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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
CONFERINȚEI NAȚIONALE

Miercuri ia amiază, în Sala 
mică a Palatului Republicii, 
s-au încheiat lucrările Con
ferinței naționale a scriitorilor 
din Republica Socialistă Ro
mânia.

La ședința de închidere au 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Gheorghe Pană, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghia
nu, Gheorghe Cioară, Emil 
Dragănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popes
cu, Gheorghe Stoica, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Ion Stănescu, Ștefan Andrei, 
Ion Dincă, membri ai C.C. 
al P.C.R., miniștri, reprezen
tanți ai conducerii unor insti
tuții centrale și organizații 
obștești, conducători ai ce
lorlalte uniuni de creație, alți 
oameni de cultură și artă.

Sosirea conducătorilor 
partid și de stat în sala de 
ședințe a fost salutată cu 
îndelungi și puternice aplau
ze.

In numele scriitorilor din 
patria noastră, acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii 
Scriitorilor, adresează secreta
rului general al partidului, 
celorlalți conducători de par
tid și de stat, calde cuvinte 
de bun sosit și exprimă bu
curia mînuitorilor condeiului 
de a-l avea din nou în mijlo
cul lor pe conducătorul parti
dului și statului, pe cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, 
sprijinitorul generos, perma
nent, al celor ce activează în 
cîmpul fertil al creației lite
rare.

Intîmpinat cu vii și căldu
roase aplauze a luat cuvîn
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

In repetate rînduri, cuvân
tarea a fost subliniată de în
suflețite și entuziaste aplauze 
și urale, simbol al adeziunii 
totale a scriitorilor la ideile 
expuse de secretarul generali 
la politica partidului nostru.

In încheierea Conferinței, 
președintele Uniunii Scriitori-

de
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Consfătuirea de lucru
cu cadrele de conducere

șl specialiști din institutele
de proiectări și cercetări
din construcții si industrie

? 1

A SCRIITORILOR

Cuvintarea tovarășului Dragă tovarășe Tito,

NICOLAE CEAUȘESCU

în prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele ConsiUu- 
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, la sediul C.C. al 
P.C.R. a avut loc o consfătuire 
de lucru în legătură cu modul 
în care se realizează hotărîrile 
Congresului al -X-lea al parti
dului privind reducerea chel
tuielilor materiale de producție 
în construcții și industrie.

Au luat parte tovarășii : Emil 
Bodnaraș. Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Florian Dănălache, 
Emil Drăgăneșcu, Janos " 
kaș. Petre Lupu, Iosif 
Petre Blajovici, Vasile 
net, Ion Dinca.

Au participat miniștri, 
ducători ai organelor economi
ce centrale, secretarii comitete
lor județene de partid si vice
președinții consiliilor populare 
județene care se ocupă de pro
bleme economice, directori de 
centrale industriale, de insti
tute de proiectări și cercetări, 
de unități de construcții, cadre 
didactice din învătămîntul su
perior, alți specialiști.

La începutul consfătuirii, .mi
nistrul construcțiilor industria
le, Matei Ghigiu, a prezentat o 
informare privind modul in

Faze- 
Banc, 
Patili-

con-

care unitățile de proiectare-cer- 
cetare si construcții industriale 
își îndeplinesc sarcinile de plan 
în domeniul investițiilor.

în continuare, tovarășul Mi
hai Marinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistru al aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe, a făcut o 
informare despre situația apro
vizionării tehnioo-materiale și 
a respectării normelor de con
sum în producție.

în cadrul discuțiilor au luat 
cuvîntul Petre Vernescu, direc
torul Institutului de proiectări 
pentru construcții — Bucureșri, 
Constantin Mihăilescu. directo
rul Institutului județean de 
proiectări — Iași, Gheorghe Ms- 
nolescu. directorul Institutului 
de proiectări pentru chimia 
anorganică (I.P.R.A.N.). Ion Fă- 
tăceanu, directorul Institutului 
de proiectări pentru construcții 
de mașini. Marius Orădeanu. 
inginer-șef de concepție la Uzi
na de utila j chimic „Gri vi ta 
Roșie" — București, Vasile Nitu, 
directorul Institutului de stu
dii și proiectări energetice, 
lancu Drăgan, directorul Insti
tutului de cercetări metalurgice 
(I.C.E.M.). Mircea Georgescu, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării. Ion Mă- 
rășescu, vicepreședinte al Con
siliului popular județean —

Dîmbovița, și Emanoil Flores< 
consilier la Consiliul de Mini 
tri. Vorbitorii au înfățișat st 
diul aciuai și aspectele prim 
pale ale aplicării în domenii 
lor de activitate a directivei- 
Congresului al X-lea al Part 
dului Comunist Român, a leg 
lor și hotărîrilor adoptate < 
conducerea de partid și de sts 
Ei au făcut numeroase propx 
neri pentru îmbunătățirea act 
vității de proiectare, cercetar 
construcții-montai. pentru fol< 
sirea mai judicioasă a mijloace 
lor materiale, a fondurilor fix 
și a utilajelor, a forței de mun 
că, reducerea consumurilor șj. 
duratei de execuție. îmbunâtă 
t.irea. calității lucrărilor, nune 
rea mai rapidă în funcțiune . 
noilor obiective la parametri 
proiectați, creșterea eficiențe 
întregii activități economice 
Participanții la dezbaterile con
sfătuirii au exprimat hotărires 
fermă a colectivelor lor de f 
depune toate eforturile pentrr 
înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea al Par
tidului Comunist Român, pentru 
a întâmpina Conferința Națio
nală a partidului cu noi succese 
în îndeplinirea prevederilor 
cincinalului, în activitatea in
dustrială și de investiții.

în încheierea lucrărilor con
sfătuirii a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășului IOSIP BROZ TITO,
președintele Republicii Socialiste Federative

Iugoslavia,

președintele Uniunii Comuniștilor

din Iugoslavia

Stimați tovarăși,
Doresc să exprim bucuria 

mea și a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și sta
tului de a ne afla astăzi din 
nou împreună cu dumnea
voastră, scriitorii, și, totodată, 
de a folosi acest prilej pentru 
a adresa în numele Comitetu
lui Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și al gu
vernului, al meu personal,

participanților la Conferință, 
tuturor poeților, dramaturgi
lor, criticilor, prozatorilor, în
tregii obști scriitoricești, 
călduros salut comunist 
plauze puternice).

Conferința scriitorilor
Republica Socialistă România 
și-a desfășurat lucrările în 
condițiile puternicei eferves
cențe creatoare care a cuprins 
națiunea noastră socialistă, ale

un
(A-

din

Scrisoarea Conferinței Naționale

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Această scrisoare v-o trimit delegații la Con

ferința Națională a scriitorilor, întruniți în zilele 
de 22—24 mai 1972 la București pentru a dez
bate problemele lor profesionale și de obște. La 
încheierea lucrărilor Conferinței, primul nostru 
gînd de dragoste și recunoștință se îndreaptă că
tre gloriosul Partid Comunist Român, pe care cu 
atâta dăruire de sine și strălucită clarviziune îl 
conduceți în această epocă de prestigioase eva
luări ale demnității României.

Adresîndu-ne dumneavoastră personal, ne adre
săm în același timp tuturor comuniștilor din Ro
mânia, întregului nostru popor, a cărui perso
nificare matură și înțeleaptă sînteți, ca o cum
pănă dreaptă între tot ceea ce zidim și visăm să 
făurim pentru azi și pentru posteritate. De a fost 
să vă Iuați asupra-vă destinul țării, ne socotim și 
noi la fel de înnobilați, gata să facem parte egală 
de sacrificii și speranțe cu Bărbatul și Patriotul 
care se cheamă Nicolae Ceaușescu.

După cum vedeți, vă vorbim de la suflet Ia 
suflet, ca de la o fereastră deschisă către altă 
fereastră deschisă, prin care străbate aceeași lu
mină de la începuturile acestui neam și a cărei 
revărsare în nesfîrșit numai viitorimea o va putea 
cuprinde cu toată împlinirea ei spre comunism.

Este adevărat că scriitorii din România își 
scriu cărțile în limba română, ca și-n limba ma
ghiară, și-n limba germană, cîte naționalități 
conlocuitoare sînt, dar la fel de adevărat este că 
aparțin cu toții aceluiași flux revoluționar al 
vremurilor prezente, sînt născuți și crescuți în 
patetica revoluției și construcției socialiste. Cum, 
atunci, să nu ne simțim factori de nădejde ai

aceleiași unități și solidari de neclintit in con
știința aceleiași responsabilități față de destinul 
României Socialiste ?

Drumul scrisului este pietruit deopotrivă cu 
durere, bucurie și speranță umană. Arta scrisu
lui este arta iubirii aspre, arta continuității unui 
popor, arta sufletului de om care cinstește mun
ca alor săi ca pe singura onoare a condiției uma
ne. Conștienți de dificultatea și măreția artei 
scrisului, orice scriitor va fi împlinit atunci cînd o 
frază sau un vers al său va deveni un bun moral 
al poporului său, atunci cînd „plopii fără soț“ din 
visul lui vor trece în visul tuturor.

Sîntcm pe deplin încredințați că toate certitudi
nile afirmării și realizării noastre scriitoricești 
stau in relația indestructibilă dintre conștiința 
noastră creatoare și gîndirea politică a Partidu
lui Comunist Român. A fi scriitor credincios po
porului înseamnă a-1 exprima in cărțile noastre in 
perfect acord cu destinul său istoric și a-1 releva 
lumii cu toate valorile sale spirituale. Sîntem atît 
de îndatorați acestei patrii, pentru toate cite is
toria ne-a lăsat în plămada ființei noastre, pen
tru tot ce aduce ziua de azi socialistă, incit nu 
aflăm altă măsură cu care să-I slujim decit de- 
voțiunea fără măsură față de partid, față de dum
neavoastră personal. Prea mindri de a trăi în ace
lași timp cu dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, căutăm în cugetul și fapta dumnea
voastră însăși substanța propriei noastre pasiuui 
creatoare.

CONFERINJA NAȚIONALA 
A SCRIITORILOR

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

eforturilor eroice pe care le 
depune clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, în
tregul popor român pentru 
realizarea grandiosului pro
gram de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, adoptat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român. (Vii aplauze).

In cei aproape 4 ani care au 
trecut de Ia precedenta reu
niune a scriitorilor, în viața 
social-politică a patriei noas
tre au avut loc evenimente de 
importanță națională. Au fost 
înfăptuite cu succes hotărîrile 
Congresului al IX-lea, care au 
marcat o nouă etapă în dez
voltarea forțelor de producție, 
în ridicarea nivelului de civi
lizație materială și spirituală 
a poporului. In această peri
oadă poporul român a trecut 
cu toate forțele sale la înfăp
tuirea unui nou cincinal ale 
cărui obiective economico-so- 
ciale sînt menite să accelere
ze apropierea României de 
țările avansate ale lumii, să 
asigure înflorirea multilatera
lă a bazei tehnico-materiale.a 
socialismului, perfecționarea 
relațiilor socialiste de produc
ție și a organizării societății, 
introducerea tot mai fermă în 
viață a principiilor eticii și 
echității socialiste. Aflîndu-ne 
în cel de-al doilea an al cin
cinalului, putem afirma cu 
convingere și îndreptățită 
mîndrie că prevederile aces
tui program se îndeplinesc cu 
succes, că România socialistă 
înaintează cu pași fermi pe 
calea socialismului și comu
nismului. (Aplauze puternice).

După cum cunoașteți, toate 
hotărîrile care privesc dezvol
tarea patriei, întreaga politică 
internă și externă a partidu
lui, sînt emanația voinței și 
intereselor supreme ale po
porului care, liber și stăpîn pe 
propriul său destin, își fău
rește viața, noua sa istorie, 
așa cum o dorește. în perioada 
ultimilor ani au fost aplicate 
cu consecvență în viață pre
vederile Conferinței Naționa
le, ale Congresului al X-lea, 
privind perfecționarea organi
zării și conducerii economiei, 
a întregii societăți; au fost 
instituționalizate în toate do
meniile de aotivitate organis
me de conducere colectivă — 
expresie a participării active 
la conducerea treburilor țării,

Ia întreaga creație socială, a 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii de La orașe și sate, 
fără deosebire de naționalita
te, a lărgirii continue a demo
crației socialiste în patria 
noastră. Toate acestea au ci
mentat și mai mult unitatea 
moral-politică a poporului în 
jurul partidului, coeziunea so
cietății socialiste, trăinicia o- 
rîndulrii noastre. Identificarea 
deplină a poporului cu idea
lurile socialismului se reflectă 
în dîrzenia, energia, abnega
ția și spiritul de sacrificu cu 
care el dă viață politicii par
tidului, prin munca sa neobo
sită pentru ridicarea patriei 
socialiste pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Conferința națională a par
tidului, care va avea loc în 
luna iulie a acestui an, va face 
bilanțul rezultatelor obținute 
pînă acum în această direcție 
și va stabili noi măsuri de 
perfecționare a conducerii și 
organizării economiei, a în
tregii vieți sociale, de dezvol
tare a democrației socialiste, 
de îmbunătățire continuă a 
repartiției, corespunzător 
principiilor echității noii noa
stre orînduiri.

Preocupat de progresul e- 
conomico-social al țării, par
tidul nostru a acordat și acor
dă o atenție de cea mai mare 
importanță înfloririi științei 
și culturii, ca parte compo
nentă, inseparabilă a edifică
rii noii societăți, a civilizației 
socialiste pe care o făurim pe 
pămînțul României. (Aplauze 
puternice). Preocupîndu-ne să 
asigurăm oamenilor muncii o 
viață îmbelșugată, satisface
rea cît mai deplină a necesi
tăților lor materiale, acționăm 
totodată pentru a așeza noua I 
societate pe temelia a tot ceea I 
ce a făurit mai de preț mintea I 
omului, geniul său creator, a I 
cuceririlor științei celei mai I 
avansate ; facem totul pentru I 
a deschide larg accesul maselor I 
spre valorile științei și cultu- I 
rii, spre o viață spirituală cît I 
mai bogată. I

Partidul nostru manifestă o I 
grijă deosebită pentru forma- I 
rea ‘fizionomiei morale supe- I 
rioare a constructorilor socia- I 
lismului. Ca expresie a acestei I

(Continuare In pag. a lll-a) I

în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, am deosebita plă
cere de a vă adresa, cu prilejul celei de-a 80-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
cele mai călduroase felicitări împreună cu me
sajul nostru de profundă prietenie și stimă 
tovărășească.

Poporul român cunoaște îndeaproape și a 
urmărit cu sentimente de înalta prețuire în
delungata dumneavoastră activitate revolu
ționară — strîns legată de cele mai impor
tante evenimente ale glorioasei istorii a miș
cării muncitorești din Iugoslavia, închinată 
clasei muncitoare și popoarelor iugoslave, 
idealurilor socialismului și comunismului.

întreaga dumneavoastră viață constituie un 
strălucit exemplu de dîrzenie și hotărîre în 
lupta împotriva exploatării și asupririi, pen
tru eliberare națională și socială, pentru 
transformarea revoluționară a societății. 
Avînd în frunte pe comuniști, sub conducerea 
dumneavoastră, popoarele Iugoslaviei și-au 
manifestat din plin eroismul în lupta cu arma 
în mină pentru zdrobirea ocupației fasciste în 
anii celui de-al doilea război mondial, apă- 
rîndu-și libertatea și independența, ființa lor 
națională. Victoriile obținute în crearea nou
lui stat iugoslav liber, succesele remarcabile 
dobîndite în făurirea societății noi, socialiste, 
sînt și vor rămîne pentru totdeauna indiso
lubil legate de numele și neobosita dumnea
voastră activitate.

Ca militant eminent al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, dumneavoastră 
ați adus și aduceți o contribuție valoroasă la 
cauza generală a socialismului, la așezarea 
relațiilor între partidele comuniste și între 
popoare pe principiile solidarității internațio-

J

nale, ale deplinei egalități în drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale, stimei și 
respectului reciproc — temelia unității traini
ce a forțelor revoluționare, democratice, pro
gresiste, antiimperialiste — pentru afirmarea 
ideilor păcii, libertății și colaborării interna
ționale.

în anii construcției socialismului, relațiile 
de colaborare multilaterală dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia, dintre popoarele noastre legate prin 
străvechi relații de prietenie și bună vecină
tate au cunoscut o puternică înflorire. Con
ferirea recentă a titlului de „Erou al Republi
cii Socialiste România" și a ordinului „Victo
ria Socialismului" reprezintă expresia acestor 
relații, a contribuției dumneavoastră la dez
voltarea și adinei rea prieteniei frățești româ- 
no-iugoslave, a raporturilor cordiale, tovără
șești dintre partidele noastre, la întărirea co
laborării multilaterale dintre cele două state.

Amintindu-mi cu multă plăcere de întâlni
rile noastre frecvente, de convorbirile noastre 
rodnice, îmi exprim convingerea că relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comunștilor din Iugoslavia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, se vor adînci continuu, 
corespunzător intereselor popoarelor român 
și iugoslave, ale socialismului și păcii în lume.

Vă urez din toată inima, dragă tovarășe 
Tito, sănătate deplină, viață îndelungata și 
noi succese în activitatea prodigioasă pe care 
o desfășurați pentru înflorirea și propășirea 
Iugoslaviei prietene, pentru securitate, înțele
gere și colaborare internațională, pentru 
triumful cauzei socialismului.

Cu sincer» salutări comunist» 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului ENRICO BERLINGUER,
secretar general al Partidului Comunist Italian

Dragă tovarășe Berlinguer,
Am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele 

comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România, precum și al meu 
personal, cele mai calde felicitări și urări de 
sănătate cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a 
zilei dumneavoastră de .naștere.

Membrii partidului nostru, poporul român cu
nosc și urmăresc cu sentimente profunde de 
caldă simpatie activitatea dumneavoastră de mi
litant neobosit pentru cauza clasei muncitoare 
italiene și a partidului ei comunist, pentru uni
tatea tuturor forțelor de stânga în veaerea înain
tării Italiei pe calea progresului, democrației și 
păcii.

Succesele obținute de Partidul Comunist Ita
lian în recentele alegeri au demonstrat încă o 
dată puternicul său prestigiu și înalta prețuire 
de care se bucură în rîndurile a milioane de oa
meni ai muncii, rolul său de forță națională mun
citorească și populară decisivă în lupta împotriva 
reacțiunii, pentru promovarea intereselor funda
mentale ale națiunii italiene. Desfășurînd o ac
tivitate internațională neobosită, P. C. Italian 
aduce o contribuție de seamă Ia refacerea și 
întărirea unității partidelor comuniste și munci
torești pe baza marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar, a deplinei egalități, a

I dreptului fiecărui partid de a-și elabora în mod 
autonom întreaga politică, militează și acționează 
cu consecvență pentru unirea tuturor forțelor 
antiimperialiste.

în cursul anilor, între Partidul Comunist Ru
mân și Partidul Comunist Italian s-au dezvoltat 
și cimentat puternice relații de prietenie și soli
daritate internationalist», în lupta comună îm
potriva imperialismului și a politicii sale de agre
siune, dictat și dominație, pentru victoria cauzei 
păcii, democrației, independenței naționale și 
socialismului. Subliniind adînca noastră satisfac
ție pentru relațiile frățești, de strînsă colaborare 
statornicite între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian îmi exprim convin
gerea că aceste legături se vor dezvolta și în
tări pe mai departe, în interesul ambelor noastre 
partid și popoare, al unității comuniștilor de 
pretutindeni.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura, draga 
tovarășe Berlinguer, noi succese în activitatea c» 
o desfășurați ca secretar general al Partidului 
Comunist Italian frățesc, pentru viitorul lumi
nos și prosperitatea poporului italian prieten, 
pentru pace și socialism.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 

Comunist Roman
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
lamAnia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui 
«ațiunil Argentiniene, ALEJANDRO AUGUSTIN LA- 
iUSSE, următoarea telegramă :

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Argen- 
taa, doresc să adresez Excelenței Voastre, în numele Consi- 
iului de Stat, al guvernului, al poporului român șl al meu 
>ersonal, cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru 
ericirea dv. personală și prosperitate poporului argentinian 
irieten, pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de cola
borare dintre România și Argentina.

CRONICA U.T.C.
Plecarea in R. P. Bulgaria

a unei delegații a II. T. C. condusă

de tovarășul Marțian Dan

JOI 25 MAI 1972
I
1

Încheierea lucrărilor conferinței

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
îomânia. NICOLAE CEAUȘESCV, a adresat Maiestății sale 
HUSSEIN IBN TALAL, Regele regatului Hasemit al Ior- 
ianiei, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Iordaniei, în numele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, adresez Maiestății Voastre cor
diale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de prospe
ritate ți bunăstare pentru poporul iordanian.

Miercuri a părăsit Capitala o 
delegație a U.T.C. condusă de 
tovarășul Marțian Dan, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretu
lui, care va participa la lucrările 
celui de-al XII-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist din R.P. Bulgaria.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost șalutată 
4e secretari ai C.C. al U.T.C., 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

Au fost prezenți Spas Gospo- 
dov — ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria la București și 
membri ai Ambasadei.

împăratul Etiopiei, HAILE SELASSIE, a adresat președin
telui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Apreciem în mod deosebit mesajul Excelenței Voastre de 
bune urări pe care ni l-ați adresat cu ocazia zilei victoriei.

La rîndul nostru, vă transmitem, în mod călduros, urări 
de sănătate continuă Excelenței Voastre, de prosperitate și 
progres permanent țării dv. frățești.

Tovarășa Herta Kuusinen
a părăsit Capitala

Primire la tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de Mi- 
liștri al Republicii Socialiste Ro- 
nfinia, Ion Gheorghe Maurer, a 
irimit miercuri după-amiază pe 
ambasadorul Finlandei la Bucu- 
■ești, Kaarlo Veikko Măkelă, în

legătură cu plecarea definitivă a 
acestuia din țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cordia
litate, a participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Președinta Federației De
mocratice Internaționale a 
Femeilor, Herta Kuusinen, 
care a făcut o vizită de prie
tenie în țara noastră, a părăsit 
miercuri dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, președinta F.D.I.F. 
a fost condusă de Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, Eugenia

Andrei, reprezentanta Consi-
• liului Național al Femeilor la

F.D.I.F. și alte persoane ofi
ciale.

Zilele acestea la Uzina de 
alumină din Oradea s-a a- 
niversat un dubly e^enit 
ment: 7 ani de la elabora
rea primei șarje de alumi
nă românească și realizarea 
tonei care poartă numărul 
1000 000. în acești 7 ani, 
muncitorii, inginerii, tehni
cienii au , realizat peste pre
vederile planului ,Un be
neficiu ' în valoare de 250 
milioane lei. Contribuția 
inovatorilor merită consem
nată cu acest prilej. .în anul 
trecut, de exemplu, ei au a- 
dus uzinei economii în valoa
re de 5 milioane lei. Invenția 
ing. Constantin ȘerbănoiU 
„Dispozitive pentru agitarea 
și transportul suspensiilor îh 
soluții" a fost distins* cu 
Medalia de aur la Tîrgul 
internațional de inovații și 
invenții de la Bruxelles.

VICTOR CMECIU
(din subredacția județean#)

(Agerpres)

SPORT

Gheorghe Rădulescu la Moscova
Miercuri la amiază, a ple

cat la Moscova tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul perma
nent ai României în Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc, 
pentru a participa la lucrările 
celei de-a 58-a ședințe extra
ordinare a Comitetului Execu
tiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, erau prezenți tova
rășii Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi-

niștri, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Afost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

în aceeași zi, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a sosit la 
Moscova. Pe aeroportul Sere- 
metievo erau prezenți M. A. 
Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., președintele Comite
tului Executiv al C.A.E.R., N.
V. Fadeev, secretar al C.A.E.R., 
alte persoane oficiale.

Miercuri dimineața au început 
în Capitală lucrările Congresu
lui național . de morfologie nor
mală și patologică, organizat de 
Uniunea Societăților de Științe 
Medicale.

La lucrări participă peste 200 
de specialiști din institute de cer
cetări, laboratoare, din spitale, 
precum și personalități ale vieții 
medicale de peste hotare.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de acad. Vasile Mîrza, pre
ședintele Comitetului de organi
zare, participanții au fost salu
tați de prof. Eugen Mareș, ad
junct al ministrului Sănătății 
prof. Ion Moraru, vicepreședinte 
al Academiei de Științe Medicale, 
prof. dr. docent Valerian Popes
cu, președintele Uniunii Societă
ților de Științe Medicale, Lidia 
Orădean, președinta Uniunii Sin
dicatelor din unitățile sanitare.

Timp de trei zile, congresul va 
dezbate, din punct de vedere te
oretic și practic — o problemă 
nouă pe plan mondial — interre- 
lațiile epiteliomezenchimale, în 
condiții normale și patologice.

NAȚIONALE A SCRIITORILOR
Componența Biroului
Uniunii Scriitorilor

în prima sa ședință plenară, 
noul Consiliu al Uniunii Scrii
torilor a ales Biroul Uniunii Scri
itorilor și organele de condu
cere ale Uniunii Scriitorilor din 
Republica Socialistă România.

Biroul Uniunii Scriitorilor este 
format din • Geo Bogza. Radu 
Boureanu, Zoe Dumitrescu-Bti- 
șnlenga, Matei Călinesou, Con
stantin Chirița, Ov. S. Croh- 
mălniceann, Ștefan Augustin- 
Doinaș, Domokos Geza, Geo 
Dumitrescu, Laurențiu Fulga, 
Ion Hobana, Eugen Jebeleanu, 
Horia Lovinescu, George Maco- 
vescu, Aurel Martin, Romul

XXIV: O etapă
agitată, cu surprize

Romul

Ioanl-
Radu 

___ w x . Marin
Preda, Zaharia Stancu, Nichita 
Stănescu, Siitb Andras, Szasz Ja
nos, Virgil Teodorescu, Franz 
Storch.

Președinte de onoare, al U- 
niunii Scriitorilor a fost .• ales 
acadr Victor Eftimiu ; președih.-? 
te activ — acad. Zaharia Stan-

■ cu : vicepreședinți: Laurențiu 
Fulga, George Macovescu, Ma
rin Preda, Siito Andras, -Virgil < - 
Teodorescu ; secretar-, general —- 
Constantin Chirița; secretari; 
Ion Hobana și Szașz Janps,.

Munteanu, Fănuș Neagu, 
chie Olteanu, Dumitru 
Popescu, Titus Popovici,

DIAGRAMA
ETAPEI

Comisia pentru politică externă, 
Comisia pentru problemele de a- 
părare și Comisia juridică ale 
Marii Adunări Naționale, întru
nite în ziua de 24 mai 1972, sub 
președinția tovarășului Mihai Da- 
îea, președintele Comisiei pentru 
politică externă, au examinat, 
din însărcinarea Consiliului de 
Stat, proiectul de decret privind 
ratificarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica Socialistă

România și Republica Populară 
Ungară, semnat la București la 
24 februarie 1972, în vederea ra
tificării acestuia de către Consi
liul de Stat al Republicii Socia
liste România.

Proiectul de decret a fost pre
zentat de tovarășul Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Avizul favorabil al comisiilor 
a fost înaintat Consiliului de Stat.

în portul Constanța a acostat 
nava franceză „Monthery” care, 
special amenajată, va prelua pri
mul lot de 500 autoturisme ro
mânești „Dacia 1300“, ce se ex
portă în Algeria. Tot pentru Al
geria din portul Constanța va fi 
expediat în zilele următoare un 
nou lot.de 500 de autoturisme, 
,,Dacia-i300“.

(Agerpres)

ROMÂNIA FUM-prezintă filmul

producție o studiou

rilor albaneze

Regia : PIRRO MIL-

KAN!

Cu : DEMIR HUKIA,

BIRTCHE HASKO,

D. BARDHI, H. KON

TCHI, I». SIKOU,

Z. GRAPSHI

După săptămîna „încercărilor 
de foc“, încercări soldate cu e- 
șecuri parțiale sau totale — cele 
trei reprezentative : naționala, 
echipa olimpică și cea de juniori 
n-au promovat în fazele supe
rioare ale competițiilor interna
ționale de elită — revenim la 
campionatul intern, care se reia 
după o pauză serioasă. In legă
tură cu nuanța atât de radical 
diferită a insuccesului echipei 
naționale, insucces care vine 
după obținerea deja a unei per
formanțe valoroase — calificarea 
în sferturile de finală ale Cam
pionatului european — aș vrea 
să subliniez cîteva lucruri, toc
mai pentru a contribui la dife
rențierea valorilor. Nu putem 
face aprecieri de pe aceleași po
ziții, din aceeași perspectivă a- 
supra comportării celor trei re
prezentative. Nu se poate vorbi 
că naționala va începe „o nouă 
etapă" in cariera ei. Ea se află 
mai de mulți ani într-o ascensiu
ne valorică în procesul căreia — 
chit că pentru un moment a fost 
stopată — nu avem nici un mo
tiv să nu credem. Cel puțin deo
camdată. De ce să cream proble
me dacă nu există. Naționala 
are nevoie de liniște, de pregă
tiri serioase, în continuare, tre
buie făcut totul pentru evitarea 
dezmembrării ei, pentru păstra
rea omogenității și unității ei 
morale. Doar peste cîteva luni 
de zile ea intră într-o campanie 
nouă și mai dificilă și mai pres
tigioasă — preliminariile CM e- 
diția ’74. Aș vrea să arăt că dacă 
cîștigi Campionatul european și 
nu te califici la CM înseamnă că 
ocupi, în ierarhia mondială, un 
loc modest, de la al 17-lea în 
sus. Cauzele comportării mai 
slabe a echipei, sub valoarea ei 
și sub așteptări, în meciul de la 
București și în repriza secundă 
de la Belgrad, trebuie fără 
îndoială, analizate cu grijă, o- 
biectiv, pentru că se pare că și 
există motive pentru o evaluare 
justă a acestora și, bineînțe
les, trase concluziile de rigoare. 
Trebuie sesizată necesitatea al
cătuirii unui lot permanent care 
să includă un număr mai mare 
dintre jucătorii noștri foarte va
loroși. Altfel se pune, însă, pro
blema echipei olimpice. Eșecul 
ei întrece orice așteptări, aici 
acționează multe cauze-factori 
și se impune o analiză severă, 
ale cărei consecințe să fie măsu-

rile practice, concrete începînd 
cu precizarea, din partea Fede
rației, a concepției sale privind 
locul și toiul acestei echipe, și 
pînă la stabilirea unor alte cri
terii de selecție, de pregătire, 
pînă la numirea la conducerea 
«i tehnică a unor antrenori ca
pabili, cu o experiență atestată 
de rezultatele dobîndite pînă a- 
cum. De mai mulți ani reprezen
tativa de juniori nu face față 
confruntărilor din competiția 
U.E.F.A. deși ea dispune și cu
prinde valori certe. Trebuie să 
existe și aici explicații și ele, ca 
și în cazul echipei olimpice, tre
buie comunicate opiniei publice 
sportive.

Și-acum să revenim la etapă, 
care, din capul locului, trebuie 
spus că a fost agitată, bogată în 
surprize de proporții ce ?ac să 
dispară mai repede ecourile tris
tei săptămîni a fotbalului nos
tru. Ineficacitatea reprezentati
velor — a fost răzbunată. Deci, o 
primă constatare, îmbucurătoa
re. S-au marcat 22 de goluri, a- 
proape trei de fiecare partidă. 
Cea mai mare surpriză ? Lide
rul, învins acasă — pentru pri
ma oară :n acest campionat — 
după ce condusese trei sferturi 
din meci. Senzațional nu e re
zultatul în sine, ci autorul vic
toriei dinamoviste : tânărul de
butant în linia ofensivă Bataeliu, 
care a punctat decisiv și dezin
volt, făcîndu-1 mat pe Vida®, 
prima oară cu stângul, a doua 
oară cu dreptul, ca un mare 
maestru. Punctul forte al echi
pei Dinamo — tinerețea, vigoa
rea,ambiția, reprezentate de 
trei tineri : Gașpar, Dobrău, Ba- 
tacliu. în meciul de ieri, expe
riența și inteligența tactică a u- 
nui Dinu, Radu Nunweiller și 
Dumîtriu, alăturate infuziei de 
tinerețe, au însemnat victoria. O 
„descoperire" a luj Nicușor care 
ne aduce în inimi bucurie și 
speranțe. Și parcă anume ca 
șansele echipelor care candidea
ză la titlu să nu fie diminuate, 
F.C. Argeș pierde un punct a- 
casă, lăsîndu-i pe „universita
rii" clujeni să intre și ei în lupta 
directă pentru locul întâi. Din 
neclaritatea acțiunilor de atac 
ale argeșenilor și forma exce
lentă a portarului Ștefan a ieșit 
un pasionant meci al ocaziilor 
ratate, un draw echitabil. O si-

hiație similară produce < 
surpriză și la Brașov : i 
oității gazdelor 3e opun o . 
re reveră (poate prea severă — 
Deselnicu a fost eliminat, îm
preună cu Florescu care n-a în
târziat cu replica, de către arbi
trul C. Petrea, hotărît, și intran
sigent !) și contraatacuri pericu
loase și victoria oltenilor, sem
nată la începutul partidei, cu 
toate eforturile, u-a mai putut fi 
spulberată. Consemnînd, în ace
lași context, rezultatul bun obți
nut de constănțeni la Petroșeni. 
de rapidiști Ia Iași^și făcind un 
calcul că echipele gazde au pier
dut, ieri, 7 puncte, avem un ar
gument să considerăm că acea
stă etapă a fost făcută intere
santă de rezerve, de tineri — 
principalii animatori și marca
tori — avem, totodată, o demon
strație elocventă că mobilizarea 
jucătorilor, a echipei pe teren, 
timp de 90 de minute, este de
terminantă în obținerea unui re
zultat bun, fluxul continuu al 
mobilizării forțelor, energiilor în 
vederea atingerii unui țel, răs
toarnă pînă și cele mai justifi
cate calcule ale hîrtiei. Pentru 
că acest atribut explică rezis
tența Clujului la asaltul Piteș- 
tiului, a Craiovei, la cel al Bra
șovului, această mobilizare și 
angajare totală — capitol unde 
reprezentativele noastre sînt, 
cum s-a văzut, deficitare — în
seamnă victoria categorică a 
ploieștenilor asupra mureșenilor, 
rezultatele de egalitate, la sco
ruri identice, de la Iași și Petro
șeni unde echipele oaspete n-au 
putut fi învinse. Cea mai păgu
bită rămîne Politehnica după 
victoria de Ieri a feroviarilor 
clujeni ; ea se află Ia o diferen
ță minimă față de penultima 
clasată și rămînerea ei în prima 
divizie se șubrezește văzînd cu 
ochii. Cu toate surprizele și răs- 
răsturnările spectaculoase de si
tuații, ca niciodată, în clasament 
nu mișcă dc pe locurile lor nici 
echipele din frunte, nici cele de 
la subsol, ci doar la mijloc se 
fac două schimburi, în pas de 
menuet ; Steaua și Dniamo pro
cedează Ia o rocadă cu Rapid și 
Jiul. O j|M 
rămîne 
văzut.

o mare 
inefica- 

» apăra-

confirmare că fotbalul 
veșnic pindit de nepre-

VASILE CABULEA

O ÎNTRECERE SPORTIVA
CLASAMENT

U.T.A. 24 12 7 5 43-21 31
F. C. Argeș 24 15 1 8 38-29 31
„U“ Cluj 24 13 4 7 34-22 30
S. C. Bacău 24 12 4 8 37-29 23
A.S.A. Tg. Mureș 24 10 7 7 25-26 27
Steagul roșu 24 10 6 8 27-17 28
Univ. Craiova 24 10 5 9 29-27 25
Steaua 24 9 6 9 30-22 24
Dinamo 24 9 6 9 31-28 24
Rapid 24 10 4 10 30-30 24
Jiul 24 9 6 9 23-28 24
Farul 24 7 8 9 22-31 23
Petrolul 24 8 6 10 17-28 22
Politehnica 24 5 9 10 26-35 19
C.F.R. 24 5 7 12 20-32 1T
Crișul 24 2 6 16 10-37 18

MAI PUȚIN ORIȘNUITA

ETAPA VIITOARE
(28 mai)

Farul — U.T.A.; Steagul
roșu — Steaua ; A.S.A. — C.F.R.; Rapid — Crlșui; ,,U“ 
Cluj — Petrolul ; F.C. Argeș
— Univ. Craiova ; Dinamo
— Jiul : S. C. Bacău — Po
litehnica.

Timp de mai multe zile in Mun
ții Ciucului, pe un frumos platou 
din Păltiniș, a avut loc o emoțio
nantă întrecere sportivă între ti
neri pînă la 18 ani. Spun emoțio
nantă gîndindu-mă la dinamismul 
și ardoarea fiecărui concurent, dar 
mai ales la faptul că cei 200 de 
elevi care s-au aflat în întrecere 
nu aparțin unor școli ce poartă 
nume obișnuite. Ci sînt reprezen
tanți ai Institutelor speciale de 
reeducare. — minori.

Anul acesta s-a desfășurat cea 
de-a 5-a întrecere sportivă tradi
țională a minorilor din Institute
le speciale., Localitatea Păltinișul, 
organizatoare și' gazdă ospitalieră, 
a primit pe teren și lh . căminele 
sale elevi din citevă institute din 
țară. S-au desfășurat întreceri pe 
durata a 4 zile.de concurs ia atle
tism, gimnastică, volei, handbal, 
lupte și, evident, fotbal. Pentru 
organizarea și asigurarea asisten
ței de specialitate Clubul Dinamo - 
București și-a. trimis, aici 6 antre
nori și arbitri sub conducerea 
profesorului Ion Milea. In cadrul

întrecerli s-au remarcat echipa de 
lupte a Insțitutului din Păltiniș și 
cea de gimnastică compusă, din 
minorii sosiți de Ia Alexandria. 
Bună sportivitate, calități competi
tive a dovedit minorul Gh. • Stan- 
ciu de la institutul din Alexandria. 
El. de altfel, a primit și titlul de 
„cel mai bun atlet".

în cadrul festivității de închidere 
a întrecerilor sportive pepodiumul : 
învingătorilor a fost invitată pentru 
a primi cupa competiției .echipa 
de sportivi a Institutului special 
de reeducare minori de la Alexan
dria.

C. VICTOR

• ASEARĂ la Barcelona In fi
nala „Cupei cupelor*1 Ia fotbal 
s-au Întâlnit echipele Glasgow 
Rangers și Dinamo Moscova.

Fotbaliștii scoțieni au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (2—0), 
Intrlnd In posesia trofeului.

U.T.A. — Dinamo 1—2 a—0). 
Derbiul etapei între actuala 
campioană și cel mai serios, 
pretedent la titlul în joc. 
Partida de bună factură teh
nică; a dat cîștig de cauză e- 
chipei care a știut să fructifice 
mai exact ocaziile- avute. Foar
te inspirată ințroduperea în 
formația dinamovistă- a tână
rului Bataeliu, care a suplinit 
lipsa de eficacitate a propriei 
înaintări, înscriind cele două 
goluri ale echipei sale. Auto
rul golului arădenilor — Dcvml- 
de. Apărarea dinamoviștilor 
foarte fermă, în frunte cu Con- 
stantinescu, iar Niki Dumîtriu 
■se pare că începe să reintre 
în drepturi depline.

Steaua — S. C. Bacău 2—1 
(1—0). Partida a aparținut în 
întregime militarilor, chiar 
dacă scorul nu reflectă fidel 
aceasta. Au înscris Năstase Și 
Tătaru pentru bucureșteni, 
respectiv Mioc.

Politehnica — Rapid 2—2 
(1—0). Meci de factură drama
tică șl ca evoluție a scorului 
și ca desfășurare, studenții, 
după ce au luat conducerea 
prin Moldoveanu, au lăsat jo
cul „mai molcom", permițînd 
feroviarilor ieșirea cu aplomb 
la atac, ceea ce, după pauză, 
avea să se concretizeze prin 

. două goluri înscrise de Boc și 
Neagu. Același Neagu a ratat 
apoi majorarea scorului, după 
care ieșenii au revenit în atac 
egalînd, prin Alecu, însă nu 
fără peripeții. Golul doi al lor 
a fost mai întîi anulat de ar
bitrul Zaharia Drăghici pe mo
tiv de ofsaid și tot de el a- 
cordat după consultarea 
tușierul care, de altfel, 
schițase nici un gest la 
scrierea golului. Au urmat al
tercații, discuții, lamentări, 
umbrind un joc de o bună 
factură spectaculară.

Jiul — Farul 2—2 (2—2). O 
partidă în care ambii comba
tanți au terminat ce ,.au avut 
de spus" în prima repriză, din 
„discuție" ieșind în avantaj e- 
chipa constănțeană care obți
ne, astfel, un punct în depla
sare. Autorii celor patru go
luri au fost în ordine : Mul- 
țescu, Tănase, Naidln și 
Turcu.C.F.R. — Crișul 2—8 (2—0). 
Feroviarii clujeni, și-au luat o., 
binemeritată '' revanșă pentru 
înfrîngerea * din tur. mai ales 
că cele două puncte cîștigate 
le sînt necesare ca aerul,..iar 
jarteherblC, fără pretenții ' de 
altfel, aceleași două puncte 
i-ar fi folosit ca- „o compre- 
sie unui pici.br de lemn", cum 

‘ spunea un mare scriitor. Au 
înscris M. Bretan și T^gean.

Steagul Roșu — Univ. Cra
iova 0—1 (0—1). Oltenii au de
venit specialiști îrt cîștigarea 
jocurilor în deplasare, reușind 
la Brașov ceea ce. n-au reușit 
multe echipe, prin golul în
scris de Mârcu, jucător din ce 
în ce mai în formă. In repri
za secundă normele, regula
mentare n-au mâi fost respec
tate întocmai, ceea ce a făcut 
oe arbitrul să elirhine doi ju
cători; mai întâi- pe- DeSeliiicu, 
de la oaspeți,, și apoi pe Fla- 
rescu,' de la brașoveni.

Petrolul — A.s.A. Tg. 
reș 5—(k (3—0)» „Găzarii" și-au 
spălaț păcatele în -fața pro- 
■priilor suporteri, înscriind în
tr-un ' meci cam jumătate dm 
cît au înscris 1n celelalte 23 
de etape. Joc la o s.:.r 
poartă, fără istoric, și un scor 
și mai categoric n-ar 3 sur
prins pe nimeni. Autorii ..a- 
valanșei" de goluri : Oprișan, 
CozareC. Dincuță, Moldovan Și 
Crîngașu.

F. C. Argeș — „U- Cluj •—8. 
Nici una din cele două pre- 
;endente la șefie n-a reușit să 
se ..desprindă" de parteneri, 
sau’ poate n-a vrut, mulțu- 
mindu-se cu jumătate de „por
ție" fiecare. Prin punctul rea
lizat (primul meci egal în a- 
cest campionat) argeșenii ega
lează liderul, departajîndu-se 
numai prin golaveraj, iar stu
denții reușesc să se mențină 
„la trenă".

8. UNGUREANU

cu nu 
!n-

Mu-

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Festival 
(orele #î 11,15; 13,30; 18; 18,30;

20.45) .
CÎND SE IVESC ZORILE: ru

lează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30î 16; 18,30; 20,45).

TRAFIC : rulează la Patria (o- 
rele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20.30), Ca
pitol (orele 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30: 21), Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15: 20.30), Grădina 
Capitol (ora 20), Sala Palatului 
(ora 20,15).

FELIX si OTILIA : rulează la 
Central (orele 9,15; 12,30; 16; 19,30; 
18.15; 20,30), Bucegl (orele 16;
19.45) , Flamura (orele 9; 12,30; 16; 
19.30), Grădina Bucegl (ora 19.45).

INIMA E UN VÎNATOR SIN
GURATIC : rulează la Scala 
(orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

GOYA : rulează la Floreasca 
(orele 15,30; 19).

ROBIN HOOD : rulează la Lu
ceafărul (orele 8.30; 11 ț 13,30; 16; 
7R.S0: 21), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit

(orele 10: 12,30; 15.30; 18; 20,30). 
Grădina Doina (ora 20).

ASTĂ SEARA DANSAM IN 
FAMILIE : rulează la Victoria 
(orele 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Dacia (orele 9; 11,15 13,30; 16;
18,15; 20,30), Volga (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20.30). Miorița 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20;30). Grădina Select (ora 20).

DOAMNA Șl VAGABONDUL : 
rulează la Excelsior (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30). Modern (o- 
rele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15: 20.30). 
Grădina Modern (ora 20), Sala 
Palatului (ora 17,30).

SILVIA : rulează la Buzeștl (ore
le 15,30; 18), Grădina Buzeștl (o- 
rele 20,15).

TOAMNA CHEYENILOR : rulea
ză la Grivița (orele 9. 12,15; 16;
19.30) , Melodia (orele 9; 12,30; 16:
19.30) , Gloria (orele 9.15: 12.30; 16: 
19,30), Tomis (orele 9: 12,30; 16), 
Grădina Tomls (ora 19.45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL î ru-

lează la Munca (orele 15,30; 19). 
MARY POPPINS ; rulează la 

Doina (orele 11,15; 14,15; 17,15; 20). 
(Program pentru copii la ora 10).

UN MINUT DE RECULEGERE : 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 18).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR rulează la Lira (orele 
15,30; 18), Giulești (orele 15.30: 18; 
20,30). Grădina Lira (ora 20,15).PRERIA * ’ " . — •
Sării (orele 15,30; 17,45; 20), Mo
șilor (orele 15,30: 17,45). Grădina 
Moșilor (ora 20).

POLONEZA DE OGHINSKJ : 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15)

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Unirea (orele 15,30: 18), Grădina 
Unirea (ora 20).

PENTRU CA SE IUBESC : cu- 
lează la Cosmos (orele 15.30: 18:
20.15) .

TNTÎLNIRE CU O NECUNOSCU
TA : rulează la Viitorul (ora 20,15).

AVENTURI IN ONTARIO ; ru-

rulează la Drumul

lează la Timpuri Noi (orele 9—20.15 
în continuare).

19 FETE ȘI UN MARINAR ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 17,45; 
20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Aurora (orele V; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15), Arta 
(orele 15.30; 17.45). Grădina Arta 
(ora 20).

PETRECEREA : rulează la Raho
va (ora 15.30).

CERCURILE DRAGOSTEI . ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18).

LOVE STORY : rulează la Fe
rentari (orele 15,30: 17.45 20).

INCIDENTUL : rulează la Pacea 
(orele 15,45. 18: 20).

TAINA SOFIEI GRUSKO : ru
lează la Rahova (orele 18; 20,15).

ADIO. DOMNULE CHIPS . ru
lează la Popular (orele 15.30: 19).

PĂDUREA PIERDUTA rulca?ă 
ta Laromet (orele 15,30: 17,30:
19,30).

STEAUA SUDULUI : rulează !a
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

CINCI -------- ------- -------
lează la

OMUL
Grădina

LEGEA E LEGE (orele 10; 12; 
14) ; ClNTECE DE STRADA (ora 
16) ; PROGRAM DE FILME AR
GENTINIENE (ora 18,15) ; ----
ZONT (ora 20,30), rulează la 
nemateca „Union".

PENTRU INFERN : ru- 
Grădina Aurora (ora 20). 
DIN SIERRA : rulează la 
Vitan (ora 20,15).

ORI- 
Ci-

PROGRAMUL I

9.-00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. 9,05 Prietenii lui

de
Aț-

chiuță. 9,30 România în lume, 
10,00 Curs de limba engleză. Lecția 
a 17-a. 10,30 Telecinematecâ :
,.Bătălia pentru apa grea". 12.00 
Portativ — revista muzicii ușoare 
TV. 12,45 Telejurnal. 16.30—17.00 
Curs de limba germană. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. 18,30 în întâmpinarea 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
19.00 Imagini din Argentina. 19.20 
1001 — ---• ~ • • - 
20,00 ncucvvur . „r-ru«jes>uiij,euui. • 
20,15 Tinerii despre ei înșiși. 20,55 
Conferința Națională a scriitorilor 
— masă rotundă, în studio, cu 
participant! la lucrările recentei 
conferințe. 22,45 .,24 de

de seri. 19.30 Telejurnal. 
Reflector : „Procesomanii".

PROGRAMUL n
ore".

20.00 Concert simfonic 
trei Radioteleviziunii

al Orches- 
Române.

22.15 Film serial : „Planeta gigan- 
ților".

(Urmare din pag. I) 
lor, acad. Zaharia Stancu, a 
exprimat cele mai profunde 
mulțumiri secretarului gene
ral al partidului pentru înal
ta prețuire acordată activită
ții scriitorilor, pentru în
demnul însuflețitor adresat 
acestora. In numele scriitori
mii românești, vorbitorul a 
dat glas hotărîrii nestrămutate 
a slujitorilor literelor de a nu 
precupeți nici în viitor nimic 
pentru a realiza opere inspi
rate din viață, din activitatea 
și năzuințele milioanelor de 
constructori ai socialismului 
din patria noastră, lucrări de 
mare valoare și de înaltă ți
nută artistică.

Secretarul general al parti
dului, ceilalți conducători de 
partid și de stat care au luat 
parte la ședința de închidere 
a lucrărilor Conferinței na
ționale a scriitorilor, au vi
zitat, totodată, expoziția des
chisă cu acest prilej in Sala 
mică' a Palatului Republicii, 
care r '
producția editorială a ultimi
lor ani. Sînt expuse peste 
2 200 de lucrări de proză, 
poezie, dramaturgie, critică ți 
istorie literară, eseistică, din 
literatura română și universa
lă, lucrări de artă fi știință. 
Peste 100 de volume din lite
ratura română apărute în 
diverse edituri din străinăta
te, precum și cărți științifice 
ți tehnice realizate de autori 
români, publicate peste ho
tare, ilustrează creșterea con
tinuă a prestigiului de care 
se bucură cultura și știința 
românească în lumea contem
porană, cartea elaborată și ti
părită în România. în rîndul 
lucrărilor din domeniul lite
raturii social-politice, un loc 
iparte îl ocupă volumele to
varășului Nicolae Ceaușescu 
„România pe drumul cons
truirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate", precum 
și alte volume cuprinzînd cu- 
vîntări și articole ale secre
tarului general al partidului. 
Sînt, de asemenea, expuse 
volumele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărute în R. F. 
a Germaniei, Italia. Argenti
na, Japonia, Brazilia, Franța 
și în alte țari. °

★
în cursul dimineții au fost 

anunțate participanților la lu
crările Conferinței rezultatele 
alegerii prin vot secret a 
Consiliului Uniunii Scriitori
lor, alcătuit din 91 de mem
bri, și a Comisiei de cenzori.

în calitate de președinte de 
onoare al Uniunii scriitorilor 
a fost ales academicianu’ 
Victor Eftimiu, iar ca pre
ședinte — academicianu! 
Zaharia Stancu.

reunește o selecție din

MERIDIAN

• ASTĂZI, pe ringul unei arena 
din orașul Omaha (Nebraska) i 
campionul mondial de box la ca-e- 
goria grea, Joe Frazier, îți va pune 
centura în Joc în fața localnicului 
Ron Stander care nu figurează pe 
lista primilor 20 de pugiliști din 
lume, la respectiva categorie. Este 
Pentru a doua oară in decurs de 
4 luni cind Frazier își apăr* 
tuiul, în compania unul pugii’.st 
necunoscut de altfel ca și ultimul său salanger Terry Daniels.

Stander este în vîrstâ de 23
Mni și a trecut la profesionism cu 
3 ani în urmi. Din cele 28 L: 
meciuri susținute Stander a câș
tigat 25. Ei a pierdut la puncte în 
fața lui Reco Brooks. Joe Fra- 

•*. zier por:.e .e favorit cu o cotă de 
10—i. Comentatorii subliniază însă 
faptul că impresarii lui Frazier a- 
leg salangerii după bunul lor plac. 
Ir. ::~p ce forurile internaționale 
ale boxului profesionist nu sa 
.amestecă- în treburile campionu
lui mondial. Acest lucru demon
strează lipsa de autoritate a u- 
nor organizații care nu întâmplă
tor admit astfel de întâlniri pentru 
titlul mondial. la. una din cela 
mai importante categorii.

• ECHIPA de fotbal a MarocuJ 
_ lui a învins cu scorul de 4—1 se

lecționata Mali într-un joc con
tând pentru preliminariile turneu
lui olimpic. în urma acestui suc
ces echipa Marocului s-a calificat 
pentru Olimpiada de la Mttnehen. 
La pauză scorul a fost 
Meciul a fost urmărit 
27 ooo de spectatori.

vsSZea/r'c |
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ODera Română : TRAVIATA — 
ora* 19,30; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : BUNĂ SEARA,- 
DOMNULE WILDE j— ora 16; (Sala 
Studio) : GAIȚELE — ora 20; Tea
trul de Comedie : MUTTER
COURAGE — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : RECITALUL OR
CHESTREI SFINX — ora 20; (Sala 
Studio) : DOMNIȘOARA DE
BELLE-ISLE — ora 20; Teatrul 
„ion Creangă" : PINOCCHIO — 
ora 16; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVÎN
TUL — ora
Vasilescu" : 
RlETE" — 
„Țăndărică" 
RAI și NĂTĂRĂI — 
samblul „Rapsodia Română" : LA 
IZVOARE DE FRUMUSEȚE — ora 
19,30; Circul București : INTER- 
C1RCUS — ora 16 șl 19,30.

do
de

egal : 1—1. 
de peste

Internați o*'

d

19,30; Teatrul „Ion 
BUCUREȘTI VA- 

ora 19,30 ; Teatrul 
(Sala Academia) : 

ora 17; An-

• LA COMPETIȚIA
nală de fotbal „Cupa independen
ței" care este organizată de Fede
rația braziliană a sporturilor, și-a 
confirmat participarea 15 echipe : 
Franța, Argentina. Peru, Irlanda, 
Portugalia, Paraguay, Bolivia, 
Iugoslavia șl altele. Echipele ur
mează să sosească Ia Rio de 
Janeiro cu începere de la 6 iunie. 
Ken Aston președintele comisiei 
de arbitri de pe lingă F.I.F.A. și-a 
anunțat sosirea la 27 mal la Rio 

1 a alcătui lista arbitrilor 
care vor conduce Jocurile.I anunța 
pentru 
care v>

I
• CURSA automobilistică inter- 

î de Ia Salzburg contând 
pentru campionatul european re
zervat mașinilor de 2, 1 — Sport 
a revenit austriacului Dietâr

Quester, El a pilotat un 
Chevron, realizînd timpul de 
lh 39’ 40” 9/10 (viteză medie Orară 
206 km). Pe locurile următoare 

Is-au clasat John Hine (Anglia) — 
lh 39’ 59” 4/10 și Joaquim Bonnier 
(Suedia) — lh 40’.

I națională 
pentru ci

I
I (Agerprea)

£

lot.de
zile.de
pici.br
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Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Umori din pa&. O

«reocupări, plenara Comitetu» 
lui Central al Partidului Co
munist Român din 3—5 no
iembrie 1971 a elaborat un 
program de largă perspectivă 
pentru ridicarea nivelului ge
neral de cunoaștere al oame
nilor, pentru formarea și edu
carea lor revoluționară în spi
ritul filozofiei materialist-dia- 
lectice și istorice, al idealuri
lor înaintate ale socialismului 
și comunismului, pentru fău
rirea omului celei mai uma
niste societăți — societatea co
munistă. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Scopul suprem al întregii 
politici a partidului nostru, 
obiectivul esențial al orindui- 
rii noi, este asigurarea bună
stării materiale șl spirituale a 
poporului, crearea unui înalt 
grad de civilizație a vieții ce
lor ce muncesc, realizarea as
pirațiilor de demnitate, liber
tate și fericire a omului, în
florirea multilaterală a perso
nalității umane, valorificarea 
sa plenară, în interesul propriu 
și al întregii societăți. (Aplauze 
puternice). Orînduirea socia
listă își propune să plămădeas
că un om nou, cu un larg ori
zont de gîndire și înțelegere, 
capabil să descifreze sensul 
legilor obiective ale dezvoltării 
sociale, să participe, în cunoș
tința de cauză, la făurirea is
toriei, să-și croiască în mod 
liber și conștient, propriul său 
destin. Tipul uman nou pe 
care vrem să-1 făurim în so
cietatea noastră trebuie să se 
caracterizeze prin pasiune 
pentru munca creatoare, prin- 
tr-un înalt spirit de răspunde
re față ae interesele generale 
ale colectivității, printr-o ți
nută morală aleasă, printr-o 
elevată viață spirituală.

Ce țel mai înalt, ce misiune 
mai nobilă pot avea slujitorii 
condeiului decît acela de a-șl 
pune talentul, fantezia și inspi
rația în slujba făuririi omului 
nou al epocii socialismului și 
comunismului ! Această cauză 
măreață pe care sînt chemate 
să o slujească literatura și 
arta, nu poate să nil însufle
țească pe adevărații creatori 
de frumos, sensibili lă ’idealu- 
rile umanitare ale '-timpului 
lor.

în perioada care â trecut de 
la reuniunea precedenta a 
scriitorilor, creația literară a 
cunoscut un puternic avînt; în 
acești ani au apărut mii de noi 
lucrări beletristice realizate de 
scriitorii români și de cei 
aparținînd naționalităților con
locuitoare, dintre care multe 
de reală valoare artistică. Se 
poate spune că a avut loc o 
adevărată explozie a creației 
literar-artistice, o manifestare 
deosebit de vie, de fecundă, în 
sfera beletristicii, atît a scrii
torilor consacrați cît și a ge
nerațiilor noi care s-au dedicat 
scrisului. In acest avînt al 
creației litejare se reflectă în
săși evoluția tumultoasă a 
vieții noastre sociale, profun
dele transformări înnoitoare 
produse în societate, dinamis
mul cu care masele populare 
edifică orînduirea socialistă. 
Este demnă de remarcat apa
riția unor opere consacrate e- 
venimentelor social-politice 
importante din această perioa- 
aă, și în special împlinirii 
unui sfert de veac de la elibe
rarea patriei și aniversării a 
50 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist Român — 
forța politică conducătoare a 
întregii noastre societăți. 
(Aplauze puternice).

Partidul și poporul nostru 
dau o înaltă apreciere activi
tății rodnice desfășurate de 
acest important detașament al 
intelectualității noastre, devo
tamentului cu care scriitorii 
— români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — slu
jesc idealurile luminoase ale 
socialismului în România, mili
tează pentru înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului, contribuind prin scrisul 
lor, prin operele lor, alături de 
întregul popor, la realizarea 
programului de înflorire 
multilaterală a României so
cialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,

După cum am fost informat. 
Conferința dumneavoastră a 
dezbătut pe larg atît rezultate
le bune cît și minusurile crea
ției literare din ultimii ani, 
acordînd o atenție deosebită 
ideilor fundamentale care tre
buie să călăuzească literatura 
noastră socialistă închinată e- 
ducației maselor, făuririi omu
lui nou. Consider demnă de 
apreciat dorința scriitorilor, 
exprimată în cadrul discuțiilor 
din conferință, de a făuri o 
literatură izvorîtă din realită
țile noastre actuale, de a con
tribui prin operele lor la 
mersul înainte al societății pe 
care o edificăm, la înfăptuirea 
programului general de propă
șire materială și spirituală a 
României. Aceasta corespunde 
cerințelor poporului nostru, 
ale societății socialiste, sarci
nilor de înaltă răspundere pe 
care Partidul Comunist Ro
mân le pune în fața scriitori
lor. Și nu mă îndoiesc că scri
itorii, așa cum s-au angajat în 
conferință, vor răspunde cu 
demnitate acestei misiuni 
nobile ! (Aplauze îndelungate).

Sînt bine cunoscute exigen
țele partidului și statului nos

tru față de creația literar-ar- 
tlstică. In documentele Con
greselor al IX-lea și al X-lea, 
în nenumăratele întîlniri pe 
care le-am avut cu membrii 
Uniunii dumneavoastră, am 
subliniat permanent că țara 
noastră, societatea, au nevoie 
de opere literare militante, cu 
un profund conținut revoluțio
nar, care să contribuie la 
marea epopee a edificării lu
mii noi în România, să cînte 
lupta și munca eroică a po
porului, bucuriile și necazuri
le, speranțele și visurile sale, 
să însuflețească milioanele de 
creatori ai orinduirii socialiste, 
să dea glas năzuințelor lor 
arzătoare spre o viață liberă, 
demnă și fericită. (Aplauze 
puternice).

Cît ae plastic și de emoțio
nant exprima acest deziderat, 
încă cu aproape un secol în 
urmă, marele nostru poet 
Mihai Eminescu cu acea for
ță vizionară care îi era carac
teristică :

„Credem că nici o literatură 
puternică, sănătoasă, capabilă 
să determine spiritul unui po
por nu poate exista decît de
terminată ea însăși, la rindul 
ei. de spiritul acelui popor, 
întemeiată adică, pe baza lar
gă a geniului național... Fără 
îndoială, există talente indivi
duale, dar ele trebuie să intre 
cu rădăcinile in pămintul, in 
modul de a fi al poporului 
lor, pentru a produce ceva 
permanent". Dacă ar trăi 
acum Eminescu, cred că a- 
ceastă frază ar putea figura 
în programul partidului no
stru. (Aplauze puternice, pre
lungite). Intr-adevăr, nu poa
te exista dorință mai nobilă 
a unui artist decît aceea de 
a se face exponentul spiritu
lui poporului în mijlocul că
ruia s-a născut și, totodată, 
de a contribui prin talentul 
și fantezia sa, prin munca sa 
creatoare, la înălțarea acestui 
spirit, la bunăstarea și feri
cirea națiunii sale. Cu atît mai 
imperioasă și mai actuală este 
această cerință astăzi, în epo
ca celei mai fecunde afirmări 
a spiritului creator ai poporu
lui român, a celei mai gran
dioase desfășurări a energiei 
și geniului său în opera de 
transformare revoluționară a 
societății, de propășire econo- 
mico-socială a patriei, de edi
ficare a noii civilizații socia
liste și comuniste pe pămîn- 
tul României. (Aplauze puter
nice)

Oricine străbate astăzi me
leagurile patriei poate con
stata, aș putea spune, ce 
minuni a Înfăptuit poporul 
nostru prin forța brațelor și 
minții sale în perioada isto
rică atît de scurtă care a tre
cut de la eliberare. Regiuni, 
altădată înapoiate, s-au ridi
cat la o viață socială și eco
nomică nouă, prosperă : pre
tutindeni s-au înălțat fabrici 
și uzine, hidrocentrale și com
binate, complexe industriale și 
agrare moderne, la nivelul 
tehnicii celei mai înalte. După 
cum știți, chiar zilele trecute 
am inaugurat una dintre a- 
ceste impresionante creații ma
teriale ale epocii socialismu
lui — marea hidrocentrală de 
la „Porțile de Fier", făurită in 
colaborare frățească cu po
poarele Iugoslaviei. Acest a- 
devărat monument industrial, 
menit să sporească potenția
lul economic al țării, să asi
gure ridicarea gradului de ci
vilizație a României, este o 
expresie elocventă, cu adevă
rat grandioasă, a capacității 
omului de a transforma na
tura ; stăpînind apele bătrî- 
nului Danubiu, muncitorii, 
specialiștii și oamenii de știin
ță au dăruit patriei un nou 
și uriaș izvor de energie și 
lumină, de bunăstare și feri
cire. Iată o întruchipare ae- 
vea a măreției timpurilor noi 
pe care le trăim, a faptelor 
înălțătoare pe care le săvîr- 
șesc oamenii muncii, eroii 
epocii construcției socialiste ! 
(Vii aplauze).

Se mai întilnesc, din păca
te, pe alocuri, printre confra
ții dumneavoastră, unii — 
puțini desigur — care cred că 
redarea acestor fapte, a mari
lor eforturi săvîrșite de om 
pentru transformarea naturii 
și societății nu constituie sur
se demne de inspirație, nu 
pot oferi teme pentru opere 
literare elevate și durabile. 
Asemenea scriitori au păre
rea că pot găsi subiecte lite
rare mai valoroase în întîm- 
plările mărunte, banale, ale 
unor existențe consumate la 
marginea societății, în cafe
nele, în atmosfera vieții de 
bulevard. Este, oare, posibil 
ca asemenea aspecte de via
ță, atît de puțin semnificati
ve, să aprindă mai puternic 
scînteia imaginației creatoare, 
să facă să vibreze mai pro
fund sensibilitatea artistului, 
a scriitorului, decît freamătul 
uman de mari proporții, zbu
ciumul colectivităților care 
creează vaste opere ale civili
zației modeme închinate pro
pășirii omului? Să ne gîndim, 
bunăoară, ce energie, cîtă pa
siune, ce acte de eroism și ce 
jertfe a cerut înfrângerea cer
biciei naturii la Porțile de 
Fier, domolirea forței a mili
oane și milioane de me
tri cubi de apă ! De-a lun
gul anilor de muncă în
cordată, pe acest șantier s-au 
petrecut nenumărate întîm- 
plări dintre cele mai zgudui
toare și emoționante — acolo 

au muncit peste 10 000 de 
muncitori români — au cres
cut și s-au călit oameni — s-au 
înfăptuit visuri și idealuri nu
trite de unii încă din copilă
rie. Și cîți n-au visat și visea
ză încă să lucreze la asemenea 
realizări, unice în felul lor, în 
istorie ! Acolo s-au înfiripat 
iubiri, și acestea mult mai 
trainice, mult mai pasionate 
decît cele ce se înfiripă pe bu
levarde. (Vii aplauze). Acolo 
s-au clădit cămine și, așa cum 
se întîmplă în viață, s-au năs
cut, au murit oameni. înfrîn- 
gînd nenumărate vicisitudini, 
constructorii au biruit, înche
ind un nou capitol de viață cu 
sentimentul datoriei împlinite.

Prin descrierea unor aseme
nea realități, literatura poate 
înălța omul — și se poate înăl
ța și pe ea însăși — îi poate 
stimula și mai mult voința și 
forța de creație. Tocmai la a- 
ceasta se referea și cunoscutul 
critic George Călinescu, cînd 
adresa scriitorului român vi
brantul îndemn : „Trăiește pe 
pămînt în cetatea ta, cu oa
menii vremii tale, acesta este 
singurul chip ca mîine să fii 
al tuturor cetăților. Surprinde 
esența prezentului, singura prin 
care vei depăși ziua de astăzi 
și curiozitatea blazată a cîtor- 
va esteți". Cred că sînteți de 
acord cu aceasta, tovarăși. 
(Aplauze puternice). Viața tu
multuoasă a poporului nostru 
este acel izvor dătător de 
viată, de inspirație inepuiza
bilă, .'a care mă refeream cu 
șapte ani în urmă la una din 
întîlnirile pe care le-am avut 
cu scriitorii. Exact în mai în 
1965.

Sînt unii poeți și prozatori 
care se consideră neințeleși, 
afirmînd că operele pe care le 
scriu ei sînt așa de deosebite 
încit nu pot fi înțelese de se
menii lor, că ele sînt destinate 
unei elite de esteți și că geniul 
lor, neluat în seamă de con
temporani, va fi recunoscut, cu 
siguranță, de posteritate. Rea- 
Titatea se pare însă că îi dez
minte mereu, și îi va dezminți 
și în viitor. Nu ei sînt neînțe- 
leși. ci s-ar putea spune că ei 
nu înțeleg realitățile, viata, nU 
înțeleg că poporul și-a ales o 
cale nouă și că trebuie să se 
antreneze cu întreaga lor forță 
în viața nouă a poporului, nu 
înțeleg preocupările, aspirații
le oamenilor muncii de astăzi. 
Rupîndți-se de existența noas
tră socială în continuă mișcare 
și transformare, autoizolîndu- 
se ei devin, de fapt, prizonie
rii propriei lor imaginații bol-, 
năvicioase care nu poate da 
naștere decit unei literaturi 
sterile, lipsite de vlagă, de 
forță emoțională, de audiență 
la marele public, care nu ser
vește omului, bunăstării, feri
cirii și înălțării lui spirituale.

Marii scriitori români și ai 
altor nații au- creat întotdea
una pentru popor, fără teama 
că nu vor fi înțeleși. Cu atît 
mai imperios este ca literatura 
și arta să se adreseze astăzi 
poporului. In rîndul claselor 
și păturilor sociale de azi s-au 
format cititori noi. oameni 
competenți. dornici de cunoaș
tere, capabili să se bucure de 
frumos și să creeze ei înșiși 
opere minunate. Oamenii mun
cii din țara noastră au dove
dit că sînt în stare să-și apro
pie adevărurile cele mai com
plicate ale tehnicii și științe
lor moderne; cum se poate 
concepe că ei nu ar fi în stare 
să înțeleagă operele de artă 
în care se vorbește despre via
ța și munca lor, în care sînt 
reflectate gîndurile și senti
mentele lor ? Cum se poate 
presupune că poporul care 
a creat „Miorița", minuna
tele noastre doine, balade 
și basme populare, care a 
făurit comoara artistică plină 
de nestemate a folclorului ro
mân ce stîrnește admirație în 
întreaga lume, să nu poată în
țelege versurile și proza scri
itorilor săi de astăzi ? Este 
oare posibil de conceput acest 
lucru, tovarăși ? Fără nici o 
îndoială că nu, cu excepția a- 
celora care nu au nimic co
mun cu viața și preocupările 
poporului nostru. (Vii aplau
ze).

Incontestabil, realitatea pe 
care o trăim nu este în între
gime colorată în roz. înfăptu
im o operă revoluționară fără 
precedent, transformăm din 
temelii societatea, creăm o 
bază economică nouă, o supra
structură nouă. Asemenea o- 
peră nu se poate înfăptui fără 
greutăți, fără lipsuri și greșeli, 
ci întruntînd impedimentele 
de tot felul, soluționînd pro
bleme dintre cele mai dificile 
și mai complexe. Nu vreau în 
nici un caz să se înțeleagă că 
la noi nu există lipsuri ; dim
potrivă, socotim necesar să 
facem totul pentru a lichida 
lipsurile, pentru ca acestea să 
fie cît mai puține, asigurînd 
astfel mersul înainte într-un 
ritm cît mai rapid al construc
ției noastre, în toate domeni
ile de activitate. Tocmai lupta 
cu greutățile, concentrarea e- 
nergiilor pentru înfrîngerea 
lor, depășirea permanentă a 
dificultăților și neajunsurilor, 
dau măreția acestei opere, pun 
în evidență eroismul clasei 
muncitoare, al țărănimii, al 
Intelectualității, al tuturor ce
lor care o înfăptuiesc cu trudă 
și pasiune. Partidul nostru 
cheamă scriitorii — cronicari 
ai acestor timpuri — să înfă
țișeze în mod veridic lupta 
poporului, să arate și realiză
rile și piedicile peste care tre

cem, să critice lipsurile, nea
junsurile, greșelile, să înfie
reze elementele vechiului, tot 
ceea ce se opune torentului 
vieții noi. Dar, în același timp, 
scriitorii trebuie să vadă lim
pede forțele noului, să sur
prindă energia impetuoasă cu 
care el se afirmă în viață, să 
contureze marile realizări în
făptuite prin abnegația mili
oanelor de oameni ai muncii, 
să redea tendința dezvoltării 
ireversibile a societății spre 
culmile înalte ale socialismu
lui și comunismului. (Aplauze 
puternice).

Cel care se împiedică de cio
turi, de resturi ale lumii vechi 
și nu mai este în stare să cu
prindă orizonturile noi ale vie
ții sociale, nu poate comunica 
viitorului „esența prezentului", 
la care se referea George Că
linescu. Doar este firesc ca în- 
tr-o pădure să existe și uscă
turi ! în procesul transformă
rii revoluționare a societății 
ies, inevitabil, la iveală și pur
tătorii mentalităților anaclo- 
nice, ai individualismului mic 
burghez, ai spiritului de căpă
tuială, chiar și elemente cu 
comportări antisociale. Dar ro
lul de conducător și organiza
tor al partidului și statului so
cialist constă tocmai în a feri 
organismul sănătos al societă
ții de aceste influențe nocive, 
în a curăța pădurea de uscă
turi. pentru a-i permite să 
crească nestingherită, vigu
roasă. Noi dorim o literatură 
care să înfățișeze viața în toa
tă complexitatea ei, cu toate 
frămîntările si contradicțiile 
ei. cu înfruntarea legică din
tre vechi și nou, o literatură 
și o artă care să contribuie la 
lupta împotriva mentalităților 
înapoiate, a rămășițelor con
cepțiilor vechi în conștiința oa
menilor. Ia afirmarea valorilor 
morale noi, a umanismului so
cialist, a principiilor de viață 
socialiste și comuniste. (Aplau
ze prelungite).

Marea majoritate a scriito
rilor au înțeles și și-au însușit 
acest comandament suprem al 
artei militante : ei se strădu
iesc ca, prin operele lor, să slu
jească idealurilor poporului 
român, să contribuie la ridi
carea conștiinței socialiste a 
maselor, să-și aducă apor
tul, alături de toți oa
menii muncii, la edificarea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate. Suprema 
satisfacție și răsplată a aces
tei munci este stima și pre
țuirea poporului, asimilarea 
organică a operelor lor în 
noua civilizație socialistă ce se 
clădește pe pămîntul României. 
Sînt bucuros să constat că 
Conferința dumneavoastră a o- 
rientat tocmai în direcția a- 
ceasta activitatea de viitor a 
scriitorilor. (Aplauze prelun
gite).

Stimați tovarăși,
Generațiilor noastre le este 

dat să asiste și să participe la 
unele dintre cele mai furtu
noase și mai profunde schim
bări sociale din cîte a cunoscut 
istoria lumii. Pe planeta noas
tră au loc puternice mișcări, 
transformări și mutații revo
luționare care zguduie din te
melii vechile orînduiri bazate 
Pe exploatare și asuprire. Se 
prăbușesc, sub loviturile luptei 
de eliberare națională a po
poarelor. ultimele vestigii ale 
rușinosului sistem colonial. 
Popoarele își afirmă cu hotă- 
rîre dreptul Ia existență liberă, 
de sine stătătoare, dorința de 
a se bucura de deplină egali
tate în drepturi, de a partici
pa în mod suveran la viața 
politică a lumii, la soluționarea 
marilor probleme care fră- 
mîntă omenirea.

Artiștii adevărați, indiferent 
de timpurile în care au trăit, 
s-au situat întotdeauna de 
partea torțelor avansate, pro
gresiste, au militat pentru as
pirațiile de dreptate și liber
tate ale popoarelor, pentru o 
viață mai bună, pentru feri
cirea omului. Slujitorilor con
deiului din țara noastră le re
vine astăzi îndatorirea de a-și 
aduce contribuția la triumful 
idealurilor de progres social, 
de libertate șl independență 
națională ale tuturor popoa
relor, la victoria luptei forțe
lor democratice, antiimperia- 
liste din întreaga lume, la 
cauza prieteniei și colaborării 
între toate națiunile globului. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Scriitorii trebuie să se ridi
ce cu hotărîre împotriva stări
lor de lucruri anacronice în 
viața contemporană, împotriva 
exploatării, a nedreptăților so
ciale, a oricăror forme de sub
jugare și asuprire a popoare
lor. In condițiile marilor miș
cări și schimbări revoluționa
re ale lumii de azi este firesc 
ca și literatura să manifeste 
dorința de inovare, căutări, 
preocuparea de a exprima mai 
convingător noile realități so
ciale, ideile și aspirațiile spre 
mai bine ale popoarelor. Cău
tările creatoare, efortul de a 
diversifica și perfecționa mij
loacele și formele de expresie 
în vederea cuprinderii univer
sului uman specific epocii 
contemporane reprezintă fără 
îndoială o condiție fundamen
tală a progresului în artă. Par
tidul nostru sprijină hotârît 
în toate domeniile de activi
tate, deci și în artă, spiritul 
înnoitor, gîndirea îndrăznea
ță, capabile să contribuie la 
transformarea revoluționară a 
societății. Nu trebuie să con

fundăm însă spiritul inovator 
autentic, originalitatea și pros
pețimea ideilor noi cu încer
carea de a prezenta drept ino
vații artistice vechituri ce a- 
parțin trecutului, 6au de a 
prezenta într-un ambalaj nou 
mode vechi peste care s-a a- 
șezat de mult praful uitării. 
Căutările și experimentările 
scriitorilor se justifică pe plan 
social și artistic în măsura în 
care ele sporesc capacitatea 
literaturii de a contribui la 
dinamizarea dezvoltării revo
luționare a societății, la spri
jinirea luptei forțelor progre
siste ale omenirii contempo
rane. In același timp, nu tre
buie pierdut din vedere că în 
cadrul societății capitaliste, 
imperialiste, există o puterni
că înfruntare între literatura 
și arta nouă, ce critică nedrep
tățile și anomaliile relațiilor 
de exploatare, ce exprimă as
pirația spre schimbări so
ciale profunde — și arta 
impregnată de filozofia și mo
rala decadentă a claselor asu
pritoare condamnate de istorie 
la dispariție. De pe pozițiile 
concepției noastre despre lu
me și viață, ale idealurilor 
noastre umaniste înaintate, 
scriitorii din România trebuie 
să se opună cu hotărîre în
cercărilor de a transforma 
arta, cultura, într-un mijloc 
de abrutizare spirituală a. oa
menilor, de ațîțare a urii de 
rasă, a vrajbei dintre popoare 
într-un instrument de dezo
rientare a tinerelor generații, 
de abatere a acestora de la 
idealurile nobile, umanitare. 
Nu trebuie să uităm nici un 
moment că dacă fascismul a- 
nilor 1930—1940 a putut să 
cucerească puterea într-un șir 
de țări, aceasta s-a datorat 
tocmai faptului că s-a dat do
vadă de îngăduință, cîteodată 
chiar de nepăsare față de a- 
semenea concepții retrograde, 
reacționare, barbare în artă. 
Iată, de ce trebuie să luăm 
poziție hotărîtă împotriva u- 
nor asemenea tendințe — și 
Știți cu toții că mai există în 
lume asemenea tendințe, to
varăși ! Nu poate să nu ne 
preocupe faptul că în alegerile 
din Italia, de exemplu, neo
fasciștii au obținut un număr 
destul de mare de voturi, în
deosebi în rîndul tineretului. 
Dumneavoastră, ca scriitori, 
aveți răspunderea de a face 
din artă, din cuvîntul scris, 
din' carte, mijloace de luptă 
împotriva tuturor tendințelor 
și curentelor de idei care pun 
în pericol pacea și prietenia 
între popoare, instrumente de 
luptă pentru prietenie, pentru 
pace, pentru progres social. 
(Aplauze puternice).

Adoptarea unei asemenea 
poziții implică un înalt spirit 
de discernămînt pentru deli
mitarea a tot ceea ce este re
voluționar, progresist de ceea 
ce este retrograd, nociv în 
cultura lumii moderne. In 
acest spirit trebuie să se 
acționeze cu responsabilitate 
împotriva influențelor pe care 
curentele reacționare le pot 
exercita asupra unor creatori 
de artă lipsiți de experiență 
sau insuficient orientați din 
punct de vedere ideologic, îm
potriva imitației servile a mo
delor efemere din alte părți. 
Tot așa cum este, de aseme
nea. necesar să fim atenți de a 
nu taxa cu ușurință, nejustifi
cat, vreo operă de artă ca 
aparținînd unor concepții 
străine, periculoase, deoarece 
și aceasta poate să prejudicieze 
dezvoltarea literaturii în țara 
noastră. (Aplauze).

Pentru că am dat citeva ci
tate din scriitori și poeți, voi 
mai citi cîteva versuri care 
îmi face impresia că ar carac
teriza de minune pe unii care 
cad sub influența mentalități
lor înapoiate, care, în marșul 
nostru revoluționar spre co
munism, șovăie, dau înapoi 
sau murmură. Voi cita versu
rile marelui nostru bard, 
George Coșbuc :
„Cei ce se luptă murmurînd, 
De s-ar lupta Și-n primul 

rînd, 
Ei tot atît de buni ne par 
Ca orișicare laș fugar ! 
Murmurul, azi și orișicind. 
E plinset în zadar !“

(Aplauze)
Există desigur greutăți, a- 

vem de lichidat o moștenire 
grea — am pornit de la 100 de 
dolari venit național pe locui
tor. am ajuns la aproape 600, 
și trebuie să ajungem la 3 000 
în 1990. Trebuie muncă, tova
răși, pentru a învinge greută
țile ! Și pentru aceasta trebu
ie luptători, atît pe frontul 
muncii, al științei, cît și al 
creației literare ! Intr-adevăr, 
așa cum spunea Coșbuc, e 
greu să atingi asemenea țeluri 
mărețe cu cei ce murmură, cu 
cei cărora le e teamă să mear
gă în luptă. (Aplauze puter
nice).

Să nu uitam că în panteonul 
culturii noastre au dăinuit în
conjurați de dragostea nepie
ritoare a întregii națiuni, nu
mai acei rapsozi și cronicari 
care și-au iubit poporul și 
l-au respectat, care i-au apă
rat interesele și n-au precupe
țit nimic pentru a-i spori re- 
numele și prestigiul între po
poare, pentru a-i salvgarda 
demnitatea și libertatea.

Scriitorii trebuie să-și aducă 
contribuția activă la schimbul 
de valori spiritual® cu cele
lalte națiuni, preluînd tot ce 
a creat mai de preț pe plan 
artistic geniul fiecărui popor, 
opere animate de ideile uma

nismului; ei trebuie să facă, 
în același timp, cunoscute lu
mii valorile culturale ale po
porului român, operele care 
exprimă forța spiritualității 
lui, gîndirea sa înaintată, ho- 
tărîrea de a făuri pe pămîntul 
României societatea cea mai 
avansată a tuturor timpurilor 
— comunismul, dorința sa ar
zătoare de a trăi în pace, în
țelegere și cooperare cu toate 
popoarele lumii. (Aplauze pu
ternice, prelungite). Ei tre
buie să promoveze prietenia 
și colaborarea largă cu scrii
torii și organizațiile similare 
din țările socialiste, din țările 
în curs de aezvoltare, cu scrii
torii înaintați de pretutindeni. 
Scriitorii din țara noastră au 
datoria să facă totul pentru ca 
literatura să devină un mijloc 
de cultivare a stimei și res
pectului pentru valorile fiecă
rei națiuni, de cunoaștere și 
apropiere între popoare.

Stimați tovarăși,
Doresc, în continuare, să mă 

refer, pe scurt, la activitatea 
Uniunii dumneavoastră. în ul
timii ani, Uniunea a desfășu
rat o activitate pozitivă pe li
nia intensificării legăturilor 
dintre scriitori și cititori, ’a 
organizării unor acțiuni cul
tural-educative, a îndrumării 
cercurilor literare din institu
ții și întreprinderi, a partici
pării la schimbul de experien
ță cu organizații similare din 
străinătate, precum și la dife
rite dezbateri și reuniuni in
ternaționale. După oum a re
ieșit însă din discuțiile care 
au avut loc în aceste zile, mai 
există încă multe lucruri de 
făcut pentru îndeplinirea im
portantelor atribuții ideologice 
și artistice ce revin Uniunii 
Scriitorilor. Se simte nevoia 
ca Uniunea, consiliul și biroul 
său să se preocupe în mai 
mare măsură de îndrumarea 
creației, de organizarea și des
fășurarea unei susținute acti
vități teoretice, de analiza și 
dezbaterea problemelor prin
cipiale ale literaturii și artei. 
Eliminînd unele tendințe ad- 
ministrativ-birocratice care 
s-au manifestat în activitat'a 
sa, Uniunea trebuie să dea un 
impuls puternic și să promo
veze cu mai multă fermitate 
literatura strîns legată de 
preocupările și năzuințele po
porului. La rîndul lor, asocia
țiile create în centrele mai im
portante ale țării, trebuie să 
organizeze participarea mai 
activă a scriitorilor la viața 
cultural-educativă din regiu
nile respective, la activitatea 
socială, politică, acționînd 
pentru îndrumarea principia
lă a creației membrilor lor. 
Statornicind în viața întregii 
Uniuni un climat sănătos de 
muncă, relații de adevărată 
colegialitate și principialitate 
între membrii săi, antrenînd 
toate forțele scriitoricești în 
activitatea obștească și politi
că a țârii, la înfăptuirea po
liticii partidului și statului, 
Uniunea și asociațiile scriito
ricești se vor achita cu tot mai 
mult succes de importantele 
lor înaatoriri. Aș vrea să feli
cit noua conducere pe care ați 
ales-o astăzi, pe președintele 
Uniunii, și să le urez rezulta
te mai bune în activitatea ce 
o vor desfășura în viitorii pa
tru ani. (Aplauze puternice).

Pe drept cuvînt s-a vorbit 
aici despre necesitatea ca și 
critica literară să dea dovadă 
de mai multă principialitate 
marxist-leninistă în analizarea 
operelor literare, de mai mul
tă obiectivitate, spunîndu-și 
mai răspicat punctul de vede
re în susținerea și promovarea 
valorilor literaturii noastre, 
combătînd tenaințele negati
ve, scăderile de ordin ideolo
gic și artistic care se mai ma
nifestă în cîmpul creației lite
rare. Critica trebuie să încu
rajeze ceea ce este nou, îna
intat, în literatură, chiar dacă 
la început nu este perfect din 
punct de vedere artistic, sau 
chiar al conținutului, văzînd 
lucrurile în perspectivă. In a- 
acest sens este necesar să fie 
sprijinit tineretul, pentru că 
pînă la urmă, viitorul litera
turii românești stă în mîinile 
tineretului pe care îl formăm 
astăzi. (Vii aplauze). Să ne o- 
cupăm cu grijă de pregătirea 
forțelor literare din rîndul ti
neretului ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

De as'menea, presa literară 
trebuie să-și sporească exi
gența, acordînd mai multă a- 
tenție dezbaterii problemelor 
fundamentale ale orientării li
teraturii noastre, promovării 
noului, susținerii forțelor a- 
vansate care se dezvoltă în li
teratura noastră —fără nici o 
îndoială, de pe pozițiile și în 
spiritul concepției noastre ma- 
terialist-dialectice și istorice 
despre lume și viață. Condu
cerea Uniunii Scriitorilor tre
buie să acorde mai multă a- 
tenție îndrumării și controlu
lui publicațiilor sale, astfel în- 
cît recomandările făcute în 
Conferință pe linia ridicării 
calității educative și artistice 
a creației, să capete viață și în 
paginile revistelor literare.

Doresc să subliniez șl cu a- 
cest prilej rolul deosebit de 
important ce revine organiza
țiilor de partid din cadrul U- 
niunii Scriitorilor, și de la A- 
sociațiile scriitoricești, în o- 
rientarea activității de creație, 

în educarea în spirit re
voluționar a scriitorilor, în 
ridicarea nivelului conștiinței 
lor. Organizațiile de partid' 
trebuie să-și pună mai bine 
în valoare capacitatea organi
zatorică, forța mobilizatoare 
pentru stimularea și unirea 
energiilor scriitoricești în ve
derea creării unei literaturi 
de înaltă valoare educativă și 
artistică. Așa cum în toate 
domeniile comuniștii trebuie 
să fie în primele rînduri ale 
luptei pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, și de la scrii
torii comuniști așteptăm ca ei 
să fie exemplu în crearea 
unor opere de înaltă valoare 
artistică și ideologică. în ridi
carea nivelului general al ac
tivității Uniunii Scriitorilor. 
Fără îndoială că, unind efor
turile tuturor scriitorilor, orga
nizațiile de partid își vor face 
datoria, adueîndu-și contribu
ția la înfăptuirea și în acest 
domeniu a rolului partidului 
de forță conducătoare a între
gii noastre societăți. (Aplau
ze puternice).

Stimați tovarăși,
Preocupindu-se de rezolva

rea cu succes a problemelor 
complexe ale edificării socia
lismului în România, partidul 
șl statul nostru desfășoară, în 
același timp, o vie activitate 
de politică externă, îndepli- 
nindu-și cu fermitate înaltele 
obligații internaționale ce ne 
revin. în întreaga politică ex
ternă pornim de la analiza 
marxist-leninistă aprofundată 
a noilor realități și schimbări 
produse în viața lumii con
temporane.

După cum știți, ducem o 
politică activă de prietenie, 
solidaritate și colaborare, cu 
toate țările socialiste, spriji
nim consecvent lupta de eli
berare națională a popoarelor 
subjugate, eforturile tinerelor 
state independente pentru 
consolidarea suveranității, 
pentru dezvoltarea lor de sine 
stătătoare pe calea progresu
lui ; întreținem largi legături 
de colaborare și cooperare cu 
toate țările lumii, indiferent 
de orînduirea socială, în spi
ritul coexistenței pașnice. 
Țara noastră se manifestă 
ferm ca un detașament activ 
al frontului antiimperialist 
mondial, al luptei pentru în
făptuirea aspirațiilor popoare
lor spre libertate și pace.

Practica vieții internaționale 
confirmă tot mai evident jus
tețea concepției marxist-leni- 
niste cu privire la rolul de
terminant al popoarelor în 
făurirea istoriei. Dacă această 
teză a fost întotdeauna vala
bilă, cu atît mai pregnant își 
demonstrează ea justețea în 
zilele noastre, cînd pretutin
deni popoarele se ridică la 
viață nouă, sînt hotărîte să-și 
ia soarta în propriile miini, să 
folosească bogățiile naționale 
în folosul bunăstării și ferici
rii proprii, să colaboreze între 
ele în condiții de deplină ega
litate, să facă totul pentru a 
pune capăt politicii imperia
liste de forță și dictat (Aplau
ze puternice).

Respectarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî sin
gur destinul, fără nici un a- 
mestec din afară, a devenit 
un imperativ fundamental al 
vieții politice contemporane, 
de realizarea căruia depinde 
însuși mersul înainte al socie
tății omenești, evitarea unor 
noi conflagrații mondiale, in
staurarea unei păci trainice 
pe planeta noastră. Realiza
rea acestui deziderat impune 
cu necesitate abolirea politicii 
imperialiste, a colonialismu
lui și neocolonialismului, res
pectarea cu strictețe a prin
cipiilor dreptului internațio
nal în relațiile dintre state. 
Popoarele cer cu tot mai mul
tă hotărîre ca în viața inter
națională să se înscăuneze re
lații de tip nou. bazate pe e- 
galitatea în drepturi și nea
mestecul în treburile inter
ne. pe avantajul reciproc.

Soluționarea marilor pro
bleme care confruntă omeni
rea solicită participarea acti
vă. cu drepturi egale, la viața 
internațională, a tuturor po
poarelor lumii. Este o iluzie 
că marile obiective ale zile
lor de azi, — cum sînt victo
ria în lupta antiimperialistă, 
realizarea dezarmării, interzi
cerea armelor nucleare, în
făptuirea securității — pot fi 
soluționate fără participarea 
întregii comunități a statelor 
lumii, a tuturor popoarelor. 
Numai prin luarea în consi
derare a poziției fiecărei țări, 
a intereselor naționale ale 
fiecărui popor, se poate asi
gura stingerea focarelor de 
încordare în lume, se pot so
luționa problemele litigioase 
dintre state, se poate întări 
încrederea între națiuni, co
laborarea și securitatea inter
națională. Viața demonstrea
ză permanent că numai cu 
participarea tuturor națiuni
lor, a tuturor statelor se pot 
soluționa problemele în inte
resul păcii și progresului. Au 
deplină dreptate popoarele 
Indochinei cînd afirmă că nu
mai ele au dreptul de a ho
tărî cum să se soluționeze 
problemele din Indochina, că 
ele sînt acelea care trebuie 
să-și asigure organizarea vie
ții conform intereselor și as
pirațiilor naționale. Noi spri
jinim întru totul cerințele a- 
cestor popoare. (Aplauze pu
ternice).

In această direcție un rol 
important revine Organizației 

Națiunilor Unite și altor or
ganisme internaționale che
mate să creeze cadrul pentru 
conlucrarea rodnică a tuturor 
țărilor în vederea promovării 
în relațiile interstatale a prin
cipiilor dreptului internațio
nal. Viața demonstrează că 
animozitatea și conflictele 
dintre state nu pot fi lichi
date prin înfruntări militare, 
pț/n ciocniri armate — care 
nu pot aduce decît grave pre
judicii popoarelor, periclitînd 
însăși pacea și securitatea 
mondială — ci pe calea tra
tativelor, a abordării politice 
a problemelor, cu participa
rea directă a statelor intere
sate.

în lumina acestor conside
rente își desfășoară activita
tea internațională partidul și 
statul nostru. Prin toate 
acțiunile pe care le între
prindem ne străduim să 
sprijinim tendințele noi, pozi
tive, care se conturează în 
viața internațională, să con
tribuim la lichidarea focarelor 
de încordare, a neîncrederii și 
suspiciunii dintre state, la 
destindere și colaborare. Par
ticipăm activ la diviziunea in
ternațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori, 
convinși că aceasta răspunde 
atit cerințelor progresului 
propriei noastre țări, dezvol
tării civilizației mondiale, cît 
Si cauzei păcii și apropierii 
între popoare, conlucrării in
ternaționale în vederea făuri
rii unei lumi mai bune, de 
pace și prosperitate generală. 
In acest spirit vom acționa cu 
consecvență și in viitor, con
vinși că politica noastră exter
nă, care a ridicat prestigiul 
României pe plan internațio
nal adueîndu-i atîția prieteni 
De toate meridianele lumii, 
corespunde intereselor supre
me ale poporului român și, în 
același timp, slujește cauzei 
generale a socialismului, 
luptei forțelor progresiste, 
antiimperialiste de pretutin
deni, colaborării, destinderii și 
păcii în lume. (Aplauze puter
nice).

Stimați tovarăși,
Conferința dumneavoastră a 

stabilit un șir de măsuri pen
tru ridicarea literaturii noas
tre pe noi trepte, pentru spo
rirea aportului său la dezvol
tarea multilaterală a societății 
noastre, pentru educarea so
cialistă a poporului.

După cum știți, în acest an, 
la 30 decembrie, se împlinesc 
25 de ani de la instaurarea 
Republicii — eveniment care 
a marcat trecerea la înfăptui
rea socialismului în țara noas
tră. Mai sînt încă 7 luni pînă 
la această aniversare — pu
țin, e drept — dar eu sper că 
mulți dintre dumneavoastră 
nu ați așteptat să amintim 
ucum această dată, pentru că 
ea se găsește în toate calen
darele. Probabil că încă cu 
cîțiva ani în urmă v-ați apucat 
să scrieți unele opere închina
te acestui moment important 
din istoria României. Cu atît 
mai mult, cu cît, dacă mă uit 
aici în sală, constat că mulțt 
dintre dumneavoastră ați par
ticipat activ nu numai cu scri
sul, dar șl în activitatea poli
tică, la realizarea acestui act 
Istoric în viața poporului nos
tru. De aceea, ne așteptăm ca 
dumneavoastră să redați în o- 
perele pe care le veți făuri, 
cît mai frumos, cît mai cu
prinzător, această măreață pa
gină a istoriei revoluționare a 
României. In felul acesta si 
dumneavoastră veți aduce un 
aport prețios, alături de între
gul nostru popor, care întâm
pină aniversarea cu hotărîre» 
de a înfăptui neabătut progra
mul de dezvoltare a industriei 
și agriculturii, de ridicare a 
țării pe noi trepte de propă
șire economico-socială și spi
rituală. In felul acesta vom 
putea sărbători a 25-a aniver
sare a Republicii și în dome
niul literaturii cu opere care 
să constituie o pagină nouă în 
literatura românească. Aceasta 
dorim noi de la dumneavoas
tră. tovarăși ! (Aplauze puter
nice).

După cum ați văzut, nu 
mi-am propus să vă spun' — 
de altfel niciodată nu am fă
cut-o — cum să scrieți, și ce 
anume subiecte să abordați. 
Sînt atît de multe subiecte în 
viața poporului nostru îneît 
fiecare are posibilitatea să a- 
leagă. Realitatea socialistă o- 
feră mii. zeci de mii de eve
nimente și subiecte care pot 
face obiectul unor opere lite
rare. Sînt poate, de asemenea, 
sute și sute de feluri în care 
puteți descrie și reda, cît mai 
divers și cît mai frumos de
sigur, aceste evenimente și 
fapte. Depinde de fiecare din
tre dumneavoastră. După cum 
vedeți, tovarăși, există depli
nă libertate de alegere 1 (Vii 
aplauze). Cerem un singur lu
cru : faceți ca operele voastre 
să servească poporului ! Do
rim să putem spune : iată, 
scriitorimea din România face 
totul pentru a se bucura de 
încrederea poporului, a parti
dului, merită pe deplin aceas
tă încredere ! (Aplauze puter
nice. prelungite).

Vă urez, deci, dragi tovarăși, 
să dați poporului . român cît 
mai multe opere, cît mai bune, 
cît mai frumoase I

Vă doresc multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze puternice, 
prelungite : asistenta aplaudă 
îndelung pentru partid, pen
tru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al nartidn- 
Iui, Nicolae Ceaușescu).
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PE TRASEELE ȘCOLARE 
ALE TRIMESTRULUI III

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

Trimestrul trei ’72 are o notă 
a lui particulară, care-1 va face 
mai ușor de recunoscut între 
alte și alte „trimestre trei“ pen
tru cel ce va studia odată psiho
logia elevului în ultima etapă a 
anului școlar. El păstrează ecoul 
marilor acțiuni politice educa
tive din timpul sărbătoririi se
micentenarului U.T.C. și, într-un 
anume fel, rezonanța acestora 
dă sens și culoare zilelor apa
rent obișnuite care ne mai des
part de 15 iunie.

— Știu din vechea mea expe
riență de elevă că trimestrul 
trei are un caracter cam festi- 
vist. Aprecierea aparține secre
tarei comitetului U.T.C. a Liceu
lui nr. 5 din Bacău, Maria Dră- 
goi. Acum se programează sesiu
nile de referate ale cercurilor 
din școală, se închide învăță- 
mîntul politic, se pregătește ser
barea de sfîrșit ae an și se a- 
dună proiecte pentru vacanța 
mare. Ei bine, fără să ignorăm 
toate aceste obligații fixe, ca să 
le numesc așa. am încercat să 
imnrîmăm trimestrului aces
ta, profunzimea oe care ne-am 
însusit-o în trimestrele ante
rioare. profunzime recunosc 
— cîștigată în timpul pregătirii 
și desfășurării activităților în
chinat? jubileului organizației 
noastre .

La inițiativa comitetului 
U.T.C. din liceul amintit, 
în trimestru’ 11 au fost 

convocați intr-o adunare comu
nă activul U.T.C. din liceu și... 
corigenții. S-au adunat circa 400 
de elevi Nimeni nu s-a putut 
sustrage unor întrebări foarte 
simple : de ce ești corigent, de 
ce nu înveți, ce ai de fiind ? Dar 
pe cit de simple au fost între
bările. pe atît de greu au venit 
răspunsurile. S-au dat îh cele 
din urmă Si în adunarea aceea 
numeroasă „eroii" din clase, a- 
sii chiulului, ai actelOT de in
disciplină. cei care bravează că 
învață numai la obiectele care-i 
interesează s-au trezit într-0 
postură ușor ridicolă, aduși la 
dimensiunile lor reale — de e- 
levi certați cu cartea. Lucrul a 
apărut mai grav întrucît cei 
mai mulți erau uteciști. Urma
rea : trimestrul II s-a încheiat 
cu rezultate bune, chiar specta
culoase la unele clase : clasa a 
XI C, de pildă, a „săltat“ de la 
47 la sută promovabilitate. la 
75 la sută.

— Nu avea rost — se explică 
secretara — să reedităm o ase
menea adunare și în trimestrul 
trei. Pentru că pe școală s-a 
obținut un rezultat bun. Ne-am 
localizat la clasele în care ele
vii n-au încă o . imagine prea 
exactă a obligațiilor ce decurg 
din calitatea de utecist. Ca în 
clasa a Xl-a E de exemplu, unde 
Coste! Intunericu, Gh. Hărtă- 
sescu, Dima Cornel, Ioan Rusu, 
Toma Șerban, sînt „capetele de 
afiș" ale indisciplinei, plecări 
lor de la ore pentru plimbări 
prin parc. Nu întîmplător clasa 
a început trimestrul III cu 19 
corigenți, mai mult decît 50 la 
sută De data aceasta am invitat 
activul aici în clasă, am scris și 
unor părinți, am activizat biroul. 
Așteptăm rezultatele.

Intr-un alt liceu băcăoan, 
la cel pedagogic, se dis
ting semnele profunzimii, 
în preocuparea comitetului 

U.T.C. față de aspectele con
crete. profesionale pe care le 
îmbracă viața lor de liceeni. 
F.ste vorba de practica pedago
gică. Dar nu de cea obli
gatorie, din programa școlară. 
Ci de cea voluntară, ca s-o nu
mim așa, de cea pe care și-au 
asumat-o uteciștii ca un exerci
țiu suplimentar, foarte util a- 
cum cînd își fac ucenicia pro
fesională și socială. Lucrînd în

Tn primăvara aceasta, în uni
tățile agricole din județul Satu 
Mare au poposit nu mai puțin 
de șase Ordine ale Muncii clasa 
1. răsplată bine meritată 
pentru succesele anului 1971. 
Dintre acestea, cinci au fost de
cernate unor cooperative agri
cole pentru producțiile de po
rumb și sfeclă. Este vorba de 
cooperativele agricole „Some
șul" Satu Mare, Cămin, Foeni, 
Vrziceni și Odoreu. Am ținut 
ca obișnuitul nostru raid pri
vind modul în care sînt exe
cutate lucrările de întreține
re să-1 facem de data a- 
ceasta tocmai în asemenea u- 
nităti, să-i vedem deci la lucru 
pe fruntași, să consemnăm me
todele pe care le aplică, modul 
cum își organizează munca, ex
periența lor. începem cu uni
tatea care deține recordul ab
solut al producției naționale 
cooperatiste la cultura porum
bului : cooperativa agricolă „So
meșul" Satu Mare. Cu cele 8 200 
kilograme obținute la hectar, 
cooperatorii de aici ee situează 
detașat în fruntea listei celor 
mai buni cultivatori de po
rumb. „Anul acesta cultura a 
pornit mai bine decît anul tre
cut — ne mărturisește, sfătos, 
președintele unității, tovarășul 
inginer Gheorghe Bogza. Semă
natul s-a făcut în epoca opti
mă, ploile au căzut tocmai cînd 
era ‘nevoie. Acum nu ne rămîne 
decît sâ o ținem din scurt cu 
prașilele. Noi acordăm o impor
tanță deosebită efectuării prăși- 
tului pentru că prin această lu
crare am reușit să obținem o 
producție așa de mare (am avut 
parcele și cu 18 000 de kilogra
me știuleți la hectar). Anul tre
cut am aplicat 6 prașile, dintre 
care doar una manuală. Restul 
de 5 au fost mecanice : două cu 
atelajele și trei cu tractoarele. 
Porumbul nostru va primi a- 
proape în fiecare săptămînă o 
prașilă. De ce așa de des ? O-

toate școlile generale din oraș, 
uteciștii acestui liceu ajută pio
nierii. în activitatea cultural- 
artistică, pregătind programe 
comune sau numai ale pionieri
lor. programe variate, cu un 
bogat conținut educativ.

Plenara activului U.T.C. al 
Liceului „Vasile Alecsan- 
dri“ a ajuns la concluzia 
că procentul de promovaoilitate 

în trimestrul II a fost mai mic 
față de cel din trimestrul I. Co
mitetul U.T.C. a intrat în alertă.

— Atunci în plenară — rela
tează Viorica Ouatu, secretara 
comitetului U.T.C. — n-am putut 
să ne dăm seama de toate cau
zele care au favorizat un ase
menea rezultat. Ne-am mai a- 
dunat încă o dată comitetul cu 
secretarii U.T.C. pe clase. Și 
comparînd situația de la o clasă 
la alta ne-am dat seama că în 
colectivele umaniste s-au înre-

Secvențe
■ W Vbacaoane

gistrat scăderile la învățătură 
Atunci am hotărît ca în trimes
trul trei să ne ocupăm în mod 
special de organizațiile din cla
sele respective. Munca noastră 
a urmat o anumită gradație ; 
întîi am stat de vorbă cu elevii, 
apoi am scris unor părinț’ am 
convenit cu unii tovarăși diri
ginta ca la ședințele ou părinții 
să participe și elevii și unii 
membri ai comitetului, să folo
sim prilejul pentru a discuta 
foarte serios problemele noastre 
profesionale.

I: multitudinea de sarcini 
pe care și le-a asumat or
ganizația U T.C. din Liceul 
economic pentru acest ultim 

trimestru plenara activului a 
desprins ca un obiectiv imediat, 
finalizarea lucrurilor întreprin
se în cercurile pe specialități. 
De ce ?

— Aici aprofundăm ceea ce 
e specific pentru profesiunile 
noastre viitoare — explică Sil
via Petreanu, secretara comite
tului U.T.C. Desigur, prin aceas
ta nu pierdem din vedere an
samblul muncii : cu același in
teres se desfășoară informările 
politice, în vățămîn-tul Ideologic 
se ține cu regularitate, am avut 
primele acțiuni de muncă pa
triotică, deținem locul I la pre
gătirea militară. ne interesăm 
de practica celor din anul IV. 
Dar în cercurile pe obiecte se 
fac acum vizibile strădaniile 
din timpul anului : la cercul de 
mecanizare a evidenței conta
bile, elevii au reușit să progra
meze la mașina Felix CE30 o 
factură foarte complicată. La 
cele de merceologie, contabili
tate, organizarea și planificarea 
producției, se qetrec de aseme
nea lucruri interesante. Membrii 
cercurilor țin legătura cu uni
tăți productive, au inițiative, de
pășesc în activitate litera ma
nualului. Trebuie să stimulăm 
un asemenea interes față de 
profesiune, să-i „contaminăm4* 
pe toți colegii, nu numai pe cei 
ce activează în cercuri, să ve
ghem ca lucrurile bune să fie 
duse pînă l-a capăt.

Pentru organizațiile U.T.C. 
din Complexul școlar de 
construcții, trimestrul trei 
este sinonim cu practica în pro

ducție. Ultimul an al școlii pro

ORELE FIERBINȚI ALE CAMPANIEI

Cum lucrează 
fruntașii-------

Raid prin cîteva unități agricole decorate 

cu Ordinul Muncii clasa I din județul Satu Mare

bligăm astfel planta șfi-și dez
volte rădăcinile puternic în a- 
dîncime.

Tot astfel se realizează și o 
bună aerisire a solului, în zona 
activă a „rădăcinilor". Acum se 
lucrează la prima prașilă folo- 
sindu-se atelajele cu tracțiune 
animală. Printre purtătorii de 
atelaje, foarte mulți tineri, „coo
peratorii noștri de bază, mai 
ales cei din satele Dara și Ber- 
cu“ — după cum ne spunea 
președintele. Intr-adevăr, din cei 
420 de membri activi ai unită
ții, aproape 300 sînt tineri. Ve
niturile frumoase pe care le în
casează în cooperativă (în 1971 
valoarea unei norme convențio
nale a ajuns la 45 lei), perspec
tivele clare pe care le au aici 
ea agricultori moderni (foarte 
mulți învață să conducă tracto
rul), au înlăturat tentațiile ora
șului din care teritorial fac par
te chiar. Am stat de vorbă cu 
mulți dintre ei, și am desprins 
de la fiecare, deși cu vorbe di
ferite că urmează îndeaproape 
acea lozincă pe care o găsești 
afișată pretutindeni în coopera
tivă : „Succesul este al luptăto
rilor nu al visătorilor".

Cooperativa agricolă din Că
min a primit anul trecut de 
două ori Ordinul Muncii clasa 
I : pentru producția de grîu 
(4 131 kg.), porumb (5 223 kg.) și 
sfeclă de zahăr (46.032 kg.);

fesionale se află deja la prac
tică. Elevii liceului vor începe 
practica din 16 iunie. Se fac 
raiduri la locurile de practică 
pentru cei ce se află de acum 
în muncă, se vizitează între
prinderile unde vor munci cei
lalți. Observațiile, criticile, pro
punerile sînt comentate în 
clase, inspiră numere întregi 
ale gazetelor de perete. Dar 
toate acestea sînt, ca să le 
numim așa, drumuri bătătorite. 
Au intrat de mai mulți ani în 
stilul de muncă al organizației 
U.T.C. Ce e nou ?

— Noi. precizează Viorica Ro
taru, secretara comitetului 
U.T.C.. sînt brigăzile pe care Ie 
alcătuim în prezent și care în
cheie de pe acum contracte cu 
șantierele de construcții pentru 
a munci o parte din vacanța de 
vară. Elevul loan Mateescu, de 
pildă, electrician de profesie, 
conduce o asemenea brigadă. 
Alte brigăzi car» se constituie 
acum, nu și-au desemnat încă 
responsabilii, dar ele vor putea 
fi întîlnite la muncă, pe șantiere.

Climatul de muncă din școli 
este întreținut și de comitetul 
municioal Bacău a’ V TC. Prin 
tovarășul Dinu Davila, secreta
rul care răspund» d» munca în 
școli și activul său comitetul 
municipal realizează un raport 
de apropiere de problemele spe
cifice ale elevilor. în acest sens 
plenarele activelor din școli — 
ținute în primele zile ale tri
mestrului — au furnizat comite
tului municipal o bogăție de in
formații și date. Potrivit a- 
cestora se urmărește îmbună
tățirea disciplinei la școlile 
mărginașe se pun bazele ac
tivității oatriotice a elevilor 
în timpul verii, se jalonează e- 
diția din acest an a vacanței 
mari, se conturează un stil de 
muncă propriu cu pedagogii 
Din t.ot ce ș5-n nronus meritori > 
în această etapă comitetul mu
nicipal. cea mai interesantă ac
țiune pare a fi o întîlnire cu 
elevii ultimului an de liceu. 
Sigur, în intenție s-a pornit de 
la ideea de a marca mai sărbă
toresc despărțirea lor de școală. 
Dar întrucît festivități cu acest 
caracter vor avea loc în fiecare 
liceu, comitetul municipal s-a 
gîndit să-i imprime și un ca
racter de lucru, în sensul de a 
le solicita să spună ce au apre
ciat în activitatea U.T.C.. dacă 
i-a satisfăcut deolin viața de or
ganizație pe care au trăit-o ca 
liceeni, și, mai ales, ce suge
rează organizațiilor U.T.C. din 
școli și comitetului municioal 
pentru promoțiile care urmează.

MARIETA VIDRAȘCU

agricol din Buzău, descifrînd tainele motoarelor în condiții de 
laborator Foto: PAVEL TÂNJALĂ

^.levi ai anului l de la Liceul

premiul I pe județ la sfecla de 
zahăr, cartofi și cînepă. Hărni
cia și priceperea membrilor co
operatori reprezintă veriga de 
bază în „tehnologia" realizării 
acestor producții. Ne-am con
vins la fața locului, văzîndu-i 
cum muncesc în aceste zile cînd 
au umplut cîmpul. dînd valoare 
fiecărui ceas. Pe unii i-am gă
sit la prășitul cartofilor, ,pe al
ții la sfeclă și porumb, la gră
dina de legume. Peste tot ca
lendarul lucrărilor agricole este 
„La zi“. Cele 115 hectare de 
sfeclă de zahăi' au fost pră
șite mecanic o dată, iar manual 
de trei ori. 250 hectare de po
rumb, suprafață care n-a fost 
erbicidată, constituie un obiec
tiv important al muncii acestor 
zile. La cultura de cartofi, pe 
jumătate din cele 60 hectare a 
și fost aplicată cea de-a doua 
prașilă. In toate aceste locuri 
prezența năframelor este covâr
șitoare. Iată de ce numele celor 
mai harnici cooperatori tineri 
sînt nume de... fete : Ghizela 
Lang. Veronica Rother, Terezia 
Liep. Margareta Kinzer, Mela
nia Ritli. Margareta Schlochter. 
De altfel, și secretarul organi
zației U.T.C. a cooperativei a- 
gricole este tot o fată — Mar
gareta Rajnai. „La noi în uni
tate, fetele reprezintă pește 70 
la sută din efectivul de forță 
de muncă, și dintre acestea 
peste un sfert sînt tinere — ne

spune inginerul șef al coope
rativei, tovarășul Iosif Furman. 
Deși în general există o con
cepție. greșită bineînțeles, că 
pe femei nu te poți bizui ca pe 
bărbați în ceea ce privește 
munca la cîmp, aici demon
străm contrariul tocmai prin re
coltele pe care le obținem. Dis
ciplina. participarea numeroasă, 
ne permit o bună organizare a 
muncii și înfăptuirea practică 
a tuturor măsurilor tehnico- 
productive pe care le preconi
zăm. Organizația U.T.C. ne 
sprijină în mod permanent la 
toate acțiunile noastre". Așa se 
face că în aceste zile în toate 
sectoarele de producție unde 
sînt angajați tineri, nu se sem
nalează nici o absență iar efi
ciența muncii fiecăruia depă
șește ceea ce în general denu
mim obișnuit. Am consultat fi
șele de normare ale cîtorva ti
nere. La toate, volumul de lu
crări consemnat era superior 
cifrei medii. Așa se explică de 
altfel cum o mînă de oameni 
(numărul total al brațelor trece 
cu puțin peste 300), smulg pă- 
mîntului întins recolte așa de 
bogate.

La cooperativa vecină, cea 
din Urziceni, lucrează aproxi
mativ 200 de tineri, adică o pă
trime din totalul cooperatorilor. 
Fiecare dintre ei este demn de 
a purta la rever o părticică din 
acel Ordin al Muncii decernat

Mahmudia, județul Tulcea. Se lucrează intenr la extragerea 
calcarului

Foto: PAVEL TÂNJALA

Șantierul tineretului de la Homorod, 
în mai puțin de o luna — lucrări 

in valoare de 500 000 lei
Ideea amenajării taberei a în

colțit acolo, în peisajul de brad 
care înconjoară vilele și poieni
țele în care își găsesc loc d^ 
popas sute de elevi din toate 
colțurile țării în zilele de va
canță. Primele contururi s-au 
profilat încă în anul trecut cînd 
secretari U.T.C. — elevi, parti
cipant la instruirile organizate 
de către Comitetul Central al 
U.T.C. au pus primele dale de 
beton în locul de adunare a ta
berei, pe aleile dintre brazi. Ei 
au dat semnalul de început al 
perfecționării condițiilor de agre
ment în tabăra de la Homorod, 
o tabără model. Tot de la ei a 
pornit inițiativa — împărtășită 
de către C.C. al U.T.C. — de a 
organiza în anul acesta o tabă
ră de muncă, un șantier al ti
neretului care să execute lucră

rile impus» de neofesitățile nou
lui sezon estival. Astfel, dul
gheri, zidari, zugravi, tîmplari, 
electricieni, instalatori, elevi ai 
școlilor de profil din județele 
Mureș, București, Timiș, Covas- 
na, Brașov și Harghita și-au dat 
întîlnire aici. Refacerea mobi
lierului, a instalațiilor sanitare și 
electrice, zugrăvirea vilelor, 
schimbarea conductelor de apă 
la Homorod și Chirui — sînt 
cîteva din lucrările înscrise în 
bilanțul brigăzilor acum, cu cî
teva zile înainte de închiderea 
șantierului. Valoarea lor depă
șește suma de o jumătate de mi
lion și însumează efortul a peste 
100 000 ore muncă prestate 
timp de 4 săptămîni de către 
cei 380 de tineri.

MIRCEA BORDA

unității pentru producția medie 
de 5160 kilograme porumb la 
hectar înregistrată anul trecut 
pe o suprafață de 400 hectare. 
Pe același număr de hectare au 
cultivat și în 1972 porumb și 
vor ca recordul să fie bătut. 
Pentru că în 1971 cea mai mare 
producție s-a obținut pe supra
fața erbicidată (100 hectare), a- 
nul acesta tratarea chimică a 
buruienilor s-a extins pe 300 de 
hectare, rămînînd ca prășitul 
manual să mai fie necesar doar 
pe 100 de hectare. Sînt celelalte 
suprafețe însă : 180 hectare cu 
sfeclă de zahăr. 120 hectare cu 
cartofi. 130 hectare. cu cînepă, 
60 hectare legume care solicită 

. un volum mare de muncă ma
nuală. Francisc Buleman., Iosif 
Egely. loan Moșoni, Iosif 
Tempfly, Iolanda Lăng, Elisa- 
beta Troba, Maria Tempfly și 
ca ei mulți alții, sînt prezenți 
în fiecare zi la cîmp, de dimi
neața pînă seara, unde execută 
o prașilă de foarte bună cali
tate.

După opinia tînărului inginer 
șef al cooperativei. tovarășul 
Francisc Gnant. condițiile de 
producție actuale sînt mai fa
vorabile decît cele dîn anul pre
cedent obținerii unei recolte 
bune la toate culturile. Con- 
știenți de acest lucru, coopera
torii depun toate eforturile pen
tru a le exploata cît mai mult 
posibil în interesul lor. al uni
tății. Eforturi care în aceste 
zile constau în executarea pra- 
șilei cu cea mai mare atenție 
pe toate suprafețele susmențio
nate.

Desigur, despre fruntași nu 
se scrie prea mult niciodată. Ne 
mulțumim să-i știm fruntași, să 
le facem cunoscute metodele de 
lucru. Ce se mai poate spune 
despre ..secretele" unităților de
corate ? Că sînt la îndemîna 
oricui, că, în rezumat. înseamnă 
hărnicie, pricepere, angajament 
ferm în fiecare acțiune coti
diană. încredere deplină în re
zultatele unei munci făcută 
bine și la timpul potrivit. Că 
tinerii, alături de cei mai în 
vînstă. .sînt autorii merituoși ai 
producțiilor record care au fă
cut cunoscute numele localită
ților lor natale tării' întregi.

OCTAVIAN MILEA

V-&E MASAJ?

La Tulcea nu există încă un 
teatru profesionist. Proiectele 
edilitare, angajate acum în do
tări industriale și construcții 
sociale de primă urgență, vor 
cuprinde în viitor și o astfel 
de instituție culturală. Pînă 
atunci, orașul găzduiește din 
cînd în cînd spectacole (uneori 
nereprezentative) ale teatrelor 
vecine (Galați, Brăila, Con
stanța) și, destul de rar, tur
neele teatrelor din Capitală. 
In situația de față cînd noile 
obiective industriale aproape 
că au dublat numărul de lo
cuitori ai orașului, un grup 
de tineri din Tulcea, activiști 
în timpul liber ai casei de 
cultură au înființat în sala de 
spectacole a întreprinderii de 
pescuit oceanic (se poate deci 
și în alte localuri, nu numai 
în acelea .special amenajate"), 
„Studioul experimental al tea
trului scurt" menit să contri-' 
buie. prin programul său, la 
educația estetică a tot mai di
verselor categorii de tineri 
care populează orașul. Reper
toriul studioului de teatru este 
”ariat, începe de la clasici 
(Moliere, Racine. Cehov, Cara- 
giale) nînă la contemporani 
(Everac, Horia Lovinescu, Ion 
Băieșu, Omescu etc.) In pre
zent, pe afiș a fost înscrisă

piesa argentinianului Osvaldo 
Dragun, „Povestea omului care 
s-a •.ansformat în cîine" — un 
aspru rechizitoriu făcut modu
lui de viață capitalist, cu a- 
drese precise la realitățile so
ciale din Spania și Argentina. 
Ca să sporească și mai mult 
posibilitățile de expresie ale 
teatrului scurt, studioul ama
torilor a recurs la ilustrarea

Studioul 
Teatrului- 
reportaj 

din Tulcea 
acestei piese cu proiecții selec
ționate din documentarul 
„Mondo Canne" și din jurna
lele de actualități care pre
zintă luptele din Vietnam.

Dar studioul teatrului scurt 
și-a propus să fie în aceeași 
măsură și expresia realităților 
din imediata sa vecinătate. în 
anumite seri din săptămînă a- 
cesta devine un studio al „tea- 
trului-reportaj" fiindcă anima
torii săi aduc pe scenă as

Simfonia a IXa

și Igor Markevitch
II cunoaștem pe Igor Marke

vitch din concertele susținute în 
stagiunea trecută la pupitrul Or
chestrei Simfonice a Radiotele- 
viziunii Române, dintr-o suită 
de înregistrări care dețin distinc
ții de elită în discografia mon
dială.

Am admirat întotdeauna la a- 
cest artist, cu totul deosebit ca 
ținută intelectuală și ca forță 
creatoare, un neostenit patos al 
rigorii, transformînd contactul cu 
orchestra într-o școală de înaltă 
profesionalitate, în care acea 
muzică devenită subiect al pre
ocupărilor sale este mereu resfi
rată și readunată pentru a da în
tregului finit toată complexitatea 
detaliilor sale. '■

Am putea numi acest patos al 
rigorii și patos al adevărului căci 
oare nu este cifrul unei parti
turi mărturia cea mai fidelă a- 
supra esențialului spus în acel loc 
de compozitor ?

Desigur că o astfel de concep
ție, severă în robustețea ei, ris
că din numeroase pricini, peri
colul nerealizării care ar face-o 
să piardă în primul rînd comu
nicativitatea.

Igor Markevitch nu poate e- 
moționa decît cînd întregul me
canism al exigențelor sale „îm
plinite" funcționează perfect. Igor 
Markevitch nu este un dirijor de 
„fluid" și „declamație" ci un ar
tist care construiește splendide 
demonstrații ale viziunii marilor 
compozitori.

In puterea unui astfel de inter
pret, Simfonia a IX-a de Bee
thoven ar putea să surprindă o-

• Pictura lui Mircea Ionescu 
conține destul de vizibil sensul 
unei renunțări și, implicit, sensul 
unei înnoiri. încerci senzația că 
artistul depune conștient efor
turi în a șterge, în a masca sem
nele „devenirii" sale, tocmai 
într-o situație ce implică bipola
ritatea. Dacă ar fi să ne defi
nim termenii discuției am spune 
că artistul ne propune să consi
derăm numai punctul de stațio
nare între două centre de inte
res, în timp ce pe noi ar putea 
să ne intereseze — între altele — 
drumul propriu-zis, traiectoria și 
justificarea staționarii în acel 
punct și nu în altul, altfel spus 
„istoria" unor dubii, cărora le a- 
cordăm echivalența unor argu
mente. Artistul pare un om în 
situația „supremă" de a nu mai 
avea întrebări, ci numai răspun
suri. Dar, paradoxal, totul apare 
ca izvorît dintr-o tehnică per
fectă (aproape rețetară) a rostiri
lor cu jumătate de gură. Ar fi 
cumva o estetică a ambiguității 
ridicată la rangul de dogmă. Să 
exemplificăm. Lucrările presupun 
destul de clar starea de peisaj 

hișnuințele noastre de a percepe 
o muzică mai mult epică și ma- 
jestoasă decît tulburătoare; fi
indcă pînă la urmă, tălmăcirea 
lui îh fruntea Orchestrei și Coru
lui Radioteleviziunii, supuse unei 
munci ambițioase și rodnice — a 
reușit să deschidă, altfel ca deo- 
bicei porțile „capacității noastre 
de a primi revelația marii mu
zici".

Marele ordonator al interpre
tărilor lui Igor Markevitch este 
tempoul pe care-l impune cu o 
grijă permanentă în a servi con
tinuitatea unei formule adopta
te... în mare, tempoul este ur
mărit ca un joc strîns al contras
telor iar în economia fiecărei 
părți ca o bătaie de maximă re
gularitate a unui „puls" perfect...

Mulți dirijori știu să conducă 
cu o vivacitate perfectă mișcă
rile rapide, să obțină în felul a- 
cesta solemnitatea, vehemența, 
încrederea, strălucirea. Dar a 
regiza din „interior" vitalitatea 
în pauze Și respirații net distri
buite așa cum Igor Markevitch 
a făcut-o magistral în Scherzzoul 
simfonic mi se pare că ține de 
o artă, de un rafinament cu to
tul particular. Aceeași măiestrie 
a dominat modul în care diri
jorul a dominat cu o neaștepta
tă „lentoare" Coda primei miș
cări și marele Adagio.

Depănată neașteptat de rar, In 
desenul extrem de reliefat al me
lodiilor ei largi, cu o liniște do- 
moală și tristă, această mișcare 
— care poate fi capcana șefilor 
de orchestră mediocri — a că
pătat în ansamblul simfoniei, o 
intensitate gravă care a creat un 

Autentic și „construit"
(cer, apă, vegetație de apă). Ti
tlurile nu reprezintă doar o pru
dentă convenție („Peisaj în Delta 
Dunării", „Confluența apelor", 
„Năvoade", „Plaur roșu", „Cui- 
băritul călifarului", „Gura Bua- 
zului", „Intre cer și apăa, „Zona 
alizeelor* etc). Ele exprimă o 
realitate și subsumat o subordo
nare, indiferent de grad sau de 
nuanță, față de datele obiective, 
față de natură. Pe de altă parte, 
imaginea tinde să se emancipeze 
de orice aluzie figurativă („impu
ră" anecdotică!), să se compună 
dintr-un număr redus și con
stant de semne (pensulații largi, 
viguroase, violente chiar, dirijate 
compozițional de o secretă forță 
centripetă către centrul lucrării), 
semne adoptate cu o îndemînare 
rutinieră aproape dintr-un arse
nal comun, acela al expresionis
mului abstract. „Obsesiile" între 
regulat și amorf, între finit și 
atracția haosului, între mișcarea 
„gîndită", controlată („compusă" 
plastic) și mișcarea spontană 
„mecanică și biologică în același 
timp" cum spune un comentator

pecte — pozitive, demne de 
exemplificat, sau negative, 
care trebuie criticate — din 
însăși viața orașului Tulcea. 
Programul celor mai bune bri
găzi artistice de agitație, din 
întreprinderi, din sate, de a- 
semenea, este readaptat la cri
teriile teatrului și reprezentat 
pe scena studioului. Alteori 
teatrul amatorilor prezintă pe 
scenă diverse crochiuri mora
le, înfierate de opinia publică, 
culese și selecționate de către 
colectivele gazetelor satirice 
din întreprinderi.

în intenția sa, gruparea ar
tistică teatrală de amatori 
din Tulcea urmărește să pola
rizeze prin acest studio, toate 
formele de propagandă etică- 
culturală, capabile, prin mesa
jul lor, inspirat din viață, să 
ajute la educația comunistă a 
tineretului. Entuziaștii anima
tori care au contribuit direct 
la crearea acestei instituții cul
turale sînt tineri din toate 
profesiile • Ilie Roșianu, re
dactor la ziarul „Delta", Nico- 
lae Iuga. salariat ia întreprin
derea de pescuit oceanic, Vir
gil Iovescu, constructor de 
drumuri și poduri, ing. loan 
Hornea, sculptorul Mihai Mi
hai, economistul Simion Radu, 
Silvia Brezoianu, Mioara Pri- 
ni și Eugenia Ion — muzeo- 
grafi, elevi, marinari, pescari, 
etc care formează laolaltă un 
mănunchi artistic ce răspunde 
cu succes unor cerințe cultu
rale formulate de viața socia
lă a orașului. s

ION MARCOVICI

echilibru de sublimă meditație 
între dramatișmul Scherzzoului și 
forța Finalului.

Dar tocmai în acest Final, 
concepția dui. lz.or Markevitch ni 
s-a părut cu totul remarcabilă; 
dincolo de construcția impecabi
lă dictată de însăși structura 
muzicii el a zăsit mijlocul de a 
sugera corului —(așa cum soli
cita coriștilor într-una din repe
tiții) că este ,.o parte a umani
tății care se adresează oameni
lor" într-un mesaj liric, un marș 
suplu și degajat de vreo constrîn- 
gere declamatorie, un marș al 
entuziasmului.

Păcat că grupul de soliști, unii 
dintre ei de astădată in lipsă de 
„formă" sau poate chiar fără 
aptitudini pentru genul vocal- 
simfonic,^nu au reușit să dobân
dească în cele două concerte, 
temperatura emoțională solicita
tă de dirijor.

Chiar și într-o săptămină pli
nă de „evenimente". (Agenția 
de Impresariat Artistic ne-a ofe
rit posibilitatea de a asculta 
de-a lungul a numai 10 zile un 
concert spectacol al unor cîntă- 
refi americani cu opera lui Ger- x 
shwin „Porgu si Bess", concer
tul Orchestrei Simfonice din 
Birmingham, să-l ascultăm pe 
Tito Gobbi interpretînd rolul lui 
Scorpia din Tosca și pe dirijo
rul american Lawrance Foster 
interpretind la Filarmonică un 
Festival Mozart), concertele Or
chestrei și Corului Radiotelevi
ziunii Române în care am asoul- 
tat sub bagheta lui Igor Marke
vitch marea Simfonie cu cor a 
lui Ludurig van Beethoven, ră
mân concerte de excepție chiar 
și pentru întreaga stagiune.

IOSIF SAVA

al artei modeme, simetriile se 
rînduiesc fără cusur. Analiza lor 
poate produce ..deliciile" unor 
comentarii descriptive.

Este ciudată această situație 
în care vrei să te desprinzi de 
tradiție, să înnoiești sau să te în- 
noiești , dar nu renunți la ruti
nă, la experimentat. Disting în 
personalitatea lui Mircea Ionescu 
două „personaje" : unul real, de 
un lirism aspru, înclinat către 
notația frustră, spontană. îndră
gostit de solitudinea peisajului 
dunărean, de farmecul său mis
terios, cu tăceri sfișiate de pă
sări necunoscute, cu luminări și 
umbre, de plante acvatice, și u- 
nul „construit" cu migală și e- 
xactitate după toate preceptele 
unui curent modem. întotdeauna 
mă va pasiona nu personajul 
construit, ci ceea ce l-a împins 
la aceasta, mobilul disimulării 
sale, chiar cu riscul de a dobîndi 
un răspuns prea simplu, sau 
poate numai aparent simplu. (Ga
leriile de artă", „Orizont" •— 
B-dul Bălcescu nr. 23).

C. R. CONSTANTINESCU
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Olumul „Socie
tatea socialistă 
multilateral dez
voltată", apărut 
de curînd în Cu
legerea de Do- 
Partidului Co- 
6ub egida Edl- 

cumente 
munist Român------ „—
turii Politice, are drept obiect 
principala sarcină pusă de Con
gresul al X-lea al partidului în 
fata tării și a poporului nostru. 
Volumul cuprinde extrase din 
documentele de partid referi
toare la etapa nouă în care a 
intrat în momentul de față ope
ra de construcție socialistă în 
patria noastră.

A construi societatea socialis
tă multilateral dezvoltată în
seamnă a înfăptui programul 
de activitate formulat de partid 
pentru viitoarele trei-patru cin
cinale. Este de la sine înțeles că 
societatea socialistă nu poate să 
apară dintr-o dată în forma ei 
matură, dezvoltată. Și nu este 
vorba aici doar de necesitatea
unei perioade de trecere în 
care să fie instituite relațiile de 
producție socialiste. Proprieta
tea socialistă asupra mijloacelor 
de producție, relațiile de colabo
rare și ajutor reciproc care ca
racterizează schimbul de activi
tăți din socialism, conducerea 
planificată a economiei, repar
tiția după muncă, constituie e- 
sența relațiilor de producție so
cialiste. Instituirea lor în în
treaga economie s-a încheiat de 
mult în țara noastră și a însem
nat victoria deplină și definiti
vă a socialismului în România.

Această victorie trebuie con
solidată și extinsă la dimensiu
nile întregii vieți sociale. For
țele de producție ale societății, 
relațiile de producție, supra
structură și conștiința socială, 
trebuie ridicate la nivelul co
respunzător societății socialiste 
mature.

Epoca de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te este deci o epocă de adinei 
transformări. în expunerea fă
cută la deschiderea colocviului 
privind problemele științei con
ducerii societății, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „In- 
trînd în etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, țara noastră este confrunta
tă cu o serie de probleme noi. 
legate de creșterea și moderni
zarea bazei tehnico-materiale a 
economiei, perfecționarea con
tinuă a relațiilor de producție, 
așezarea consecventă a raportu
rilor sociale pe principiile echi
tății socialiste, adîncirea demo
crației, formarea și întărirea 
conștiinței socialiste a maselor 
de oameni ai muncii, ridicarea 
la un nivel superior a întregii 
munci de conducere și organiza
re a activității economioo-so- 
ciale".

Realizarea acestor transfor
mări profunde este sarcina în
tregului popor, eliberat de ex
ploatare. avînd în frunte deta
șamentul său cel mai înaintat 
care este clasa muncitoare, și 
condus de partidul său de a- 
vangardă. Partidul Comunist 
Român. Vorbind de obiectivele 
mari care stau în fața poporu
lui nostru în anii care urmează, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
rătâ : „Realizarea acestor obiec
tive de importanță vitală pen
tru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate impune 
unirea tuturor forțelor de care 
dispune partidul, statul, societa
tea noastră”. Și în alt loc : „Ex
periența pe care am dobîndit-o 
în construcția socialismului de
monstrează că fără conducerea 
de către partid nu este posibilă 
făurirea noii orînduîrî, că a- 
ceasta este de neconceput fără 
o forță de avangardă înarmată 
cu o ideologie clară marxist- 
leninistă. cu o ideologie revo
luționară de transformare a so
cietății omenești”. Toate forțe
le reunite ale poporului nostru, 
sub conducerea partidului, sînt 
deci acelea care sînt chemat- 
să rezolve sarcinile acestei noi 
etape istorice de dezvoltare a 
Societății noastre, aceea a fău
ririi societății socialiste matu
re. multilateral dezvoltate.

Aceasta înseamnă în primul 
T?nd dezvoltarea intensivă și 
modernizarea forțelor de pro
ducție ale societății. Țara noas
ta a înregistrat succese istori
ce în învingerea rămînerii în 
u*mă moștenite din trecut în 
ceea ce privește dezvoltarea ba- 
zei tehnico-materiale a produc- 
t;?’. Ritmurile de dezvoltare a 
industriei noastre sînt din cele 
mal ridicate. Agricultura noastră
cunoaște de asemenea o dezvol
tare însemnată care ar fi fost 
imposibilă în trecut. Ceea ce s-a 
obținut pînă în Drezent este 
însă insuficient pentru baza ma
terială a unei societăți socialis
te mature. Baza materială e- 
xistentă trebuie continuu lăr
gită și dezvoltată. Este nevoie 
de reducerea simțitoare a deca

Lîngă banda ru
lantă pe care 
circulă niște 
piese pătrate 
de tablă albă, 
sînt așezate Ia 

mesele de montaj, două cîte 
două tinere muncitoare în ha
late albastre. în hala următoa
re. muncitori în salopete se a- 
pleacă cu atenția încordată 
deasupra strungurilor. Le pri
vesc figurile — majoritatea 
sînt tineri pînă la 25 de ani.

Mă aflu la Uzina de radiatoa
re, echipament metalic, obiecte 
și armături sanitare din Bucu
rești, unitate industrială ale că
rei produse sînt apreciate atît 
pe piața internă cît și pe cea ex
ternă, fiind exportate în 25 de 
țări. Este locul unde tinerețea 
echivalează în planul material 
cu o producție de calitate ridi
cată, iar în limbajul economic 
cu competitivitate și eficiență.

Desigur, munca în uzină pre
supune formarea deprinderilor 
cerute de locul de producție, o 
disciplină riguroasă, un ritm de 
muncă, conștiinciozitate în în
deplinirea sarcinilor.

Alături de mine se află șlefui
torul Menhardt Mihail.

— Vă place meseria în care 
lucrați ? îl întreb.

— Am făcut școala profesio
nală de tîmplărie și am venit la 
atelierul de tîmplărie din uzină. 
De acolo m-am transferat la 
„șlaif" ș: m-am calificat șlefui
tor metalic.

Cred că, în alegerea sa. Men
hardt s-a lăsat atras de che
marea uriașei hale, a mașinilor, 
a căror stăpînire îți dă încrede- 

lajului ce ne desparte încă de 
nivelul atins de țările cele mai 
înaintate din punct de vedere 
industrial.

Principalul mijloc pentru a- 
tingerea acestui scop este con
tinuarea în ritm susținut a poli
ticii de industrializare socialistă 
a țării. Dezvoltarea în ritmuri 
înalte a industriei este condiția 
esențială pentru ridicarea forțe
lor de producție la nivelul co
respunzător unei economii so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Menținerea unui ritm înalt al 
acumulării, asigurarea unor in
vestiții coresounzătoare în toate 
ramurile economiei naționale, 
orientarea efortului de investiții 
în special spre ramurile hotărî- 
toare ale economiei, sînt mij
loace esențiale pentru asigura
rea unor asemenea ritmuri 
înalte.

Dar ritmurile înalte pot fi ob
ținute nu numai prin crearea u- 
nor capacități noi de producție. 
Decisiv este în fond modul in

DOCUMENTE ALE PARTIDULUI

COMUNIST ROMAN

SOCIETA TEA
SOCIALISTĂ

MULTILATERAL 
DEZVOL TA TĂ

Prof. I. RACHMUTH,
membru corespondent al Academiei R. S. România 
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care sînt utilizate atît capacită
țile de producție existente cit și 
cele nou create. Eficiența inves
tițiilor, eficiența fondurilor fixe, 
utilizarea eficientă a materiilor 
prime și materialelor prin eco
nomisirea lor sistematică, efi
ciența activității. de comerț ex
terior reprezintă tot atîtea mij
loace de obținere a unor ritmuri 
înalte de dezvoltare a econo
miei în ansamblu. Rata înaltă 
a acumulărilor împreună cu efi
ciența ridicată a activității eco
nomice sub toate aspectele sale 
reprezintă deci cele două mij
loace principale de obținere a 
unor ritmuri înalte de dezvol
tare a producției sociale, de spo
rire a forțelor de producție ale 
țării și de ridicare a nivelului 
de trai al membrilor societății.

Modernizarea bazei tehnico- 
materiale a economiei noastre 
implică în același timp însușirea 
realizărilor revoluției tehnico- 
științifice contemporane, des
fășurarea pe un front larg a 
activității de cercetare științifică, 
încadrează, de asemenea, și ne
cesitatea unei juste repartizări 
teritoriale a forțelor de produc
ție și în general organizarea ra
țională și sistematizarea terito
riului țării.

Cea mai importantă forță de 
producție a societății, forța de 

AȘA COMUNICĂ TINERII 
CU ORGANIZAȚIA LOR!

re în tine, te face să te simți 
mai puternic, de colectivul de 
oameni care lucrează aici. Solicit 
în acest sens și părerea șlefuito
rului Ricu Ștefan.

— E un colectiv bine închegat, 
o organizație solidă. Ne cunoaș
tem între noi, știm ce poate să 
facă fiecare dintre noi, încre
derea în cel de alături te face 
și pe tine să muncești mai bine 
și să te iei la întrecere cu el. 
Ău mai fost și abateri, desigur, 
unii dintre cei noi veniți se as
cundeau într-un colț sau lipseau 
pur și simplu. Noi am luat ati
tudine împotriva lor, i-am dis
cutat în adunare, și așa, priete
nește, le-am atras atenția. Acum 
nu se mai întîmplă așa ceva.

în vorbele tinerilor muncitori 
transpare acea mîndrie pe care 
ți-o dă sentimentul datoriei îm
plinite, a celui care poartă răs
punderea morală față de acțiu
nile sale și ale colegilor săi de 
muncă, acel sentiment al onoa- 
rei și al disciplinei care defineș

muncă, trebuie să țină pasul în 
dezvoltarea ei cu ridicarea ni
velului științifico-tehnic al a- 
paratului material de producție. 
Desfășurarea instrucției publice 
și a eforturilor pentru ridicarea 
nivelului cultural al maselor 
este nu numai un mijloc de dez
voltare multilaterală a omului, 
dar, în același timp, și o condi
ție pentru ridicarea generală a 
nivelului de calificare a forței 
de muncă în societate.

Un al doilea aspect important 
al construirii societății socialis
te multilateral dezvoltate îl re
prezintă perfecționarea relațiilor 
de producție socialiste. Punctul 
centra] al acestei probleme este, 
în condițiile noastre, în momen
tul de față, perfecționarea for
melor și metodelor de condu
cere planificată a economiei na
ționale. Directivele adoptate de 
Conferința Națională a P.C.R. 
din 1967 au stabilit liniile di
rectoare ale acestei perfecțio
nări. In „Expunerea la consfă

tuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei 
și al activității politice și cul
tural-educative" din 9 iulie 1971, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
formulat în felul următor prin
cipiul după care se conduce în 
această privință partidul nostru: 
„Numai acționînd într-o pers
pectivă unică generală și, în a- 
celași timp, întărind drepturile, 
autonomia, independența și ini
țiativa organelor locale, a oame
nilor muncii, vom putea — pe 
baza îmbinării armonioase a 
conducerii unitare cu inițiativa 
și experiența de jos — să asigu
răm mersul înainte al societății 
noastre socialiste. Noi sîntem 
împotriva oricăror mentalități 
anarhice, a oricăror concepții li
beraliste, așa cum sîntem împo
triva centralismului excesiv, îm
potriva oricăror încercări de a 
slăbi contactul permanent cu 
clasa muncitoare, cu poporul", 
îmbinarea conducerii centrale a 
economiei prin intermediul unui 
plan unic, cu o autonomie și 
inițiativă largă a unităților și 
organelor de jos reprezintă as
pectul esențial al perfecționării 
relațiilor de producție socialis
te în etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Conferința Națională a partidu
lui, care va avea loc în vara a- 
cestui an, va analiza modul în 
care se aplică hotărîrile Confe
rinței Naționale precedente în 
domeniul perfecționării relații
lor de producție socialiste și va 
hotărî noi măsuri pentru viitor.

Ridicarea nivelului de dezvol
tare a forțelor de producție și 
perfecționarea relațiilor de pro
ducție socialiste vor avea ca ur
mare o creștere continuă a ni
velului de trai al întregului po
por, crearea condițiilor pentru a 
satisface tot mai deplin cerințe
le tuturor membrilor societății. 
In felul acesta se va realiza în 
măsură tot mai deplină scopul 
producției socialiste, care repre
zintă însuși țelul final al politi
cii partidului nostru.

Construirea societății socialis
te multilateral dezvoltate nu în
seamnă însă numai perfecționa
rea bazei economice a societății. 
De importanță tot atît de mare 
este în această perioadă și per
fecționarea organizării societă
ții, perfecționarea relațiilor so

te omul conștient de importanța 
muncii sale.

— La noi în uzină, adaugă și 
strungarul Mihalcea Vasile, 
funcționează un cerc al tînărului 
metalurgist care reunește mun
citori, ingineri, tehnicieni. în 
cadrul cercului se discută o serie 
de probleme concrete de produc
ție, se fac informări cu privire 
la ultimele descoperiri tehnice 
pe plan mondial, fapt care duce 
la ridicarea calificării profesio
nale, la stimularea interesului 
față de inovații, raționalizări. 
Același scop l-au urmărit și con
cursurile „Cel mai bun strun
gar", „Cel mai bun turnător" și 
altele.

— Noi, la rîndul nostru, inter
vine matrițerul Dumitru Mircea, 
dorim să ne împărtășim expe
riența celor care vor veni în 
curînd să lucreze aici, alături de 
noi : vom merge în mijlocul ele
vilor de la liceele industriale pa
tronate de uzină, să facem de
monstrații practice și să-i aju

ciale dintre membrii ei, perfec
ționarea conștiinței socialiste a 
oamenilor, formarea omului nou, 
al societății socialiste mature. 
Formarea și ridicarea la un ni
vel mai înalt a suprastructurii 
socialiste nu este un proces 
spontan și automat. Concepția 
despre automatismul dezvoltării 
societății sub oricare din aspec
tele ei este străină partidului 
nostru. Dezvoltarea societății 
noastre, atit in ceea ce priveș
te baza sa economică cît și in 
ceea ce privește suprastructura 
în sensul cel mai larg al aces
tui cuvint, presupune o activi
tate de conducere conștientă, pe 
baza unei concepții unitare, din 
partea Partidului Comunist Ro
mân, care este forța conducă
toare în societate.

De aceea concepția pe care o 
exprimă documentele de partid 
cu privire la formarea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate cuprinde perfecționarea or
ganizării, conducerii și planifi
cării întregii activități sociale. 
Acțiunea de perfecționare con
știentă se extinde asupra rela
țiilor dintre membrii societății 
noastre socialiste în general. 
Creșterea rolului clasei munci
toare ca forță principală în în
treaga viață economică și socia
lă, realizarea cadrului organi
zatoric care să permită partici
parea largă a maselor populare, 
a fiecărui cetățean, la viața pu
blică, la rezolvarea problemelor 
obștei reprezintă aspecte esen
țiale ale implantării adinei, te
meinice. a democrației socialiste 
în viața noastră socială, în con
știința membrilor societății 
noastre.

„Esența democrației socialiste 
— spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — constă în asigu
rarea tuturor condițiilor pentru 
exercitarea de către popor a 
dreptului său suveran de a par
ticipa — atît prin reprezentanții 
săi dt și nemijlocit — la con
ducerea treburilor țării, în an
trenarea maselor largi populare 
la dezvoltarea și înflorirea so
cietății socialiste. Asigurînd îm
binarea armonioasă a interese
lor generale ale oolectivității cu 
interesele fiecărui cetățean, de
mocrația socialistă permite a- 
firmarea deplină a capacităților 
și talentelor fiecărui om al 
muncii, manifestarea multilate
rală a personalității umane". A- 
ceastă declarație de principii se 
referă la unul din cele mai im
portante aspecte ale creării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Etica și echitatea socialistă 
trebuie, conform concepției 
partidului nostru, să pătrundă 
din ce în ce mai adînc în rela
țiile dintre membrii societății, 
să formeze o caracteristică din 
ce în ce mai larg însușită în 
toate laturile vieții sociale. 
Partidul a luat măsuri ca repar
tizarea produsului muncii să se 
facă în spiritul echității socia
le, combătîndu-se discrepanțele 
exagerate dintre venituri. Aces
te măsuri și altele asemănătoa
re vor face ca din ce în ce mai 
mult relațiile sociale, caracteri
zate printr-un înalt spirit uma
nist, să corespundă societății 
socialiste mature, pătrunse de 
înaltele principii ale eticii.

De importanță hotărîtoare 
pentru formarea omului nou al 
epocii socialismului dezvoltat 
este munca de educație în spi
ritul ideologiei partidului nos
tru. însușirea de către oamenii 
muncii și în special de tinere
tul țării noastre a materialismu
lui dialectic și istoric, concepția 
partidului nostru despre lume și 
societate, formarea unei atitu
dini cetățenești înaintate, culti
varea devotamentului nețărmu
rit față de patrie și partid, a 
convingerii — științific funda
mentate — că socialismul con
stituie cauza vitală a muncitori
lor. țăranilor, intelectualilor, a 
tuturor oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate, cul
tivarea spiritului internaționa
list de solidaritate cu popoarele 
țărilor socialiste și cu partide
le comuniste și muncitorești — 
toate acestea reprezintă compo
nentele esențiale ale concepției 
partidului nostru despre educa
ția socialistă, despre formarea 
conștientă a omului nou, con
structor activ al socialismului și 
comunismului.

Volumul „Societatea socialis
tă multilateral dezvoltată" este 
o adevărată călăuză în ceea ce 
privește conținutul etapei de 
maturizare a relațiilor sociale în 
socialism și la mijloacele va
riate și multilaterale utilizate de 
partidul nostru pentru înfăp
tuirea ei. Studiul temeinic și 
profund al acestui prețios volum 
este de natură să înarmeze tine
retul din patria noastră pentru 
munca sa plină de abnegație în
dreptată spre ridicarea la un 
nivel superior al întregii noas
tre vieți sociale.

tăm să cunoască viitoarele lor 
mașini.

Perfecționîndu-și continuu cu
noștințele, ridieîndu-și nivelul 
profesional, tinerii muncitori de
vin la rîndul lor profesori — ei 
transmit mai departe o dată cu 
meseria acele trăsături morale 
care le sînt proprii, curajul în 
luarea unei hotărîri, responsabi
litatea, spiritul întreprinzător, 
inventiv, făcînd astfel și o mun
că educativă.

— Cu ani în urmă, nu aveam 
un renume prea bun — își 
reia gîndurile unul dintre inter
locutori. De atunci însă s-au 
schimbat multe. în uzină au 
crescut și s-au rodat tineri 
muncitori cu care ne mîn- 
drim. Au crescut din punct 
de vedere politic și profesional. 
Acum organizația noastră U.T.C. 
se numără printre fruntașele 
sectorului 7.

Dar la U.R.E.M.O.A.S. tinere-

Marea familie 
a constructorilor

Cobortm pe o scară verticală de 
lemn vreo 15 metri, pînă la 
platforma unde cîțiva muncitori 
lucrează la betonarea pereților de 
stîncă. Puțul imens al Castelului 
coboară încă vreo cîteva zeci de 
metri. El va răspunde într-o ga
lerie prin care am trecut cu o 
oră mai devreme. Printr-un che
peng deschis în platformă urcă o 
boare întunecoasă și rece. După 
consolidarea pereților, excavarea 
continuă. Sus se montează cîteva 
trolii pentru utilaje și pentru ex
tragerea sterilului. Oamenii sînt 
deja familiarizați cu asemenea 
lucrări. Construcția o dată termi
nată va semăna cu un uriaș turn 
de apă cu trunchiul îngropat in 
măruntaiele muntelui.

Afară, în soare, mă așteaptă un 
tînăr, Panait T. Vasile, care a lu
crat în schimbul de noapte. E 
moldovean, din județul Neamț. 
In '63 cînd s-a angajat pe șan
tierul de la Stejaru, avea 18 ani 
și nu știa nici o meserie. A mun
cit și s-a calificat pe Valea Bis
triței. Acum e miner betonist, șef 
de schimb. De la Valea Uzului a 
venit aici, pe Someș, împreună cu 
un frate și cu tatăl lor, care lu
crează tot în subteran. Pe șantier 
am întîlnit și alți tineri din co
muna sa. Îmi spune că majorita
tea bărbaților din comună au 
plecat pe șantiere. Au început-o 
cu Bicazul și acum s-au răspîndit 
prin toată țara. Cîștigă bine și cei 
mai mulți și-au clădit case noi, de

DOI FRAJL
DOI OSTAȘI DE NĂDEJDE
— Eu, cetățean al Republi

cii Socialiste România, intrînd 
în rîndul forțelor armate jui 
să fiu devotat poporului mun
citor, patriei mele și condu
cerii de stat a Republicii So
cialiste România...

Cuvintele sună grav în di
mineața înaltă de primăvară 
și cel ce le rostește își stăpî- 
nește cu greu sîmburele nobil 
al emoției; astăzi, în momen
tul solemn al trecerii în băr
băție, cînd țara le primește 
jurămîntul de credință, act 
fundamental — unic — pen
tru toți cei ce sluiesc sub dra
pelul patriei socialiste. Și-n 
timp ce cuvintele se rotunjesc 
sonor împlinind legămîntul, 
iar mina îmbrățișează oțelul 
cald al armei, chipul îmbujo
rat al tînărului se luminează 
lăuntric de-o satisfacție apar
te, nemaitrăită. Numele lui ?

— Sînt soldatul Constantin 
Mircea /

— Eu, cetățean al Repu
blicii Socialiste România... 
jur...

Același cuvînt, aceeași emo
ție, dar mai ales același chip.

țea își spune cuvîntul nu numai 
în planul dezvoltării unei ener
gii creatoare de bunuri mate
riale. Tineretul dorește să-și 
satisfacă în întregime valențele 
de care dispune. însușirea de cu
noștințe din domeniul cultural- 
artistic și politic a devenit o 
necesitate, o cerință de prim or
din căreia uzina i-a răspuns prin 
punerea la dispoziție a unei bi
blioteci cu peste 10 000 de vo
lume. a unui cabinet de științe 
sociale cotat printre cele mai 
bune din Capitală, prin organi
zarea unor forme variate de în- 
vățămînt politic. în privința o- 
relor de munca patriotică pres
tate — sortare și polizare ma
nuală, acțiuni de înfrumusețare 
a uzinei, colectare de fier vechi 
— 88 000 kg numai în primul tri
mestru al anului — contribuția 
la înființarea de sere, uzina 
U.R.E.M.O.A.S. se situează pe 
locul I în cadrul sectorului 7. 
Tinerii de aici își afirmă astfel 
mîndria și dragostea față de uzi
na lor, înscriind un frumos 
exemplu de participare la viața 
obștească.

Toate acestea nu reprezintă 
decît o parte din inițiativele fi
nalizate de organizația U.T.C., 
care i-au adus Diploma de 
Onoare acordată de C.C. al 
U.T.C., cu prilejul aniversării 
semicentenarului. Si-mpla înșiru
ire a acestor acțiuni formează 
însă o impresionantă carte de 
vizită care vorbește de la sine 
despre profilul moral al mem
brilor acestei organizații, despre 
dragostea față de muncă și față 
de uzină, despre puterea lor de 
dăruire, despre înaltul lor simț 
patriotic.

MARIUS STOICESCU 

cărămidă, își iau mobilă, iar unii 
se gîndesc să-și cumpere mașină. 
Nici unul nu vrea să rămînă mai 
prejos. El a plecat pe șantier la 
îndemnul unor veri mai mari, 
constructori la Bicaz, și astăzi 
nu-i pare rău.

*
După-amiază, maistrul Budea- 

nu mă invită, musafir picat pe 
neanunțate, la o masă în aer li
ber. Pe coasta dealului, într-un 
loc mat ferit de vînt, la marginea 
unui crîng, vreo 4—5 tineri stau 
în soare în jurul unei vetre cu 
jăratic și pregătesc un mic ospăț 
haiducesc. Carnea nu e de ber
bec, ci de porc și de vită și e 
cumpărată la magazinul din co
lonie. La sfîrșit de săptămînă, 
oamenii simt nevoia unei destin
deri. In aerul tare de munte, 
carnea e mai gustoasă, vinul — 
din cana trecută din mină în 
mină — mai dulce iar tihna mai 
plăcută.

Sînt oameni tineri care mănîn- 
că, glumesc și rid cu poftă. Cîțiva 
trebuie să intre în schimbul de 
noapte. Nu știu dacă sînt doi care 
să fi venit de pe același șantier la 
Someș. Unul vine de la Argeș, 
altul de la Lotru, al treilea de la 
Porțile de Fier, un altul de la 
Poiana Uzului. Pe cei mai bătrîni 
îi leagă amintiri comune; pe toți 
îi apropie experiența și felul de 
viață comune și acea fraternitate 
specifică a breslei lor.

După un timp, pe cărarea din

— Sînt soldatul Constantin 
Alexandru /

...Așa i-am cunoscut pe fra
ții Mircea și Alexandru Con
stantin, proaspăt veniți tn- 
tr-unu din unitățile militare

TINERI ÎN HAINE MILITARE
aparținînd trupelor Ministe
rului de Interne. Deși n-aș pu
tea spune că. într-un anume 
fel, nu-i cunoscusem mai de
mult, că nu le auzisem de 
nume, ori despre faptele lor 
frumoase de muncă.

Mă aflam într-un tren o 
dată și-n compartimentul de-a 
Il-a, slab luminat, îmi ținea 
tovărășie călătoriei un bărbat 
robust, cu vîrsta înclinată 
spre cea de-a doua tinerețe, 
în ciuda solzilor de argint ce-i 
înotau la tîmple. La un mo
ment dat a simțit nevoia să se 
confeseze. „Merg la feciori — 
zice, cu voită mîndrie. Sînt 
militari — și mi-e dor de ei... 
Dar nu numai că mi-e dor 
merg, sînt băieți de ispravă... 
și nu că Ie sînt eu tată, dar 
nu mi-au dat ocazie să roșesc 
obrazul “. L-am privit mai 
atent pe omul de lîngă mine, 
i-am cercetat chipul. Obraz 
aspru și supt, brăzdat de 
cute-n care vîntul se taie 
ca-n fierăstrău; obraz coborît 
pentru o zi dintr-un șantier 
hidroenergetic, în zi de odih
nă, dar renunțînd la odihnă 
tocmai pentru că nu fusese 
niciodată silit să roșească.

Așadar, Mircea și Alexandru 
Constantin... Carnetul de în
semnări „își amintește" că 
păstrează încă proaspete aces
te nume tinere, de strungar și 
electrician, în legătură cu 
care reporterul consemnase, 
nu cu mult timp în urmă, cu
vinte de stimă și prețuire 
rostite în două prestigioase 
unități industriale argeșene.

Strungar și electrician, frați 
și prieteni buni, nedespărțiți, 
ca și astăzi cînd sînt ostași în 
aceeași unitate militară, ani
mați de voința de a-și însuși, 
cu perseverența și pasiunea 
ce-i caracterizează, știința ar
melor, Ca și la fostele locuri 
de muncă din activitatea ci
vilă — și aici, în unitatea în 
care își satisfac stagiul mili
tar, despre cei doi frați se 
vorbește în termeni elogioși, 
apreciindu-li-se nu numai re
zultatele bune dbținute în pre
gătirea de luptă și politică, 
dar și spiritul de prietenie și 
intr-ajutorare, camaraderia 
ostășească de care fac dovadă.

— Sînt militari destoinici, 
uteciști combativi, cu voință 

spre colonie, se apropie doi băr
bați îmbrăcați de duminică, în 
costume de postav gros, croite 
ca la oraș. Este un tînăr electri
cian din colonie, însoțit de. ta
tăl său, venit de cîteva zile în 
vizită la fecior.

Bătrînul, sfătos, vorbește în 
dulcele grai moldovenesc. E ru
men la față și se ține drept ca 
bradul. Primește o bucățică de 
friptură, așa de gust: — Carnea 
asta-i pentru voi, că sînteți mai 
vii și aveți și dinți pentru ea.

— Cîți ani ai, moșule ? îl în
treabă cineva.

— Îs contingent '22, răspunde 
bătrînul hîtru. Atunci m-a luat 
la armată. Sînt de-un leat cu 
veacul.

Din vorbă-n vorbă aflu că bă
trînul s-a pornit pe tren, tocmai 
de lîngă Botoșani, într-o călătorie 
în circuit, ca să-și viziteze fiii. 
Are trei băieți și toți lucrează pe 
șantiere: unul la Argeș, altul la 
Porțile de Fier și al treilea aici, 
la Someș. S-a oprit cite o săptă
mînă la fiecare din ei. Ne poves
tește întîmplari din viața sa de 
demult. Acum are pensie de bă- 
trînețe de la cooperativă —-Fru
mos meleag, zice privind dealu
rile și pădurile din jur. La Argeș 
parcă și mai frumos era. Dar și 
omul schimbă locurile, le sfințeș
te. Am văzut Dunărea, apă mare, 
grozavă. Dar ce-au făcut oamenii 
acolo, asta-i minunea. Mașina da, 
mașina sapă și lucrează, minunea 
însă e în puterea omului.

-Ăr
Bicaz, Roznov, Stejaru. Argeș, 

Lotru, Porțile de Fier, Paroșeni, 
Firiza, Paltinu, Poiana Uzului. 
Sînt numai cîteva din numele de 
cetăți ale energiei, la înălțarea că
rora au contribuit constructorii de 
astăzi ai hidrocentralei de pe So
meș. La Lotru mi se povestise de 
pildă despre Pavel Oțet și Tudor 
Moraru, mineri, șefi de brigăzi, 
figuri aproape legendare în ca
drul întreprinderii de construcții 
hidrotehnice. Aceștia lucrează a- 
cum cu brigăzile lor pe Someș. 
Aici aveam să fiu întrebat despre 
unii meșteri de la Lotru, cu care 
vechi prieteni de-ai lor nu se mai 
văzuseră de cîțiva ani. Majorita
tea constructorilor trecuți dc 30

și curaj, capabili să slujească 
cu nădejde patria socialistă — 
îmi spunea despre ei locote
nentul major George Velicu, 
secretarul organizației U.T.C. 
Am discutat deseori cu ei, și 
m-a bucurat seriozitatea cu 
care receptează și deprind cu
noștințele de specialitate.

Aprecierea este cu atît mai 
semnificativă, cu cît însuși 
secretarul comitetului de 
partid, tovarășul locotenent 
colonel Petre Toma ține să 
sublinieze : „Calitățile celor 
doi tineri — pe care și eu ti 
cunosc bine — țin, desigur, 
de educația lor de pînă acum, 
formată în școală și familie, 
dar mai cu seamă la școala 
muncii, în întreprinderile in
dustriale în care au lucrat, în 
mijlocul colectivelor de mun
citori care au știut să vegheze 
cu grijă la armonioasa lor 
dezvoltare. Toate acestea ne 
oferă nouă siguranța că aici, 
în rîndul forțelor armate, ei 
vor face o dată în plus do
vada conștiinței și hărniciei, 
maturității de voință și acțiu
ne, astfel îneît să devină 
demni și curajoși apărători ai 
patriei, devotați trup și su
flet partidului și poporului 
nostru.

...I-am întrebat, la despărți
re, pe Mircea și Alexandru 
Constantin dacă au un gînd 
anume de transmis prin inter
mediul ziarului nostru.

— In primul rînd, dorim să 
împărtășim satisfacția noastră 
de-a fi militari, recunoștința 
față de comandanții care ne 
instruiesc să devenim ostași de 
nădejde. Am vrea să-i încre
dințăm, apoi, pe foștii colegi 
de uzină că nu vom precupeți 
nici un efort spre a le face 
cinste ; lor și titlului de mun
citor cîștigat în mijlocul și cu 
ajutorul lor, pe care permite- 
ți-ne să ni-1 păstrăm și aici 
ca o dovadă a încrederii ce 
poate fi investită în noi. Tot
odată ținem să-i asigurăm că 
după satisfacerea datoriei mi
litare față de patrie, ne vom 
întoarce la locurile de muncă 
din care am plecat.

...Ceea ce și facem, pe a- 
ceastă cale.

I. ANDREIȚA 

de ani au cunoscut școala Bi- 
cazului și astăzi constituie nucle
ele de închegare a colectivelor de 
pe mai toate șantierele de con
strucții hidrotehnice din țară.

„Munca pe aceste șantiere nu-i 
deloc ușoară, îmi spunea un mais
tru. Cine rezistă mai mult de un 
an la noi, acela nu mai pleacă. E 
de-al nostru. Mai sînt și din cei 
care au auzit că se ciștigă bani 
frumoși și vin încoace ginaind că 
banii se dau pe degeaba. Aceia, 
de obicei, își iau repede tălpășița: 
La noi oamenii te cinstesc după 
munca ta efectivă, nu după vor
be, așa că leneșii nu sînt tolerați 
de colectiv".

Oamenii șantierelor se leagă 
sufletește și de locurile unde 
trăiesc și muncesc cîțiva ani de 
zile. Am întîlnit bărbați care 
mi-au mărturisit că li s-a întâm
plat să nu-și poată reține lacri
mile atunci cînd, terminînd o lu
crare, trebuiau să părăsească niș
te locuri pe care, prin muncă, și 
le făcuseră ale lor. Cred că este 
sentimentul celor care defrișează 
și desțelenesc pămînturi noi, 
luîndu-le în stăpînire.

Ca un laitmotiv revine neînce
tat fraza: începutul e greu. Cu 
timpul, începutul devine o amin
tire, frumoasă și durabilă ca pri
ma iubire. începutul șantierului 
înseamnă rulota sau baraca provi
zorie neîncălzite, lipsa drumuri
lor de acces, greutățile aprovizio
nării, despărțirea vremelnică de 
familie, contactul cu oameni noi: 
mulți dintre aceștia venind de la 
țară, fără o calificare și fără obiș
nuința disciplinei riguroase în 
muncă, asimilarea lor este un 
proces de durată.

Dar după fiece mare lucrare 
terminată, familia constructorilor 
devine mai numeroasă și mai pu
ternică. Constructorii lasă în ur
ma lor baraje, hidrocentrale, șo
sele tăiate în stîncă, orașe civili
zate, pentru a porni din nou spre 
alte zări, spre alte începuturi.

Iar fiecare nou început în
seamnă un spor de forță și de ti
nerețe în marele fluviu de ener
gie al patriei, în care pulsează 
inima fierbinte și generoasă a 
marii familii a constructorilor.

MIHAI BUN

Autoportret 
pe o cupolă 
de mătase

„Dacă m-ar întreba cineva 
pe mine, locotenentul major 
Socrate Romașcu care-i cea 
mai frumoasă profesie pe lu
mea asta, apoi i-aș răspunde 
fără ezitare: parașutismul. 
Căci, vedeți dumneavoastră, ea 
mi-a intrat în singe, face parte 
din ființa mea, mă stăpineșie 
mereu și pretutindeni : atunci 
cînd sînt în avion, pe sol sau 
în aer, la comanda suspantelor 
parașutei, pe stradă, oriunde. 
Cînd eram puști și vedeam pe 
sus oameni agățați de „um
brele", îmi ziceam că eu n-o 
să fiu capabil de așa ceva nici
odată. Apoi m-am făcut mare, 
m-am dus la Liceul militar 
„Ștefan cel Mare**, din Cîmpu- 
lung Moldovenesc, am urmat 
școala de ofițeri și am cerut 
să fiu repartizat aici, fiindcă 
aici este locul meu, adică a- 
colo în văzduh, ziua, noaptea, 
în amurg, peste ape, păduri, 
deasupra și în necunoscuti’l 
care mă cheamă, mă cheamă 
irezistibil. Parașutismul mi a 
dat certitudinea bărbăției, a 
curajului. El a format în mine 
trăsături de caracter indispen
sabile unui militar.

Cu cîteva zile în urmă, a 
trebuit să execut un salt de la 
mare altitudine dintr-un nou 
tip de avion și cu o parașută 
de asemenea, nouă. Retrăiam, 
fără să-mi dau seama, emoțiile 
începutului. In spatele meu e- 
rau soldații, soldații mei care 
îmi urmăreau orice mișcare.

Pentru un comunist, pentru 
un secretar de organizație 
U.T.C., pentru un comandant 
parașutist de clasă, în aseme
nea cazuri, nu-i timp de me
ditații. M-am aruncat „nebu
nește", cum ar zice un pasager 
aerian care ar vedea cum plon
jam în necunoscut. După ce 
am căzut aproape 1 000 de me
tri, în cădere liberă, o bună 
parte prin nori, am declanșat 
comanda.

In jurul meu înfloriseră cu
polele albe de mătase ale sol- 
daților, uteciști din organiza
ție. Momentul tactic, pe care-l 
primisem ca misiune să-l exe
cutăm, s-a desfășurat cu suc
ces. Ca de fiecare dată. Pentru 
noi, parașutiștii militari, saltul 
în sine este numai o etapă în 
executarea misiunii.

Dincolo de el și înăuntrul 
lui, în sensurile lui începe da
toria ostășească

PETRE BÂNA 
Locot. major



delpe s t elhotare
Vizita președintelui S.U.A. 

in Uniunea Sovietică
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

La Moscova au continuat, 
miercuri, convorbirile dintre Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Pod- 
gomîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Richard Nixon, pre
ședintele S.U.A.

Obiectul convorbirilor care, 
după cum precizează agenția 
TASS, au decurs într-o atmosfe
ră de lucru, l-a constituit dezba
terea problemelor a căror ana
liză a fost începută în cadrul în- 
tîlnirilor și negocierilor anterioa
re. O atenție deosebită a fost a- 
cordată problemelor europene.

Miercuri după-amiază, Alexei 
Kosîghin și președintele Richard 
Nixon au semnat acordul dintre 
guvernele Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite cu privire la co
laborarea în cercetarea și folo
sirea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice. Totodată, Vladimir Ki
rillin, președintele Comitetului 
pentru Știință și Tehnică de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., și William Rogers, se
cretarul Departamentului de Stat 
al S.U.A., au semnat acordul cu 
privire la colaborarea sovieto-a- 
mșricană în domeniul științei și 
tehnicii.

• COTIDIANUL BRAZI
LIAN „O Estado de Sao 
Paulo" a publicat primul ma
terial dintr-o serie de zece 
articole anunțate despre Kla
us Altmann, cetățean de ori
gine germană care s-a sta
bilit în Bolivia și care se pre
supune a fi una și aceeași 
persoană cu Klaus Barbie — 
șeful Gestapoului din orașul 
Lyon în timpul ocupației na
ziste. Ziarul afirmă că intr-o 
discuție, înregistrată pe ban
dă de magnetofon, pe care 
un corespondent al său a a- 
vut-o cu Altmann, acesta din 
urmă ar fi recunoscut că a 
folosit numele de Barbie cînd 
se afla la Lyon și că printre 
miile de persoane arestate și 
torturate de Gestapo s-a 
aflat și Jean Moulin, unul din 
liderii mișcării franceze de 
rezistență.

Klauss Altmann se află, în 
prezent, în capitala boliviana, 
unde așteaptă hotărî rea
Curții Supreme în legătură 
cu cererea franceză 'de ex
trădare.

După ratificarea tratatelor R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia

b continua politica
de normalizare a relațiilor 

R,F.G. cu țările socialiste
• AGENȚIA D.P.A. anunță că Riidiger von Wechmar, 

purtătorul de cuvint adjunct al guvernului vest-german, a 
declarat că, după intrarea în vigoare a tratatelor R.F. a Ger
maniei cu U.R.S. și cu Polonia, guvernul său intenționează 
să continue politica de normalizare a relațiilor cu ț*Hle so
cialiste din Europa.

Printre acțiunile următoare — 
a menționat von Wechmar — 
vor figura încheierea unor acor
duri splimentare în domeniile 
economic, științific și cultural 
cu țările semnatare ale celor 
două tratate, precum și un 
schimb de păreri cu R.D. Ger
mană asupra relațiilor viitoare 
dintre cele două state germane. 
Totodată, a adăugat el, guver
nul prezidat de Willy Brandt 
este dispus să înceapă convor
biri în vederea normalizării re
lațiilor cu alte țări socialiste și 
sa acționeze pentru pregătirea 
conferinței general-europene de 
securitate.

In context, purtătorul de cu
vînt a precizat că „guvernul fe
deral va continua să-și aducă 
contribuția proprie la reducerea 
tensiunii și asigurarea păcii în

Funeraliile lui 
J. Sambu

ULAN BATOR 24 (Agerpres). 
•— Miercuri, au avut loc la Ulan 
Bator funeraliile lui Jamsaran
ghiin Sambu, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole.

Luînd cuvîntul Ia mitingul de 
doliu, Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, a arătat 
că Jamsaranghiin Sambu a de
pus o activitate consecventă și 
plină de abnegație spre binele 
poporului mongol, îndeplinind 
cu cinste hotărîrile partidului și 
guvernului. Partidul și întregul 
popor mongol, a subliniat Țe
denbal, vor păstra întotdeauna. o 
amintire luminoasă eminentului 
activist de partid și om de stat, 
Jamsaranghiin Sambu.

Jamsaranghiin Sambu a fost 
înmormîntat în Piața revoluției 
populare din capitala țării.

lua ceremonia semnării au 
participat Leonid Brejnev, Niko
lai Podgomîi, alți conducători 
sovietici.

Potrivit primului acord, părțile 
vor dezvolta colaborarea în do
meniul meteorologiei cosmice, în 
studierea mediului natural și cer
cetarea spațiului cosmic. Ele au 
căzut de acord asupra creării de 
mijloace adecvate, pentru apro
pierea și cuplarea navelor și sta
țiilor cosmice pilotate sovietice și 
americane, în scopul sporirii 
securității zborurilor omului în 
cosmos și asigurării posibilității 
de a realiza pe viitor experimen
te științifice comune.

Primul zbor experimental, care 
prevede cuplarea unei nave cos
mice sovietice tip „Soiuz“ și a 
unei nave cosmice americane de 
tip „ Apollo", cu transbordarea 
reciprocă a cosmonauților, se 
prevede să aibă loc în cursul anu
lui 1975.

Al doilea acord prevede schim
buri de oameni de știință și spe
cialiști, de informații tehnico-ști- 
•ințifice și de documentație, ela
borarea și realizarea în comun a 
unor programe și proiecte în do
meniul științelor fundamentale și 
al celor aplicate.

A 80-a aniversare

a președintelui Tito

ȘEDINȚA ADUNĂRII FEDERALE
A R.S.F. IUGOSLAVIA

BELGRAD 24 — Corespon
dentul Agerpres, George Ionescu, 
transmite: Miercuri după-amia- 
ză, la Belgrad a avut loc ședin
ța Adunării Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, consacrată celei de 
a 80-a aniversări a zilei de naș
tere a președintelui Iosip Broz 
Tito. La festivitate au participat 
membrii Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, ai Prezidiului U.C.I., 
Consiliului Executiv Federal, 
Consiliului Federației, Prezidiu
lui Conferinței federale a Uni
unii socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia, ai altor or
ganizații politice și obștești.

Europa". El a subliniat, de ase
menea, că semnarea legilor pri
vind ratificarea tratatelor înche
iate de R.F. a Germaniei cu 
U.R.S S. și cu Polonia de către 
președintele republicii, Gustav 
Heinemann, încoronează un im
portant capitol al politicii exter
ne a guvernului federal.

Von Wechmar a spus, pe de 
altă parte, că guvernul vest- 
german va depune în continuare 
eforturi pentru întărirea și dez
voltarea Pieței comune și a A- 
lianței atlantice. El a subliniat 
că guvernul federal este dispus 
să ducă convorbiri cu opoziția 
asupra aplicării tratatelor, nego
cierilor cu R.D.G., pregătirii 
conferinței general-europene de 
securitate, precum și asupra evo
luției Pieței comune.

• COMISIA DE AFACERI 
EXTERNE a Senatului ameri
can a aprobat marți, cu șapte 
voturi, contra două amenda
mentul senatorului Mike Man
sfield, liderul majorității demo
crate, care cere încetarea finan
țării forțelor americane din 
Vietnamul de sud după 31 au
gust a.c., anunță agenția Uni
ted Press International. Amen
damentul este depus la proiec
tul de lege privind ajutorul 
pentru străinătate.

Președintele Tito 
decorat 

cu „Ordinul Lenin"
• PRIN DECRET al Prezidiu- 

lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președintele Iosip Broz 
Tito. a fost decorat cu „Ordinul 
Lenin", pentru merite în lupta 
comună împotriva fascismului, 
contribuția însemnată Ia întări
rea prieteniei frățești dintre po
poarele Uniunii Sovietice și 
Iugoslaviei, participarea activă 
Ia lupta pentru pace și dezvolta
rea colaborării internaționale, și 
cu prilejul împlinirii vîrsteî de 
80 de ani, anunță agenția 
T.A.S.S.

Propuneri 
românești 

la U N. I C. E L
La Paris au început lucră

rile celei de-a XVIIT-a reu
niuni a comitetelor naționale 
din Europa ale U.N.I.C.E.F. 
Luînd cuvîntul la deschidere, 
ministrul dc externe francez, 
Maurice Schumann, a urat, 
în numele guvernului fran
cez, deplin succes lucrărilor. 
Ministrul francez a salutat 
prezența, pentru prima dată, 
a reprezentanților comitete
lor din România și Ungaria, 
„țări prietene Franței și a 
căror activitate în domeniul 
U.N.I.C.E.F. se dovedește 
dinamică".

în plenara reuniunii a luat 
cuvîntul reprezentantul de
legației române, Virgiliu Ra- 
dulian, președintele Comi
tetului național român pen
tru U.N.I.CE.F., adjunct al 
ministrului educației și în- 
vățămîntului, președintele 
Consiliului Național al Orga
nizației pionierilor, care a 
avansat ideea ca. pe lîngă 
preocupările de pină acum, 
U.N.I.C.E.F. să acorde o a- 
tenție sporită educării tinerei 
generații în spiritul idealu
rilor de pace, prietenie, res
pect și înțelegere între po
poare, al stabilirii unor con
tacte mai largi de colaborare 
cu factorii interesați în in
sistența copiilor și a educă
rii lor.

a zilei de naștere

în cadrul ședinței, Mialko To- 
dorovici, președintele Adunării 
Federale, i-a înmînat tovarășului 
I.B. Tito Ordinul de Erou Națio
nal, pentru merite deosebite în 
dezvoltarea și întărirea partidului 
comuniștilor iugoslavi, în orga
nizarea și conducerea rezistenței 
naționale antihitleriste în anii 
celui de-al doilea război mon
dial, în făurirea noului stat iu
goslav și în desfășurarea con
strucției socialiste.

Toți cei prezenți au ovaționat 
cu însuflețire momentul înmînă- 
rii celei mai înalte distincții iu
goslave, președintelui I.B. Tito.

Luînd apoi cuvîntul, Stane 
Dolanț, secretar al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I., a e- 
vocat activitatea neobosită a lui 
Iosip Broz Tito, desfășurată timp 
de aproape patru decenii în 
fruntea popoarelor | ugoslaviei, 
pentru libertate și independență 
națională, pentru construirea so
cietății socialiste și promovarea 
idealurilor de pace și progres 
ale popoarelor.

Președintelui Tito i-a fost în- 
mînată, în cadrul aceleeași șe
dințe, Carta popoarelor și na
ționalităților din Iugoslavia, în 
semn de omagiu pentru activita
tea sa revoluționară pusă în 
slujba frăției, unității și egalită
ții popoarelor și naționalităților 
Iugoslaviei.

• AMBASADORUL EXTRA
ORDINAR ȘI PLENIPOTEN
ȚIAR AL ROMÂNIEI ÎN BO
LIVIA, Mircea Nicolaescu, a 
fost primit, la 24 mai, de pre
ședintele Boliviei, Hugo Banzer 
Juarez, căruia i-a prezentat

scrisorile de acreditare. Au fost 
de față ministrul de externe bo
livian, Mario Gutierrez, și Dinu 
Popovici, prim-secretar econo
mic, șeful Reprezentanței co
merciale.

• INTR-O DECLARAȚIE CO
MUNĂ — relatează agenția As
sociated Press — delegațiile Sta
telor Unite și administrației eai-

IRLANDA DE NORD. — Imagine dintr-o piața din Belfast în urma exploziei unei 
bombe plasate într-un automobil.

VIZII A Acțiuni ofensive ale 
DELEGAȚIEI patrioților sud-vietnamezi

popoarele Africii
n fiecare an, la 25 mai, popoarele continentului 
african — și împreună cu ele forțele progresiste 
clin lume — sărbătoresc Ziua eliberării Africii. 
Cu nouă ani în urmă, cu prilejul primei întâlniri 
la nivel înalt a țărilor independente din Africa, 
cînd a fost adoptată hotărîrea creării Organi

zației Unității Africane — a cărui sediu se află 
la Addis Abeba — reprezentanți ai numeroase state pre
zente au proclamat această zi din mai, ca o zi de săr
bătoare în care să se manifeste sentimentele și năzuințele 
popoarelor africane in lupta lor pentru apărarea libertății și 
suveranității, pentru consolidarea independenței naționale, 
pentru propășirea economico-socială, împotriva colonialismu
lui, neocolonialismului și imperialismului, împotriva politicii 
rasiste, pentru asigurarea dreptului fiecărui popor de a dis
pune liber de destinul său, fără nici o imixtiune din afară.

După cum se știe, ca urmare a profundelor transformări 
din ultimele decenii, a avîntului mișcărilor de eliberare na
țională, vechile imperii coloniale s-au prăbușit. Lumea con
temporană a consemnat apariția a noi state independente, 
din care 41 numai în Africa. Cu toate aceste victorii, lupta 
împotriva colonialismului, pentru decolonizare, nu a înce
tat. Pe suprafețe însumînd o zecime din teritoriile africane, 
lupta continuă, patrioții — cu arma în mină — obligîndu-i pe 
colonialiști să cedeze pas cu pas. In Angola și Mozambic, 
Guineea (Bissau) și Insulele Capului Verde, mișcările pa
triotice au reușit să elibereze însemnate zone, instalînd in 
perimetrul acestora o administrație proprie, care se ocupă 
de edificarea unei noi vieți, pentru eliminarea grelelor con
secințe ale dominației străine.

Dobîndirea independenței de către tinerele state a descins 
largi perspective de dezvoltare. După eliberare, cu prețul 
unor eforturi însemnate, a început procesul complex de fău
rire a unor noi structuri politice, economice și sociale, s-a 
trecut la elaborarea unor programe pe lung termen vizînd 
valorificarea superioară a resurselor umane și materiale. 
Harta Africii contemporane se prezintă cu numeroase centre 
industriale, energetice, sociale și culturale ridicate în ultimii 
ani. Lupta tinerelor state africane pentru apărarea dreptului 
lor suveran de a dispune de bogățiile naturale, în conformi
tate cu interesele naționale, se înscrie ca un aspect esențial, 
caracteristic, al mișcării de afirmare pe plan internațional a 
acestor popoare. Prin politica lor, statele independente din 
Africa își aduc o importantă contribuție Ia promovarea cau
zei libertății, colaborării, a luptei împotriva imperialismului.

In cursul procesului de dezvoltare, in care se află anga
jate țările africane, se înregistrează uneori obstacole, apar 
dificultăți, generate de anii îndelungați de colonialism, de 
insuficiența cadrelor naționale, de tentativele cercurilor im
perialiste de a-și menține cu orice preț vechile privilegii, de 
a împiedica dezvoltarea de sine-stătătoare a tinerelor state. 
Fără îndoială, însă, dezvoltarea generală demonstrează că >n 
ciuda unor asemenea dificultăți popoarele Africii dobîndesc 
succese importante. . .

Țara noastră. în spiritul politicii sale consecvente, princi
piale, internaționaliste, și-a manifestat întotdeauna solida
ritatea deplină cu popoarele africane, acordindu-le sprijin 
multilateral în lupta pentru libertate, pentru împlinirea as
pirațiilor lor fundamentale. Poporul român se bucură sincer 
de victoriile pe care popoarele acestui continent le dobîndese 
cu fiecare etapă nouă, pe drumul consolidării independenței, 
al progresului și păcii. Relațiile româno-africane. întemeiate 
pe principiile egalității in drepturi, respectului deplin al in
dependenței și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc, au cunoscut un curs 
ascendent. Iată cîteva date semnificative. Dacă în urmă cu 
12 ani România avea relații diplomatice doar cu patru state 
africane, în acest an numărul lor a ajuns la 33. In cursul 
ultimului deceniu volumul total al schimburilor economice 
româno-africane a crescut de 5,6 ori. România socialistă Par
ticipă prin specialiști, proiecte și tehnologie, la numeroase 
obiective în curs de realizare pe pămintul Africii.

Un exemplu edificator al evoluției pozitive a relațiilor ro
mâno-africane, al colaborării fructuoase Pe care o promo
vează țara noastră cu statele acestui continent, l-a consti
tuit vizita în opt state din Africa a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Con
siliului de Stat al României. Călătoria conducătorului iubit al 
poporului nostru și convorbirile purtate cu acest prilej s-au 
înscris ca un moment de importanța deosebită, ca o expresie 
strălucită a solidarității României socialiste cu popoarele 
recent eliberate de sub jugul colonialist, cu mișcările de eli
berare națională, cu toate forțele progresiste ale Africii. Re- 
ferindu-se la rezultatele vizitei, la documentele semnate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia la mitingul de pe aero
portul Băneasa că în toate declarațiile comune, în convorbi
rile purtate s-a imprimat ,,dorința de a extinde colaborarea, 
de a întări solidaritatea în lupta comună pentru dezvoltare 
economică-socială, împotriva politicii imperialiste de forță și 
dictat, pentru pace și colaborare între toate popoarele lumii".

Ziua eliberării Africii prilejuiește poporului român, tinerei 
sale generații, reafirmarea solidarității sale cu lupta dreapta 
a popoarelor acestui continent, urîndu-le, totodată, noi suc
cese pe drumul edificării unei vieți prospere, libere și inde
pendente. I. TIMOFTE

CETATEA VATICANULUI — 
Un fotoreporter a surprins 
pe pelicula momentul în 
care un dezechilibrat a în
cercat să distrugă celebra 
operă a lui Michelangelo 
„Pieta" de la catedrala Sf. 

Petru.

goneze la Conferința de la Paris 
în problema Vietnamului au res
pins propunerea făcută de re
prezentanții R.D. Vietnam și ai 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud privind reluarea lucră
rilor conferinței în ziua de joi. 
25 mai.

încheierea Congresului 
Mișcării Populare a 
Revoluției din Zair

• PRIMUL CONGRES ORDI- 
NAR al Mișcării Populare a Re
voluției și-a încheiat, miercuri, 
lucrările în prezența președinte
lui Republicii Zair, Mobutu Șese 
Seko.

La congres au participat peste 
1 500 de delegați reprezeritînd 
toate provinciile țării, precum și 
un mare număr de invitați re- 
prezentînd mișcări dc eliberare 
din Africa, diverse partide și 
organizații din țări de pe toate 
continentele. Din România a 
participat o delegație a Parti
dului Comunist Român condusă 
de tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C. C. al 
P.C.R.

• •••• ••••••••••••

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

„ȘTAFETA TINERET^ '
Acțiuni în cinstea Zilei tineretului iugoslav

Primăvara acestui an 
a întrunit toate atribu
tele necesare unui start 
plin de dinamism în 
activitatea tineretului 
iugoslav — a cărui tra
dițională zi se situează 
calendaristic la 25 ale 
lunii mai.

Acțiuni simbolice ca
re ilustrează unita
tea și frăția tine
retului din toate 
republicile și re
giunile autonome 

ale R.S.F.I., ca „Ștafeta tinere
ții", „Festivalul muncii", șantie
rele de muncă patriotică trăiesc 
în preajma zilei de 25 mai eta
pe finale sau înscriu Ia acea 
dată momente importante ale 
desfășurării lor.

Printre acțiunile de amploare 
federală care au precedat zilei 
de 25 mai, „Festivalul muncii*' 
este deosebit de important prin 
rezultatele sale. Aflat la cea de 
a cincea ediție a sa, festivalul 
anului 1972 a reunit în faza fi
nală 800 de tineri muncitori, 
elevi ai școlilor profesionale, re
prezentând 33 dc meserii. Zilele 
trecute se anunța că locul I și 
Cupa de argint, cea mai impor
tantă distincție, a revenit echipei 
formată din 8 elevi ai școlii pro
fesionale de pe lîngă marele 
Combinat metalurgic de la Zeni- 
ța. Premiile au fost inmînate în 
numele tovarășului Iosip Broz 
Tito de către Genial Biedici. 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal, tuturor câștigători
lor acestei întreceri pe profe
siuni. Acțiunea aceasta care s-a 
adresat tineretului muncitoresc 
din toate republicile și regiunile 
autonome ale R.S.F.I. ilustrează 
preocuparea Uniunii Tineretului 
Iugoslav •— organizatoarea con
cursului — de a promova pe cei 
mai buni meseriași din rîndul 
elevilor, creînd totodată o largă 
platformă a schimbului de ex
periență. încheiat înainte de 
ziua tineretului, concursul aces
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PARIS 24 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu. 
transmite Miercuri după-amia- 
ză, delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovară
șul Paul Niculesou-Mizil, mem
bru' al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., a avut convorbiri la 
sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez. 
Au participat, din partea fran
ceză, tovarășii Jacques Duclos, 
Raymond Giiyot, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C.F., 
Jean Kanapa și Henri Rol-Tan- 
guy, membri ai C.C. al P.C.F., 
Roger Trugnan, activist la sec
ția externă a C.C. al P.C.F.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

în continuare, delegația P.C.R. 
a avut o întâlnire, la redacția 
ziarului „L’Humanite" cu tova
rășul Etienne Fajon, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.F., director al zia
rului, cu redactori și colabora
tori ai ziarului.

în cursul aceleiași zile, dele
gația română s-a întîlnit cu 
conducerea Federației P.C.F. 
din departamentul Val-de-Mar- 
ne, a fost primită la primăria 
Orly, a vizitat instalațiile aero
portului Orly.

Seara, ambasadorul României 
la Paris, Constantin Flitan, a 
oferit o masă tovărășească în 
onoarea delegației Partidului 
Comunist Român. Au participat 
tovarășii Rene Piquet, Andre 
Vieuguet, membri ai Biroului 
Politic, secretari ai C.C. al 
P.C.F,, Raymond Guyot, Guy 
Besse, Claude Popperen, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C.F., Jean Kanapa, Henri 
Rol-Tanguy și Roger Trugnan.

ta, alături de acțiunea de mare 
amploare a „Ștafetei tinereții", 
au fost în centrul atenției pre
sei iugoslave, a radioului și 
televiziunii care Ie afectau zil
nic rubrici speciale.

Astfel, a fost posibil să ur
mărim. de pildă, zi de zi și evo
luția „Ștafetei tinereții" a cărei 
ultimă etapă — din cei peste 
10 000 de km străbătuți pe me
leagurile republicilor și regiu
nilor autonome iugoslave — se 
consemna în aceste zile. Am 
asistat la nenumăratele schim-

CORESPONDENȚĂ 

DIN BELGRAD 

PENTRU „SCÎNTEIA 

TINERETULUI"

bări de ștafetă petrecute de-a- 
lungul celor cîteva șaptămini 
(lupă startul luat în ajun de 
1 Mai din masivul muntos al 
Frușkai Gora — nu departe de 
Nevi Sad. La Titovo Uzițe, ca 
și în multe alte localități, acest 
schimb s-a desfășurat în cadru 
sărbătoresc, în prezența a mii de 
oameni, ceea ce ilustra forța 
mobilizatoare a mesajului de 
frăție și unitate a tineretului 
Iugoslaviei socialiste. Sutele de 
tineri care au transmis acest 
generos mesaj au reprezentat 
cele mai bune colective de mun
că sau pe cei mai buni elevi și 
studenți. Ultimul mesager al 
ștafetei va parcurge ultimii me
tri ai acestui traseu simbolic în 
seara zilei de 25 mai pe stadio
nul „Armata Populară Iugosla
vă" din Belgrad, avînd sarcina 
de onoare de a-1 felicita pe pre
ședintele Iosip Broz Tito din 
partea popoarelor, a tineretului

SAIGON 24 (Agerpres). — Pe 
frontul An Loc—Saigon au con
tinuat, în ultimele 24 de ore, a- 
tacurile puternice ale forțelor 
patriotice împotriva unor baze și 
poziții saigoneze. în noaptea de 
marți spre miercuri, unitățile 
F.N.E. au dezlănțuit un baraj de 
artilerie și rachete asupra impor
tantei baze aeriene americane de 
la Bien, Hoa (24 km nord-est de 
Saigon), provocînd pierderi u- 
mane și materiale forțelor ameri- 
cano-saigoneze.

In întreaga regiune An Loc 
s-au desfășurat, în ultimele zile, 
lupte intense. Trupele saigoneze 
care fuseseră aduse pentru a ataca 
orașul An Loc, controlat de pa- 
trioți, continuă să se afle blo-

Declarația M A E. 
al R.D. Vietnam
HANOI 24 (Agerpres). — 

M.A.E. al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație de pro
test în care arată că la 23 mai 
numeroase avioane americane au 
efectuat raiduri de bombarda
ment asupra cartierelor de locu
ințe, uzinelor și școlilor din ora
șele Haifong și Nam Dinh, pre
cum și asupra zonelor populate 
din provinciile Yen Bai, Ha Bac, 
Quang Ninh, Ninh Binh, Nghe 
An și Quang Binh, precum și 
din regiunea Vinh Linh — tran
smite agenția V.N.A. Au fost u- 
ciși și răniți numeroși civili și a 
fost distrus un mare număr de 
locuințe, instituții economice și 
culturale.

Iugoslaviei socialiste cu prilejul 
celei de a 80 aniversări a zilei 
sale de naștere.

Am avut prilejul să-1 „cu
noaștem" pe acest tinăr prin 
intermediul televiziunii. Munci
tor la întreprinderea „Combi- 
tex" din Bihac — nume evoca
tor pentru eroismul luptei popu
lare de eliberare de sub fascism 
— localitate istorică din Bosnia 
și Herțegovina — Branko Man- 
dici, acest ultim purtător al 
„ștafetei tinereții", zimbea și 
povestea reporterului de televi
ziune ce surpriză și emoție a re
simțit cînd a fost ales ca repre
zentant al tineretului iugoslav 
în această solemnă împrejura
re. Atras pe făgașul interviului, 
el povestea firesc interlocutoru
lui său despre sine, despre co
legi și prieteni, despre tatăl său 
a cărui meserie o moștenise 
despre viață și perspectivele 
sale. Mesagerul tineretului iu
goslav reflecta în acest dialog 
trăsăturile morale cele mai ca
racteristice care au valoare 
specifică pentru generația sa, 
crescută în anii atât de fer
tili ai construcției socialiste. 
Branko Mandici va înmîna 
președintelui Iosip Broz Tito 
mesajul tineretului iugoslav 
după ce pe gazonul mare
lui stadion belgrădean se va fi 
desfășurat, ca în fiecare primă
vară, la 25 mai, grandioasa ma
nifestare sportiv-artistică pregă
tită de mii de tineri.

Adăugind la aceste semnifica
tive acțiuni consacrate Zilei ti
neretului iugoslav deschiderea 
unor expoziții de artă plastică 
sau de fotografii artistUe, reci
taluri de poezie, festivaluri ci
nematografice, concerte sau con
cursuri sportive se poate vorbi 
pe drept cuvînt de diversitatea 
și bogăția de conținut a mani
festărilor desfășurate în mai 
1972 de tineretul țării vecine și 
prietene.

MIA IONESCU

Belgrad, 24 mai 1972. 

cate în aceleași puncte unde au 
fost transportate vinerea trecută 
de elicoptere americane.

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
— Purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Apărării al S.U.A., 
Jerry Friedheim, a recunoscut că 
aviația americană își extinde 
bombardamentele asupra obiecti
velor industriale din R. D. Viet
nam. El a precizat că „bombar
darea, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, a unei centrale electr^pe 
situate la aproximativ 12 km 
nord-vest de Hanoi deschide o 
nouă fază în distrugerea obiec
tivelor industriale ale R. D. Viet
nam", ca, de pildă, uzine de 
produse chimice, oțelării, uzine 
de motoare, fabrici de ciment și 
alte obiective civile.

Argentina
La 25 mai po

porul argentini
an sărbătorește 
proclamarea in
dependenței de 
stat a țării sale. 
Evenimentul pu
nea capăt do
minației de trei 
secole pe care 
o instituiseră în

1516 spaniolii în bazinul lui 
Rio de Ia Plata. Mișcarea 
dc independență de la 
începutul secolului trecut 
a dus în 1810 la detro
narea vice-regelui și la for
marea unui guvern provizo
riu pentru ca in 1816 Jose 
de San Martin să proclame, 
la Congresul de la Tucuman, 
independența „Provinciilor 
Unite din La Plata“. Zece ani 
mai tîrziu, noul stat inde
pendent din America de Sud 
adopta denumirea de Argen
tina. Dezvoltarea economică 
și socială care a caracteri
zat a doua jumătate a seco
lului trecut, îndeosebi după 
promulgarea constituției din 
1853, a făcut ca Argentina 
să devină unul din marii 
furnizori mondiali de pro
duse agricole — griu, carne, 
lină, piei, etc. Avîntul pro
ducției și al exportului de 
produse animaliere a deter
minat, de asemenea dezvol
tarea unei puternice in- « 
dustrii frigorifice. care a 
fost vreme îndelungată 
principala ramură indu
strială a țării. Apariția 
ulterioară a unor mari și pu
ternici concurenți pe piața 
mondială agricolă precum și 
deprecierea acestor produse 
in epoca revoluției industri
ale și tehnico-științifice a 
provocat în ultima perioadă 
numeroase dificultăți celui 
de al doilea mare stat din 
America Latină, dificultăți 
specifice țărilor cu o econo
mie dezvoltată unilateral. 
Este motivul pentru care în 
ultimii ani a fost inițiată o 
reconsiderare a direcțiilor 
dezvoltării economice și so
ciale argentiniene, treeîn- 
du-se la un program de mă
suri menit să depășească 
specificul preponderent a- 
grar al economiei. în planul 
economic în curs de reali
zare pină în 1974 este pre
văzută construirea unei pu
ternice baze siderurgice (trei 
combinate care vor da în fi
nal o producție de 4 milioane 
tone oțel) și energetice. Com
plexul hidroenergetic „El 
Chocon-Cerros Colorados" 
va urgenta înscrierea Pata- 
goniei, acest vast ținut arid, 
dar bogat în resurse minera
liere (90 la sută din rezer
vele de cărbune ale țării, 80 
la sută din cele de petrol și 
gaze, <0 la sută din cele de 
fier) în circuitul economic 
național. în prezent se desfă
șoară o susținută activitate 
de prospectare și valorificare 
a resurselor naționale. Astfel, 
în provincia Mendoza s-au 
descoperit zăcăminte de cu
pru și molibden, la Sierra 
Grande minereuri de fier 
care vor fi exploatate în 
viitorul combinat siderurgic, 
la Bahia Blanca s-a con
struit un combinat petrochi
mic iar în portul Madryn se 
înalță o uzină de aluminiu, 

între România și Argen
tina se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare reci
proc avantajoasă. Bazate pe 
principiile respectului de
plin al independenței, egali
tății în drepturi neamestecu
lui în treburile interne și a- 
vantajului mutual, aceste 
relații dispun de condiții pro
pice unei dezvoltări ascen
dente în viitor.

BAZIL ȘTEFAN
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