al C.G. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabi
netului de Miniștri, și Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
conducătorul delegației guver
namentale militare române care 
a participat la festivitățile or
ganizate cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a Armatei Popu
lare Coreene.

La întîlnîre au participat Kim 
Ir, membru al (Comitetului Po
litic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii, prim vicepreședin
te al Cabinetului de Miniștri, 
și Hă Dam, ministrul afacerilor 
externe.

A fost prezent, de asemenea, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
R.P.D. Coreeană.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

în aceeași zi, tovarășul Kim 
Ir Sen a oferit un dejun 
cinstea delegației române.

în

PARTIDULUI
SOCIALIST

POPULAR DIN
DANEMARCA

PUTERNICE ATACURI
ALE PATRIOTILOR 

SUR-VIETNAMEZI
Unitățile F.N.E. au lansat un puternic atac împotriva tru

pelor americano-saigoneze în partea de sud a provinciei 
Tay Ninh, la circa 75 km nord-vest de Saigon.

României

Mitingul prieteniei
româno coreene

PHENIAN 28. — Trimisul
special Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite î Cu prilejul vizitei 
delegației guvernamentale mi
litare române, condusă de to
varășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ia Acade
mia Militară Generală „Kim Ir 
Sen" din Manghionde a avut loc 
un miting.

în prezidiu au luat loc mem
brii delegației române, precum 
și Pak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al Partidu
lui Muncii din Coreea, al doi- 
lei vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri, generalul Li Tu 
Cian, șeful Academiei Militare 
Generale, și alte cadre de con
ducere ale Academiei.

Sala de festivități era împo
dobită cu drapelele de stat ale 
celor două țări.

In cadrul mitingului, gene
ralul O Ki Su, directorul ^ad
junct al Academiei, și tovarășul 
Emil Bodnaraș au rostit cuvîn- 
tări.

După ce a subliniat că Înfiin
țarea armatei populare revolu
ționare coreene a constituit un 
mare eveniment în istoria pa
triei, generalul O Ki Su a spus : 
„Exprimăm recunoștința noas
tră adincă guvernului, poporu
lui, ofițerilor și ostașilor forțe
lor armate din România pentru 
sprijinul și încurajarea lor ac
tivă față de lupta noastră justă 
în vederea dobîndiriî victoriei 
depline a socialismului și unifi
carea independentă și pașnică a 
patriei, a spus generalul O Ki 
Su. Pentru poporul nostru și 
armata sa populară este o mare 
bucurie că au în poporul român 
și forțele sale armate un prie
ten apropiat".

întîmpinat cu puternice a- 
plauze, a luat cuvîntul tovarășul 
Emil Bodnaraș, care a transmis 
sincere felicitări tuturor milita
rilor armatei populare coreene, 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a gu
vernului, din partea poporului 
român și a forțelor sale armate.

Oamenii muncii din România 
socialistă urmăresc cu viu. in
teres și se bucură din adîncul 
inimii de izbînzile pe care frații 
lor coreeni le obțin în construi
rea socialistă, de succesele do- 
bîndite în întărirea continuă a 
armatei populare coreene, moș
tenitoare șî continuatoare a u- 
nor vechi și glorioase tradiții 
revoluționare.

Ne bucură mult faptul 
prietenia româno-coreeană 
dezvoltă continuu, a spus

continuare tovarășul Emil Bod
naraș. Un moment de însemnă
tate istorică în adîncirea relații
lor frățești dintre popoarele 
noastre l-a constituit vizita fă
cută anul trecut în Coreea de 
către delegația de partid și gu
vernamentală română, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ea a reafirmat dorința comună 
de a amplifica colaborarea pe 
toate planurile între țările și 
popoarele noastre.

La
gația 
cerii 
luptă
ostașilor români ridicat la Că
rei.

sfîrșitul mitingului, dele- 
română a înmînat condu- 
Academiei un drapel de 
și macheta monumentului

Salutul P. C. R.
Ea Palatul Ghris'-iansborg 

din Copenhaga, au început 
vineri lucrările Congresului 
Partidului Socialist Popular 
din Danemarca.

Partidul Comunist Român 
este reprezentat la Congres 
de tovarășul Miu Dobreșcu, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C. G. al 
P.C.R.

Luînd cuvîntul >n prima zi 
a lucrărilor, tovarășul Miu 
Dobreșcu a adresat partici- 
panților, tuturor membrilor 
Partidului Socialist Popular 
din Dahemarca, un cald sa
lut și un mesaj de prietenie 
din partea Partidului Comu
nist Român, a întregului no
stru popor, personal din par
tea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Joi după-amiază. tovarășul 
Miu Dobreșcu s-a întîlnit cu 
președintele Partidului So
cialist Popular din Danemar
ca. Omann Sigurd. La întîl- 
nire au participat Gert Pe
tersen. Jens Maigaard și 
Kurt Brauer, membri ai Co
mitetului Executiv al Parti
dului, precum și deputății 
H. Philippsen și P. Dich.

A fost, de asemenea, pre
zent Gheorghe Ploeșteanu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în Dane
marca.

Pe de altă parte, la mai puțin 
de 20 km nord-est de zona în 
care au avut loc aceste lupte, 
în provincia vecină Ba Duong, 
forțele patriotice au supus unui 
puternic tir de artilerie pozi
țiile trupelor saigoneze aflate la 
60 km. nord-vest de Saigon. In 
cursul nopții de joi spre vineri, 
zgomotul exploziilor de obuze a 
putut fi auzit chiar la Saigon. 
Acest atac a continuat și- în 
cursul zilei de vineri.

Alte informații relevă că pa- 
trioții sud-vietnamezi au reușit 
să înfrîngă rezistența trupelor 
americano-saigoneze concentra
te în jurul capitalei provinciei 
Kontum, din regiunea Platou- 
rilor înalte, și au înconjurat 
cu tancuri și blindate orașul 
Kontum. Acest nou succes a 
intervenit după ce patrioții au 
dat puternice lovituri inamicu

lui pe șoseaua nr. 14 din apro
pierea orașului. în pofida întă
ririlor trimise de comandamen
tul saigonez de la Pleiku, situa
ția trupelor regimului-marione- 
tă din această zonă rămîne cri
tică, mari efective saigoneze în- 
cercînd să găsească o cale de 
a scăpa din încercuire.

Se anunță, totodată, că forțele 
patriotice au cucerit vineri baza 
saigoneză din capitala distric
tuală Dong Ha, strîngînd cercul 
în jurul bazei americano-saigo
neze din orașul Quang Tri, ca
pitala provinciei cu același 
nume.

★
Agenția V.N.A. informează că, 

în ziua de 27 aprilie, apărarea 
antiaeriană a doborît, în pro
vinciile Thanh Hoa și Quang 
Binh din R. D. Vietnam, șapte 
avioane ale forțelor americane.

ÎNCHEIEREA SESIUNII COMISIEI 
ECONOMICE A O.N.U. PENTRO EOROPA 

Adoptarea unor rezoluții 

initiate de România

că 
se 
în

După votul
din Bundestag

Luînd cuvîntul, vineri, în ca
drul dezbaterilor din Bundestag 
pe marginea proiectului de bu
get, ajuns la a doua lectură, 
cancelarul Willy Brandt a adre
sat deputaților un apel la calm 
în desfășurarea discuțiilor poli
tice, recomandînd, deasemenea, 
găsirea unei unități de vederi 
asupra problemelor esențiale. 
Referindu-se la eventualitatea 
organizării unor noi alegeri le
gislative, Brandt a declarat că 
pentru aceasta ar trebui să exis
te o înțelegere între toate frac
țiunile politice.

Cancelarul federal a afirmat că 
„partidele coaliției guvernamen
tale consideră că ratificarea tra
tatelor cu Uniunea Sovietică si 
cu Polonia va putea fi realizata, 
amînarea sau prezentarea de că
tre liderii opoziției U.C.D.-U.C.S. 
a unor obiecții privind actuala 
formă a documentelor nerepre
zentînd o alternativă".

Șeful guvernului de la Bonn a 
propus grupului parlamentar al 
opoziției adoptarea,, cu. ocazia 
ratificării tratatelor, a unei re
zoluții comune asupra obiective
lor R. F. a Germaniei în dome
niul politicii externe, inclusiv al 
relațiilor cu R. D. Germană.

Marele cotidian austriac ,,KU- 
RIER" subliniază că „chiar în 
rîndurile opoziției existau ele
mente care nu au fost de acord 
cu principiul moțiunii de neîn
credere, apreciată prea pericu
loasă pe planul politicii interne".

Ziarele suedeze comentează cu 
satisfacție rezultatele votului de 
joi din parlamentul vest-ger
man. „Se poate respira", se spu
ne în editorialul ziarului „DA- 
GENS NYHETER". care apre
ciază că „eșecul moțiunii de ne
încredere constituie un succes 
în dezbaterea asupra ratificării 
tratatelor semnate de R.F.G. cu 
U.R.S.S. și cu Polonia".

Subliniind eșecul opoziției 
creștin-democrate, „AVANTI" 
organul Partidului Socialist Ita
lian. vede în rezultatul dezbate- 

■ rilor din 
favoarea 
Brandt.

Bundestag un vot în 
politicii europene a lui 

(Agerpres)

avut loc în Bundestag,

Presa vest-europeană comen
tează pe larg respingerea de 
către Bundestagul vest-german 
a moțiunii' de neîncredere de
pusă de opoziția U.C.D./U.C.S. 
împotriva guvernului Brandt.

Ieri, a 
în cadrul celei de a doua lecturi, 
votul pe marginea proiectului de 
buget prezentat de guvern. După 
numărarea buletinelor, s-a co-‘ 
municat că proiectul de buget a 
fost sprijinit de 247 de deputați 
ai grupului parlamentar majori
tar, același număr de voturi fiind 
consemnat din partea opoziției. 
Această egalitate nereprezentînd 
nici aprobarea dar nici respin
gerea bugetului, votul decisiv va 
avea Ioc în cadrul cefei de a 
treia lecturi.

La Palatul Națiunilor din Ge
neva ;-au încheiat, vineri, lu
crările celei de-a 27 Sesiuni a 
Comisiei Economice u Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Eu
ropa. Timp de două săptămîni, 
Comisia a analizat problemele 
de fond ale colaborării ei coope
rării economice intereuropene, 
în scopul căutării unor forme și 
domenii noi de conlucrare reci- 
proc-avantajoasă.

Recunoscînd importanța majo
ră a cooperării științifice și teh
nice pentru progresul economic 
și social, precum și întinsele po
sibilități de dezvoltare a conlu
crării în acest domeniu. Comisia 
a adoptat. în unanimitate. Re
zoluția privind cooperarea știin
țifică și tehnică — inițiată de 
România și la care s-au alătu
rat. în caEtate de coautori, 15 
state.

De asemenea. Comisia a adop
tat, în unanimitate, o altă rezo
luție, privind examinarea pro
blemelor economice de interes 
comun, pe termen lung — iniția
tă de România și Franța, avînd 
coautoare alte patru țări. Aceas
tă rezoluție cere Comisiei și or-

ACORDUL DE TRAFIC 
DINTRE

R. D. GERMANA SI 
R. F. A GERMANIEI
• CONSILIUL de Miniștri 

al R.D. Germane l-a însărcinat 
jpi pe Michael Kohl, secretar 
de stat la Consiliul de Minjștri, 
să parafeze, în zilele următoa
re, acordul de trafic dintre Re
publica Democrată Germană și 
Republica Federală a Germa
niei, precum' și documentele 
care completează acest acord. 
După cum precizează agenția 
A.D.N., data semnării acordu
lui va fi stabilită după ratifi
carea tratatelor R.F. a Germa
niei cu Uniunea Sovietică și cu 
Polonia.

ganelor sale subsidiare să-șî 
concentreze eforturile în vede
rea găsirii căilor și metodelor 
de rezolvare a problemelor ?co- 
tnomice de interes comun prin 
intermediul colaborării interna
ționale.

La New York continuă lucră
rile Consiliului de Administra
ție al Fondului Națiunilor Uni
te pentru' Copii (U.N.I.C.E.F.).

Luînd cvvînt”! în cadrul dez
baterilor generale pe marginea 
raportului, reprezentantul Româ
niei, Ion Duma, subliniat inte*  
resul manifestat de țara noas
tră față de activitatea profund 
umanitară a U.N.I.C.E.F. Orga
nele de specialitate române a- 
preciază ca deosebit de util pro
cesul de colaborare dintre țara 
noastră si U.N.I.C.E.F. și sînt 
gata să caute în comun noi căi 
și mijloace pentru intensificarea 
acestei colaborări, reciproc a- 
vantajoasă.

Interesul nostru pentru activi
tățile U.N.I.C.E.F. s-a concreti
zat recent prin crearea Comite
tului Național Român pentru 
UN.I.C.E.F.. care, cu ocazia îm
plinirii a 25 de ani de la înfiin
țarea fondului, a organizat în
semnate acțiuni de popularizare 
a realizărilor acestei organizații. 
Vorbitorul a arătat că statul ro
mân acordă cea mai mare aten
ție aspirațiilor și nevoilor copii
lor și adolescenților, educării lor 
multilaterale, Formărîi unui ti
neret cu un larg orizont de cul
tură, personalitate, bine pregătit 
și dezvoltat, care să participe 
din plin la programul făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Referindu-se la activitatea vii
toare a, U.N.I.C.E.F., vorbitorul 
a apreciat că ,.rolul si preocu
pările acestei organizații a Na
țiunilor Unite ar putea fi întări
te dacă tematica programului de 
lucru .ar fi mai mult diversifi
cată, incluzîndu-se. pe lîngă ac
tivitățile actuale dc asistență în 
diverse domenii de interes pen
tru copii și adolescenți, și preo
cupări majore din sfera formă
rii acestora în spiritul ideilor de 
pace, respect reciproc, înțelegere 
între popoare. îl dezvoltării 
sentimentului de solidaritate cu 
copiii Si adolescenții din alte 
țări".

In*  încheiere, reprezentantul 
român a subliniat necesitatea 
sporirii rolului comitetelor na
ționale pentru U.N.I.C.E.F. Tot
odată,, s-a evidențiat necesitatea 
intensificării legăturilor de coo
perare dintre U.N.I.C.E.F. și or
ganizațiile naționale și interna
ționale de copii.

Permiteți-mi ca în numele maselor de tineri din țara 
noastră să vă transmit salutări cordiale și sincere felicitări 
cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Uniunii Tine
retului Comunist și să vă urez noi succese în munca dv. Ti
neretul egiptean apreciază in mod deosebit cooperarea din
tre organizațiile noastre, îndreptată spre asigurarea păcii și 
prosperității în întreaga lume.

DR. KAMAL ABOUL MAGD, 
prim secretar al Uniunii Tineretului 
Socialist din Republica Arabă Egipt

★
Consiliul Federal al Tineretului din R.F. a * Germaniei 

transmite Uniunii Tineretului Comunist din România cu pri
lejul celei de-a 50-a aniversări salutări prietenești.

Noi sintem convinși că legăturile deja existente între or
ganizațiile noastre se vor intensifica, contribuind în acest 
fel la asigurarea păcii în lume. Această sarcină va sta și pe 
viitor în atenția noastră pe bază respectului și încrederii 
reciproce.

CONSILIUL FEDERAL AL TINERETULUI DIN 
R. F. A GERMANIEI

WALTER HAAS HANS PETER WEBER
Președinte Secretar general

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a, întemeierii Uniunii 
Tineretului Comunist din România, va adresăm, dragi prie
teni, cele mai călduroase felicitări.

De mai mulți ani organizația noastră urmărește cu deose
bit interes viața m activitatea Uniunii Tineretului Comunist 
din România. In cadrul diferitelor manifestări internaționa
le am avut acazia să cunoaștem și să apreciem activitatea 
desfășurată pe pian internațional de către organizația dv. 
de tineret. Sîntem bucuroși că între organizațiile noastre 
s-au statornicit relații fructuoase de cooperare și prietenie, 
relații bazate pe respectul reciproc și pe o deplină since
ritate.

Permiteți-ne să vă urăm, în aceste zile de mare bucurie 
pentru tineretul român, bucurie la care participăm și noi 
din toată inima, noi succese în activitatea dv. viitoare.

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
Secretar general al Mișcării Internaționale 

„ȘOIMII" (IFM-SEI)

Seară feștivă in Olanda
La 20 aprilie 1972 la Cen

trul universitar din Wa- 
geningen (Olanda) a fost 
organizata o seara con
sacrată Semicentenarului 
U. T. C. Cu această oca
zie a fost deschisă o ex
poziție de fotografii din 
viața si activitatea tineretu
lui român. A urmat o gală 
de filme românești care au 
înfățișat aspecte ale tezau

rului artistic și cultural, fru
musețile peisajelor patriei 
noastre. Gala de filme a 
fost precedată de o con
ferință a studentului român 
Moca Ion care a vorbit în 
limba olandeză despre 
România și tineretul din țara 
noastră. Cele două acțiuni 
s-au bucurat de aprecierea 
participanților.

Repere olandeze

V
izitarea capita
lei nipone am 
început-o din 
centrul său co
mercial, Ginza. 
Seara se desfă

șoară aici un adevărat spec
tacol feerie care impresio
nează puternic. Reclame lu
minoase multicolore, de for
me originale, se mișcă iute, 
ca niște scurte filme de de
sen animat. Vitrinele mari
lor și micilor magazine, a- 
ranjate cu multă pricepere, 
aș zice chiar cu artă, sînt 
foarte atractive.

...In orele dimineții se 
merge spre locul de muncă 
cu metroul, cu trenul — li
nia de centură — și mai pu
țin cu autobuzele. Numai 
cînd cobori în stafiile me
troului ifi dai seama că te 
afli în metropola cu cea mai 
numeroasă populație din 
lume (la începutul anului a- 
cesta, Tokyo număra peste 
11,5 milioane locuitori !). 
Ore întregi, valuri, valuri de 
oameni grăbiți se revarsă pe 
scările fixe sau rulante spre 
vagoane. Și totuși, în fața 
intrării în vagoane domneș
te o ordine desăvîrșită pe 
care nu o dirijează nimeni : 
călătorii se așează pe patru 
rînduri în ordinea sosirii. Cei 
care vin mai tîrziu și_ vor 
să-și asigure locuri se înco
lonează alături de „plutonul" 
format, pentru a fi primii 
Ia trenul următor, care de 
obicei sosește după 2—3 mi
nute.

Aceeași ordine aveam să o 
remarc la Tîrgul internațio
nal de bunuri de consum din 
cartierul Harumi. unde pa
vilionul României, organizat 
de Camera de Comerț, a în
registrat în citeva zile peste 
două milioane de vizitatori. 
Printre primii s-a numărat 
tînărul Kanenorî Yamada, 
tehnician, care a conlucrat

cu noi Ia construirea pavi
lionului. A admirat îndelung 
mobila stil și covoarele ro
mânești. întrucît văzuse cu 
un an în urmă standul ro
mânesc de mașini-unelte de 
la Osaka, era mulțumit că își 
întregește cunoștințele asu
pra economiei țării noastre. 
„Dintre pavilioanele străine 
m-a atras mai mult cel al 
României — declara Mas as hi 
Nakamura, student Ia Cole

care să Ie înregistreze Ia un 
mic magnetofon pe care îl 
are cu sine. Ne întinde car
tea. Este „Introducere în 
gramatica limbii române" de 
Atsushi Naono, editura „Dai- 
gaku-Syorin", din Tokyo. 
Ne-a impresionat foarte 
mult discuția pe care am a- 
vut-o cu un grup de stu- 
denți de la Universitatea 
Waseda din Tokyo : Jiungi 
Kanazawa (politehnică), Hi-

Itinerar japonez
giul electrotehnic din Tokyo
— pentru frumusețea arti
zanatului expus, pentru a- 
ceste covoare românești pe 
care le văd pentru prima 
oară: sînt foarte frumoase, 
dovedesc mult simț artistic". 
Primim vizita unei familii. 
Capul familiei ne spune în 
românește : „bună siua !“. 
Este inginerul chimist Mu- 
saharu Akiyama și e .bucu
ros că poate admira pavilio
nul României, în special 
standul cu produse chimice 
și medicamente.

Se face un film documen
tar cu pavilionul nostru. Di
rectorul filmului, Tatsuo A- 
sano, răspunde cu amabili
tate întrebărilor noastre. 
„Vreți să știți ce mi-a Plă
cut mai mult în pavilion ?
— Totul ! Tot ceea ce repre
zintă măiestria artizanilor 
români". Se apropie un tî- 
năr, zîmbind stingherit. Este 
Tatsuichiro Kurosaki, stu
dent la Conservator. Ne roa
gă să-i citim dintr-o carte 
cîteva fraze în română pe

rokumi Korie (științe poli
tice), Hiroshi Ukoda (relații 
internaționale) veniți să vi
ziteze pavilionul nostru. Cu
noșteau și apreciau politica 
externă a țării noastre, e- 
forturile de industrializare, 
se interesau care sînt condi
țiile de viață și de studiu ale 
studenților noștri.

...De Ia Tîrgul internațional 
din Haruni ne-am luat „sa- 
yonara" (la revedere) și am 
pornit să vizităm mai pe în
delete capitala niponă.

Deși Tokyo-ul este un o- 
raș-gigant, clădirile sale nu 
depășesc în general 8—10

etaje din cauza cutremure
lor repetate. De curînd au 
început să se construiască 
clădiri mari cu schelet me
talic. Primul „zgîrie nori" a 
fost terminat în 1968 (36 e- 
taje). Anul trecut a fost i- 
naugurat Keio Piaza Hotel 
(47 etaje) avînd o terasă 
specială, la 170 m înălțime, 
pentru publicul amator să 
vadă panorama orașului To
kyo și. dimineața, celebrul 
Fuji Yama, cu piscul acope
rit de zăpezi veșnice. Acest 
spectacol pe care l-am ad
mirat de pe pasarela din a- 
propierea stației de cale fe
rată Sinjiuku, este de neui
tat.

înainte de a părăsi Japo
nia am reușit să fac o es
caladare a celebrului vulcan 
Fuji cu... mașina, căci o 
autostradă cu două benzi 
urcă pînă Ia cota 2 400 metri. 
La întoarcerea de pe Fuji 
Yama am remarcat prin sate, 
pe catarge speciale, de
corații și drapele multi
colore, cu pești mari 
confecționați din pînză, 
pe care vîntul îi umflă ȘÎ-i 
mișcă într-o parte și alta. 
Am aflat că în acea perioadă 
se sărbătorea, îndeosebi în 
mediul sătesc, „ziua băieți
lor". Este mîndria familiei 
japoneze care are băieți ca 
să poată înălța catargul cu 
decorațiile lui multicolore.

AUREL SON

Sînt puține țări în lume 
care să aibă o istorie atît de 
intim legată de mare ca 
Olanda. Comparate cu per
gamentele de acum cîteva 
secole, hărțile de azi stau 
mărturie tenacității acestui 
popor în lupta permanentă 
cu stihiile șî totodată a vic
toriei omului în această con
fruntare vitală. Iar victoria 
este materializată în fiecare 
metru pătrat smuls apelor, 
în acele creații tipic olan
deze, „polderele", în mulți
mea de edificii, de obiective 
economice construite sub ni
velul mării. Lupta n-a fost 
ușoară. Nu o dată a trebuit 
să se reconstruiască ceea ce 
a fost distrus de cataclism. 
Nu mai puțin distrugător a 
fost cataclismul războiului. 
Rotterdamu] a fost doborît 
aproape în întregime în tim
pul celui de-al doilea război 
mondial. Au rămas în pi
cioare trei clădiri mai im
portante : poșta, primăria și 
bursa. Astăzi este cel mai 
mare port al lumii. Și se 
află într-o continuă expan
siune.

Puternic centru industrial, 
Rotterdamul este o uriașă 
poartă deschisă spre mare și 
în același timp spre inima 
Europei. Un circuit continuu 
de bunuri materiale se rea
lizează în dublu sens. Cifre
le sînt nesugestive, iar o vi
zită de-a lungul nesfîrșitelor 
sale cheiuri nu-ți poate oferi 
imaginea reală a activității 
acestui gigant. Este mult mai 
impresionantă însă prezența 
simultană a zeci și sute de 
vase, acel neîntrerupt du-te- 
vino. Drapele multicolore de 
pe toate continentele se eta
lează pe albastru] cerului. 
Vestiți navigatori și comer
ciant! din toate timpurile, 
nu-și dezmint acest renume, 
avînd conștiința necesității 
vitale a împletirii operei de

construcție cu schimbul per
manent de bunuri și de ex
periență.

O vizită la Eindhoven, 
unde își are sediul marele 
concern „Philips", ne dezvă
luie Olanda ca țară puternic 
industrializată, în continuă 
căutare a căilor și mijloace
lor de a se menține în pas 
cu cuceririle cele mai mo
derne ale științei și tehnicii, 
de a defrișa ea însăși zone 
necunoscute. Firește, la 
Eindhoven sînt numai o mică 
parte a uzinelor „Philips", 
implantate de altfel în 60 de 
țări ale lumii. (Din cei circa 
250 000 de angajați, doar 
85 000 lucrează în Olanda). 
Sintem primiți într-o sală de 
demonstrații asupra magiei 
luminii, a valorii ei în in
dustrie, în viața de toate zi
lele, într-o imensă gamă de 
servicii publice. De la pri
mele lămpi electrice ale bă- 
trînului Gerard Philips, fon
datorul uzinelor, produse în 
urmă cu 75 de ani, la uti
lizările de azi ale fascicule
lor de lumină, la calculatoa
rele electronice. „Imperiul 
industrial" al uzinelor „Phi
lips", care se situează pe lo
cul 32 in lume ca cifră de 
afaceri, își păstrează cu 
strășnicie acest loc. căutînd 
cu înfrigurare să folosească 
explozia de informație teh- 
nico-științifică, organizînd o 
amplă activitate de cercetare.

Inginerul V. Kooy, care 
ne-a vizitat țara, ne-a vor
bit pe larg despre colabora
rea uzinelor „Philips" cu 
România. „Avem o colabo
rare fructuoasă cu românii" 
— ne-a spus d-sa. „în tim
pul șederii în țara dv. am 
avut numeroase dovezi că 
există dorința reciprocă de a 
găsi noi posibilități de dez
voltare a cooperării noas
tre".

T. ȘTEFANESCU

TINERETUL LUMII

Boicot la Coimbra
Pentru prima oară în istoria universității^ portugheze shi- 

denții unui întreg centru universitar — Coimbra — au or
ganizat boicotarea demonstrativă a cursurilor pe timp de O 
săptămînă.

Tovarășul NlCOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Ma
iestății Sale HIROHITO, împăratul Japoniei, o telegramă 
cu următorul conținut :

Cu prilejul sărbătorii naționale a Japoniei, ziua de naștere 
a Maiestății Voastre, am plăcerea de a adresa în numele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu 
personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire Maiestății Voastre, de progres poporului ja
ponez.

La Ambasada română din 
Moscova a avut loc, la 28 a- 
prilie, solemnitatea înmînării 
diplomei de doctor honoris- 
causa al Institutului Politeh
nic din Iași, „Gheorghe Asa- 
chi". renumitului savant so
vietic. acad. Alexandr Niko- 
laevici Nesmeianov. proemi
nentă personalitate în dome
niu] științei chimice mon
diale.

La ceremonie au participat 
acad. M. D. Milionscikov, 
președinte a.i. al Prezidiului 
Academiei de Științe a 
U.R.S.S.. G. K. Skreabin, se
cretarul Prezidiului Acade
miei de Științe a U.R.S.S., 
academicieni, persoane ofi
ciale.

Inmînînd diploma de doc
tor honoris-causa omului de 
știință sovietic, pentru re
marcabilele contribuții în do
meniul chimiei organice, am
basadorul român. Gheorghe 
Badrus. l-a felicitat călduros 
pe acad. A. N. Nesmeianov, 
în numele Senatului Institu
tului Politehnic din Iași, al 
oamenilor de știință români 
și al Ambasadei române la 
Moscova.

Acad. Nesmeianov a mulțu
mit călduros pentru distinc
ția primită.

Doliu în Ghana
ACCRA 28 (Agerpres). — Gu

vernul ghanez a dat publicității 
un comunicat care prevede ca 
toate steagurile să fie coborîte 
în bernă în memoria primului 
președinte al Ghanei, Kwame 
Nkrumah, informează agențiile 
REUTER și FRANCE PRESSE.

Arătînd, că, deși, în urma lovi
turii militare din 1966. dr. Nkru
mah a fost nevoit să trăiască în 
exil, „locul său în istorie a fost 
asigurat ca principal arhitect al 
independenței Ghanei, care a 
grăbit procesul mișcării de eli
berare din Africa. Mai mult, 
fostul președinte Nkrumah a 
urmat o politică africană dina
mică, destinată să realizeze uni
tatea continentului și să lichi
deze toate vestigiile colonialis
mului și rasismului".

Guvernul regretă moartea 
fostului președinte al Ghanei și 
transmite condoleanțe sincere 
familiei sale, conducătorilor și 
populației din Nkroful, orașul 
său natal, din sud-vestul Gha
nei — menționează în încheiere 
comunicatul.

Boicotul studențesc expri
mă protestul tinerilor împo
triva exmatriculării a trej 
lideri ai „sindicatului liber" 
studențesc (sindicat conside
rat ilegal de autorități); De 
fapt, acest boicot continuă 
acțiunile de protest și reven
dicative desfășurate pe par
cursul actualului an univer
sitar în diferite universități 
și colegii portugheze.

Fapt este că după calmul 
relativ care a urmat situa
ției foarte încordate din pri
măvara anului 1971, cînd 
au avut loc demonstrații și 
incidente de stradă în cen
trele universitare lusitane, 
atmosfera a devenit din nou 
explosivă încă din primele 
zile ale anului universitar în 
curs. Cu toate eforturile de 
a pune surdină folosind cen
zura strictă, autoritățile nu 
pot ascunde că au din nou 
de făcut față „unei revolte 
deschise, exprimată în dife
rite forme în mediul studen
țesc' (cum se exprimă coti
dianul elvețian NEUE ZOR- 
CHER ZEITUNG într-o co
respondență din Lisabona). 
Mișcarea studențească mer
ge în crescendo și de la mi
tinguri de protest desfășu
rate imediat după deschide
rea actualului an universitar 
în incinta universității din 
Lisabona și după greva ain 
martie a studenților facul
tății de drept din capitala 
portugheză, s-a ajuns la 
boicotul studențesc de ia 
Coimbra care antrenează 
studenții unui întreg centru 
universitar (cel mai. impor
tant din Portugalia din 
punct de vedere al număru
lui studenților care învață 
acolo).

Recrudescenta protestului 
studențesc este explicată de 
corespondenții de presă din 
capitala lusitană prin „e- 
xasperarea tinerilor din fa
cultăți atunci cînd văd con
tinuarea indiferenței guver
nului față de necesitățile 
stringente ale scolii supe
rioare" (NEUE ZURCHER 
ZEITUNG). Promisiunile pre
mierului Caetano, (care de 
altfel, a fost înainte de a 
deține actuala funcție pro
fesor universitar) de a se 
acupa „personal și eficace" 
de modernizarea universită
ții portugheze, nu s-a con
cretizat. în această situa
ție, este firească recrudes
cența acțiunilor studențimii

vizînd obținerea înfăptuirii 
unei reforme structurale, de
mocratice a școlii superioare 
din Portugalia. Ceea ce ne
liniștește. autoritățile — re
marcă ziarul elvețian citat 
mai sus — este „nu atît re
apariția unor fenomene de 
frondă în rîndul studenților 
cît caracterul politic mai pro
nunțat al mișcării". O data 
cu reafirmarea revendicări
lor privind reforma universi
tății și înlăturarea structu-, 
rilor învechite, autoritariste 
din învățămîntul superior 
portughez, alături de cere
rile privind reducerea taxe
lor foarte împovărătoare și 
sporirea alocațiilor din bu
getul de stat destinate învă- 
țămîntului, alături de reven
dicările vizînd reintroduce
rea autonomiei universitare, 
înlăturarea polifiei din fa
cultăți și acceptarea unor 
organizații libere studen
țești, este puternic afirmată 
cerinfa renunțării la răz
boaiele coloniale din Ango
la, Mozambic și Guineea- 
Bissau. Dacă pînă de curînd 
multi absolvenți plecau în 
Franța sau Italia pentru a 
nu fi trimiși în corpul expe- 
difionar din colonii (au fost 
cazuri cînd un sfert din pro- 
mofiile universităților portu
gheze alegeau o asemenea 
cale) actualmente se asistă 
la un refuz în masă al stu
denților de a efectua pregă
tirea militară.

Semnificația unor aseme
nea manifestări nu poate 
scăpa nici unui observator 
avizat, dacă ne gîndim la 
faptul că în Portugalia de 
azi învăfămîntul superior 
este — la drept vorbind — 
un lux, că procentul tineri
lor provenifi din mediul 
muncitoresc sau al micilor 
funcționari este foarte mic 
si că majoritatea studenți
lor provin din așa-numitele 
„pături mijlocii" și din pă
turi sus-puse. Tensiunea din 
universități — care cunoaște 
așa cum se reflectă și în 
boicotul de la Coimbra — 
o nouă intensificare relevă 
nu numai amploarea nemul
țumirii studențești ; ea ne 
oferă, totodată, un indiciu 
elocvent al lărgirii opoziției 
din Portugalia față de struc
turile anti-democratice și 
față de cramponarea de 
practicile colonialiste.

P. N..
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