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ÎNTR-O ATMOSFERĂ DE ENTUZIASM TINERESC

S-A ÎNCHEIA t cons fă tuirea pe ța ră 
A UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Sîmbătă la amiază s-au tn- 
cheiat lucrările Consfătuirii pa 
țară a Uniunii Tineretului Co
munist.

La ședința de închidere ou 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Execuția, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Leonte 
Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Manea Mănescu ți 
Virgil Trofin, membri su
ple an fi ai Comitetului Execu
tiv, secretari ai C.C. al P.C.R.

Delegații și invitații le-au 
făcut o primire entuziastă, 
deosebit de călduroasă.

Primit cu aplauze puternice 
și vii ovații, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a adus salutul Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român.

UL TIMA 
ZI A LU

CRĂRILOR

Întreaga asistență a subli
niat cuvîntarea, în repetate 
rînduri, cu vii ți îndelungi a- 
plauze.

ParticipanțU la Consfătuirea 
pe țară a Uniunii Tineretului 
Comunist, au adresat Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., o 
scrisoare prin care își exprimă 
sentimentele lor unanime de 
dragoste și adine devotament.

Textul scrisorii a fost apro
bat cu puternice aplauze și 
ovații.

In prima parte a ședinței 
de .dimineață au fost prezen
tate concluziile privind dezba
terile care au avut loc în 
cursul după-amiezii de vineri 
în comisiile pe probleme, pre
cum și propunerile de îmbu
nătățire a activității U.T.C., 
făcute cu acest prilej.

Caracteristica principală a 
intervențiilor făcute în Comi
sia pentru problemele muncii 
politico-ideologice — a arătat 
tovarășul Ion Popescu, secre
tar al C.C. al U.T.C. — a 
fost ideea renunțării cu ho- 
tărîre la unele forme rigide 
și birocratice, a folosirii ace
lor forme care corespund preo
cupărilor și frămîntărilor legi
time vîrstei tinereții, asigurării 
unei informări multilaterale în 
problemele fundamentale ale 
marxism-leninismului, ale po
liticii partidului și statului 
nostru.

Tovarășul Nicolae Dragoș, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.. redactor-șef al ziaru
lui „Scînteia tineretului", a 
subliniat că în cadrul Comisiei 
pentru activitatea cultural-ar- 
tistică și distractivă s-au des
prins o serie de concluzii ca
pabile să orienteze mai activ 
și mai atent munca U.T.C.
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Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tov arăți,Consfătuirea pe țară a activului Uniunii Tineretului Comunist a dezbătut probleme de mare însemnătate pentru activitatea viitoare a tineretului din patria noastră. In centrul discuțiilor a stat ho- tăirîrea Comitetului Central al partidului cu privire la îmbunătățirea activității Uniunii Tineretului Comunist ți a muncii' de educare a tinerei generații.Consider necesar să subliniez în fața activului U.T.C. din întreaga țară înalta apreciere pe care Comitetul Central al partidului o dă activității desfășurate de organizația tineretului, contribuției prețioase pe care a adus-o la educarea și formarea tinerei generații, la întreaga activitate de edificare a o rînduirii socialiste în România. (Aplauze puternice).
De la înființare, Uniunea Tineretului Comunist 

s-a aflat în primele rînduri ale luptei tineretului pentru progres social. Membrii U.T.C., înfruntînd prigoana, teroarea și închisorile regimului burghe- zo-moșieresc, au fost organizatorii luptei maselor largi ale tineretului împotriva asupririi, pentru cucerirea drepturilor economice și politice, pentru a- părarea libertăților democratice, împotriva fascismului și a războiului.Tineretul și-a adus aportul de seamă la înfăptui
rea actului istoric de la 23 August 1944 care a dua la răsturnarea dictaturii fasciste și a deschis drumul înfăptuirii revoluției populare în România. Răspunzînd chemării partidului comunist, mii șl mii de tineri uteciști s-au înrolat voluntar în războiul pentru eliberarea patriei și zdrobirea definitivă a fascismului. Vor rămîne veșnic în memoria tineretului, a întregului nostru popor, eroismul și abnegația tinerilor comuniști care și-au dat viața pentru li
bertatea ți independența patriei, pentru bunăstarea și fericirea poporului român. (Vii și puternice •- 
plauze).In anii construcției socialiste, tineretul a participat cu entuziasm la lupta și munca întregului nostru popor pentru făurirea noii orînduiri sociale. In tot ce s-a înfăptuit în acești ani în România, sub conducerea partidului comunist, este încorporată și munca generațiilor tinere. Merită subliniat, în mod deosebit, faptul că, în decursul anilor, zeci și_ sute de mii din cei mai buni uteciști au intrat în rîndu- rile partidului comunist, mulți din ei devenind activiști de bază ai partidului și statului. Cu uri elan deosebit participă tineretul ia înfăptuirea hotărîri- lor Congresului al IX-lea al partidului.Apreciind rolul important pe care îl joacă tineretul în societate, înțelegînd că viitorul patriei noastre socialiste este legaț de educarea și pregătirea tinerei generații, partidul și guvernul au acordat și acordă o atenție deosebită formării multilaterale a

viitorilor constructori ai socialismului și comunismului în patria noastră.M-am referit pe scurt, la activitatea de pînă a- cum a U.T.C.-ului, a întregului tineret, pentru a sublinia și cu această ocazie prețuirea pe care partidul și guvernul o dau aportului adus de tineretul țării la toate realizările. de însemnătate istorică obținute de poporul nostru pe drumul construcției socialiste. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,întregul popor înfăptuiește cu entuziasm programul elaborat de Congresul al IX-lea al partidului de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei noastre socialiste.

în primii doi ani ai cincinalului, planul producției industriale a fost nu numai realizat, dar ți depășit
— ceea ce ne dă garanția că prevederile întregului cincinal vor fi îndeplinite și depășite.Succese deosebite s-au obținut, de asemenea, în creșterea producției agricole, cerealiere ți animalie
re. Merită subliniat că, în ce privește creșterea animalelor, sarcinile cincinalului sînt aproape de pe acum realizate la toate speciile, ceea ce va avea urmări decsebit de importante pentru dezvoltarea agriculturii noastre.Se îndeplinesc sarcinile stabilite de Congresul partidului privind învățămîntul, știința, cultura. Vă sînt cunoscute măsurile preconizate de partid privind îmbunătățirea învățămîntului de toate gradele,— măsuri care vor avea o influență de mare însemnătate pentru formarea și educarea tinerei noastre generații.în acești ani au fost luate o serie de măsuri privind ridicarea nivelului de viață al oamenilor muncii. Au fost majorate salariile mici, au fost sporite pensiile și s-a introdus un nou sistem de pensionare, iar în prezent, pe baza hotărîrilor plenarei Comitetului Central al partidului, din toamna anului trecut. sînt în curs de aplicare măsurile privind majorarea salariilor pentru toți salariații; aceasta creează 
condiții pentru a realiza, pînă în anul 1970, preve
derile înscrise în Directivele Congresului al IX-lea privitoare la ereșterea salariului real cu circa 25 la sută.Pe baza sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea, au fost adoptate o serie de măsuri privind îmbunătățirea activității în toate domeniile.Conferința Națională a partidului" a adoptat un program multilateral — în curs de aplicare — în vederea îmbunătățirii și perfecționării întregii activități economice și sociale. Stadiul de dezvoltare în care se găsește țara noastră impune ca o necesitate obiectivă renunțarea la o serie de forme organizatorice și metode de muncă perimate și adoptarea altora care să corespundă noilor condiții economioo- sociale din România. în acest cadru se înscriu și măsurile privind îmbunătățirea activității Uniunii Tineretului Comunist, a muncii de educare a tinerei generații.Relevînd succesele obținute de Uniunea Tineretului Comunist în activitatea sa, nu putem trece însă peste faptul că, în decursul anilor în munca organizațiilor de tineret s-au manifestat și unele lipsuri, că au existat și o serie de greșeli. In Hotărîrea Comitetului Central al partidului s-a vorbit despre ele și de aceea nu voi mai insista acum asupra lor.
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COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN

Tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al C.C. ui P.C.R.

Consfătuirea pe țară a Uniunii Tineretului Comunist, încu
nunare a amplelor dezbateri desfășurate în întreaga organi
zație în vederea aplicării Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la îmbunătățirea muncii educative in rîndul tineretu
lui, exprimă Partidului Comunist Român, dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, sentimentele unanime 
de dragoste și adînc devotament.

Integrate în ansamblul plin de dinamism al politicii parti
dului, măsurile menite să asigure afirmarea, educarea ți creș
terea tinerei generații au întrunit adeziunea deplină și entu
ziastă a tuturor tinerilor României socialiste. Înțelepciunea 
cu care partidul conduce destinele țării, ale întregii noastre 
națiuni, atenția neobosită cu care înconjoară tineretul, sînt 
temeiuri ce ne mobilizează și ne înnobilează în răspunderi.

Generația tinără a primit cu deosebit interes și însuflețire, 
măsurile adoptate de Conferința Națională a P.C.R. pentru 
perfecționarea vieții economice și sociale a patriei, chezășie 
a progresului multilateral al societății noastre socialiste, ex
presie vie a idealurilor și năzuințelor celor mai fierbinți ale 
poporului român.

Convingerea că partidul vede în noi un factor activ în 
realizarea proiectelor sale, care sînt totodată ale întregului 
popor, ale progresului și prosperității României socialiste, 
ne investește necontenit cu sentimentul datoriei și recunoș
tinței. Trăind și muncind în această ambianță propice îm
plinirii idealurilor sale, tineretul, cu forța lui proaspătă și 
inepuizabilă de muncă și dăruire, se angajează să-și spo
rească necontenit contribuția la realizarea vastului program 
elaborat de partid. Anii tinereții noastre vor deveni astfel 
anotimpul fertil al înfloririi marilor virtuți cu care ne-a dă
ruit atit de generos poporul nostru.

Animați de dragostea nemărginită față de patrie și partid, 
în uzine și pe ogoare, pe băncile școlilor și în marile amfi
teatre, toți tinerii țării, români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, se înfrățesc într-o strădanie comună, continuă 
bogatele tradiții de luptă și muncă ale poporului, adăugind 
noi valori materiale și spirituale economiei, științei și culturii 
românești, făcîndu-și din aceasta cauza muncii de fiecare zt, 
însăși rațiunea lor de a fi.

Fructificînd din plin disponibilitățile de cutezanță, energie 
și receptivitate la înnoire, caractersitice vîrstei noastre, ală- 
turîndu-și'eforturile Ia cele ale școlii, instiuțiilor de cultură 
și artă, armatei, ale celorlalte organizații de stat și obștești 
cărora le revin răspunderi directe în educarea și -formarea 
tinerei generații, Uniunea Tineretului Comunist își va spori 
strădaniile pentru îndeplinirea misiunii încredințate de partid 
de a fi inițiatorul și organizatorul nemijlocit al activităților 
politice, cultural- artistice, sportive și turistice, de pregătire 
a tineretului pentru apărarea patriei. înfăptuirea acestui 
imperativ va conduce implicit la creșterea rolului organiza
ției de tineret, la amplificarea înrîuririi sale educative^ la 
angajarea tot mai hotărîtă a tineretului în viața complexă a 
țării. înarmarea tuturor tinerilor cu ideile marxim-lenînls- 
mului, ale politicii Partidului Comunist Român, cultivarea 
unor puternice convingeri politice și ideologice, sădirea în 
conștiința lor a principiilor moralei comuniste, a crezului 
fierbinte al patriotismului, al umanismului și internaționa
lismului socialist, dezvoltarea dorinței de autoperfecționore 
continuă în vederea participării tot mai active, alături de 
întregul popor, Ia înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al IX-lea al partidului, la vastul program de înăl
țare a patriei pe noi culmi ale civilizației și progresului — 
iată obiectivele din îndeplinirea cărora Uniunea Tineretului 
Comunist își va face o îndatorire de onoare față de partid, 
față de patrie.

In fața conducerii partidului, Uniunea Tineretului Comu
nist făgăduiește solemn că nu va pregeta să-și concentreze cu 
abnegație și hotărîre resursele pentru îndeplinirea tuturor 
sarcinilor încredințate, pentru înfăptuirea programului său 
de activitate. Deplin conștienți de nădejdile pe care patria și 
partidul le pun în tineret, vedem în răspunderile concrete și 
vitale care revin Uniunii Tineretului Comunist expresia unei 
nobile misiuni sociale : aceea de a crește și educa tînăra ge
nerație de constructori ai socialismului, tînăra armată de fău
ritori ai operei pe care o conduce — victorios, iubit și stimat 
— Partidul Comunist Român.

Plenara comună 
a C.C al U.T.C. și 
Consiliului U.A.S.R.în cursul după-amiezii de ieri a avut loc plenara comună a C.C. al U.T.C. și Consiliului U.A.S.R., care a adoptat unele derogări de la Statutul U.T.C. în legătură cu simplificările ce se impun în structura organizatorică în spiritul Hotărî- rii Plenarei C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie — 1 decembrie 1967.
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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A PRIMIT PE TOVARĂȘUL
IB NORLUND

Sîmbătă, tovarășul Nicolae 
leaușescu, secretai general al 

Comitetului Central al Partidu- 
ui Comunist Român, împreună 
:u tovarășul Leonte Răutu, mem

bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit pe tovarășul Ib Norlund, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Dane
marca, care, la invitația C.C. al 
P.C.IL, faoe o vizită de prietenia 
în țm noartriL

La primire a luat, de asemenea, 
parte tovarășul Alexandru Iones- 
cu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

în timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, au fost abordate 
aspecte ale situației internaționa
le actuale, ale mișcării comunis
te și muncitorești, precum și as
pecte privind dezvoltarea conti
nuă a relațiilor frățești dintre 
«ele două partide.



Peste amfiteatre • stăpână a- 
Mim liniștea. Studenții sînt în 
vacanță. Dar secretariatele facul
tăților păstrează încă ecourile se
siunii de examene. Aici se calcu
lează. Se întocmesc note expli
cative. Se stabilesc procente : cîți 
itudenți sînt promovați ; câți nu 
l-au prezentat la unul sau mai 
multe examene ; câți au fost res
pinși ; cîți au obținut note între 
7 și 10... Studentul nu învață 
pentru notă. El învață pentru că 
vrea să devină un inginer bun, 
sau un profesor bun, sau un me
dic bun, sau un actor bun. Este 
scopul final al activității sale u- 
niversitare. Nota însă (chiar dacă 
uneori mai acordă rabat subiec
tivismului) indică gradul de pre
gătire pe care studentul îl atinge 
la un moment dat : după un se
mestru sau după un an univer
sitar. Ea este un barometru — e 
drept, nu singurul, dar, se pare, 
cel mai important — pe „cadra
nul" căruia societatea verifică pe
riodic calitatea pregătirii viitori
lor săi specialiști.

Să privim acest barometru. 
„Acele" lui indică acum coordo
natele examenelor din sesiunea 
de iarnă. La prima vedere s-ar 
părea că nu există elemente care 
să individualizeze această sesiune, 
s-o deosebească de celeilalte. De 
<ând se dau examene universi
tare, întotdeauna au fost studenți 
care le-au trecut în chip magis
tral, întotdeauna au fost studenți 
care au handicapat, întotdeauna 
au fost studenți care au pierdut 
prin abandon. în privința aceasta, 
sesiunea de examene care s-a în
cheiat recent nu a adus nimic 
nou. Și totuși...

Un observator atent nu putea 
trece cu vederea că în această 
sesiune studenții au fost stăpâniți 
de o ambiție rar înitîlnită. Sînt 
mulți, foarte mulți acei studenți 
care au „rupt cartea" în timpul 
semestrului și au „rupt cartea" 
în timpul examenelor. Dezidera
tele au fost: cît mai multe grupe 
integraliste și cu note numai 
peste 7, cît mai mulți studenți 
integraliști și cu note numai peste 
7. Acestor deziderate — ale stu
denților —• li s-a opus exigența 
examinatorilor, care au ridicat 
sus, foarte sus ștacheta. înfrun
tarea se anunța de la început pa
sionantă. Ambiția studenților de 
a obține note cît mai mari avea, 
de data aceasta, un suport moral 
neobișnuit. Se știe, după sesiunea 
de restanțe din toamnă, căreia 
i-a urmat o sesiune „extraordi
nară" de reexaminări, mulți din
tre tinerii care populează amfi
teatrele universitare au ieșit cu 
prestigiul șifonat. Numai că ti
nerețea nu se împacă cu înfrân
gerile. E drept, umbra care se 
așternuse pe chipul studenției 
ocupa un spațiu restrîns, dar îi 
știrbea din prestanță. De aceea 
trebuia grabnic înlăturată. Pri
mul pas mare trebuia făcut acum, 
în sesiunea din iarnă. Spuneam 
mai sus că studentul învață nu

peotru notă, d pentru că vrea 
să devină un inginer bun, sau 
un profesor bun, sau un medic 
buu, sau un actor bun. Stnt însă 
momente cînd el „uită" acest lu
cru ți singurul său scop este să 
obțină note cât mai mari. Cînd 
aceste momente se confundă nu-

dune* despre care vorbim s-a dat 
o luptă pentru note mari. Avem 
acum în față tabloul final al re
zultatelor. Studenții au de ce să 
fie mîndri. Iată, de pildă, cum 
stau lucrurile în cîteva institute 
de învățământ superior din Cluj. 
La Universitate, din 6334“de note,

exemple. Și la București, și la 
Iași, și ia Timișoara studenții se 
mtndreec acum ou notele lor 
multe, foarte multe de 9 și 10, 
cu examene ia care au răspuns 
strălucit. La Institutul politehnic 
din București și la Institutul de 
arhitectură cele mai multe dintre

NOBLE TEA
PEBSEVERENȚEI
mai cu sesiunile de examene, nu-i 
nici o tragedie. Alarma trebuie 
dată numai pentru cazurile tn 
care asemenea momente se con
fundă (sau tind să se confunde) 
cu toată perioada studenției. Așa
dar, este lăudabil faptul că în se-

2371 stnt de 9 și 10 : La Institu
tul de medicină și farmacie din 
3495 de note 2070 sint de 9 și 
10 ; la Conservator din 738 de 
note 265 sint de 9 și 10 ; la Arte 
plastice din 677 de note 287 sînt 
de 9 și 10. Am dat numai cîteva

proiecte au fost notate cu 8, 9 
și 10. Un alt fapt îmbucurător : 
în toate institutele, fără excepție, 
rezultatele cele mai frumoase 
le-au obținut studenții anilor III, 
IV și V, deci cei care parcurg 
deja disciplinele de specialitate

și care se găseso tn contact di
rect cu profesiunea pentru care 
se pregătesc. Elementul surpriză 
al sesiunii îl constituie faptul că 
diferența dintre numărul mare de 
note bune ale viitorilor medici și 
numărul mic de asemenea note 
ale studenților de la Politehnică, 
diferență care se repeta ca un 
leit-motiv de la o sesiune de exa
mene la alta, a scăzut acum, în 
sensul că viitorii ingineri „au for
țat" serios zona notelor de 9 și 
10. Un singur lucru întristează 
la sfârșitul acestei sesiuni : rezul
tatele obținute la examenele de 
matematică. Și la universități, și 
la institutele politehnice, până și 
la Institutul de arhitectură din 
București matematica e un „hop" 
încă greu de trecut și credem că 
în primul rînd în liceu trebuie 
căutate cauzele. Ce-i de făcut ? 
Spuneam că această sesiune s-a 
caracterizat printr-un surplus 
substanțial de ambiție, ceea 
a stimulat eforturile. Se pare 
e o cale nu numai tentantă, 
cale bună.
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Ie

Teodora Lucaciu m „Vocea 
umană" de Fr. Poulenc.

4Kb 
bo~de

National 
gong al

da Rimini" de Ceaikovski 
„Poarta sărutului" și „Coloa
na fără sfîrșit".

prima orchestră simfo- 
a țării. In aceeași zi, la 
din putinele laboratoa- 
experimentale active,

Primii păți pe zăpadă...

lagă, Ovid Teodorescu, Mi
hai Berechet, Dumitru Fur- 
dui, Nancy Holloway, Sin
cronul, cîntecele lui George 
Grigoriu) au rămas simple 
promisiuni, compromise de 
un mixtum compositum ne
inspirat. Ziua a fost însă 
salvată de o premieră deo
sebită pe scena Operei Ro
mâne : spectacolul experi
mental cu „Vocea umană" 
de Fr. Poulenc după celebra 
piesă-monolog a lui Codeau, 
„Francesca da Rimini" de 
Ceaikovski și două lucrări 
de Tiberiu Olah inspirate din 
mitologia brâncușiană:

printre multele existente în 
teatrele noastre, cel de la 
Tg. Mureș, a avut loc pre
miera unui spectacol-coupâ 
intitulat ad-hoc „Shakes
peare ți Napoleon în viziu
nea lui Shaw" (cu alte cu
vinte, piesele scurte „Doam
na brună din sonete" șl 
„Omul destinului").

Joi, zi neobișnuit 
gată. La Teatrul 
din Cluj, primul ___ _
unui experiment cu~ un" sin
gur precedent în practica 
teatrală a ultimilor ani. După 
Aurel Baranga, care și-a 
pus în scenă „Sfîntul Mitică

olimpic
ȘI NORDICII
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S-A U
RĂZBUNAT

Ce-mi place mie foarte mult 
aici, în valea Rhonului, este 
faptul că pot să văd, dacă am 
chef, în fiecare zi cel puțin doi 
copii de regi. Ies în stradă, aș
tept 10 sau 15 minute și nu se 
poate să nu treacă unul prin 
fața mea, fie spre pîrtiile de 
concurs, fie spre debit ca să-și 
cumpere țigări. Vineri au apă
rut la Autrans, Carl Gustav, 
prințul regal al Suediei — as
tăzi s-a ivit prințesa Beatrice, 
prințesa moștenitoare a Țărilor 
de Jos. Carl Gustav a avut bu
curia să asiste la victoria lui 
Toini Gustafson, în proba de 
10 km fond femei. Prințesa 
Beatrice, nu a avut cui să strîn- 
gă mîna pentru că în concurs 
nu figura nici un supus al alte
ței sale. Toini Gustafson, care 
trece drept cea mai frumoasă 
concurentă (nu-i de mirare. 
Suedia a dat anul acesta pe mit 
Univers la junioare), a deschis 
seria răzbunării nordicilor în 
războiul cu sudicii. Și pentru 
că răzbunarea femeilor este tot
deauna mai ascuțită decît a 
bărbaților, alte două fete din 
zona zăpezilor veșnice au luptat 
din răsputeri ca să urce pe 
treapta cea mai de sus a glo
riei. Una este sovietica Ludmila 
Titova, care a cîștigat proba de 
500 mefri patinaj viteză (pe lo
cul II trei concurente america
ne, cîștigătoare ale medaliei de 
argint — cum o vor împărți-o 
dumnezeu știe — medalia de 
bronz pentru prima oară în is
toria probei nu s-a acordat). A 
doua este finlandeza Mustonen 
care a bătut recordul profesoa
rei din Celeabinsk, Skoblicova, 
la 1 500 metri patinaj viteză. 
Skoblicova își justifică înfrîn- 
gerea prin faptul că este mamă 
a patru copii și nu s-a putut 
antrena cu aceeași intensitate 
cu care a făcut-o înainte de 
Innsbriick, unde a luat 4 meda
lii de aur.

Coloșii crescători de reni și-au 
adunat Ia rîndul lor puterile și

au spulberat visul micuțului 
vameș italian de a intra în po
sesia eventului de aur. In pro
ba de 15 km fond, ei au luat 
primele trei locuri prin : Groen- 
ningen (Norvegia), Maentyranta 
(Finlanda), și Larsson (Suedia). 
Dar Nones, care vorbește bini
șor 5 limbi — franceza, norve
giana, suedeza, engleza, germa
na — și care în timpul cînd nu 
schiază și nu poartă uniforma 
de luptă împotriva contraban
diștilor, păzește vasele tatălui

De la Grenoble,

FĂNUȘ NEAGU

transmite

său, declară că socotelile cu 
nordicii nu au fost definitiv în
cheiate. El va lua startul și în 
a treia probă și promite o mare 
de lacrimi sub cerul polar.

Austriaca Olga Pall a izbutit 
să-l răzbune pe prietenul ei Ne- 
ning. Isabelle Mir (Franța) — 
fată de 18 ani în care gazdele 
își puneau toată speranța, a 
ocupat locul II. Marielle Goit- 
schel, răsfățata tuturor ziarelor 
nu s-a văzut pe pîrtie. Degeaba 
a ținut pumnii strînși 
ea Audrey Hepburn, 
sînt convins, 
care vorbesc ziariștii 
în urma acestei situații, 
Franței are un galon de 
două rînduri de eghileti 
gint.

Din cauza unor adieri 
văratice, proba de bob în doi 
nu s-a încheiat. Monti, vest- 
germanul Floth și Panturu, stau 
de veghe cu ochii pe cer. Cel

pentru 
Marielle, 

nu are clasa de 
francezi.

echipa 
aur șl 
de ar-
primă-

Moment din „Pur și simplu 
o criză" cu Ion Marinescu și

Constantin Codrescu

P A V O H A 1/ I C
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pricina îmbolnăvirii interpre
tei principale) și, în viitorul 
apropiat, „Madame Sans- 
Gene“ de Sardou și Moreau. 
Parcă e totuși cam mult... 
Pe cînd „Moartea civilă" șl 
„Curierul de Lyon ?“

Duminică se anunță o zi 
plină. Vernisajul 
pictorului Camilian 
trescu (unul dintre puținii 
artiști care îmbină 
cu o susținută activitate cri
tică și teoretică) la Galeriile 
din B-dul Bălcescu nr. 23, 
inaugurarea cu spectacolul 
„Vrăjitorul din Oz" a noii 
săli a Teatrului „Țăndărică" 
(în str. Academiei nr. 28—30) 
rețin atenția în cursul dimi
neții. Pentru după amiază, 
celor care nu vor opta pentru 
vreun titlu din bogatul 
program al teatrelor sau 
al cinematografelor, le su
gerăm 
lectura 
apărute în cursul săptămî-

expoziției 
Deme-creația

să întîrzie în 
uneia din cărțile

Moment din „Francesca 
în caruselul fără oprire al 

săptămînilor, fiecare zi se 
străduiește să ne rețină a- 
tenția cu ceva, să se înscrie 
în calendarul preocupărilor 
noastre cu un profil aparte, 
cu o notă distinctă. O pri
vire aruncată în urmă, asu
pra săptămînii care se în
cheie azi. ne poate reaminti 
cît de bogate sînt evenimen
tele cultural-artistice care 
se oferă, zilnic, opțiunii 
noastre.

Lunea ar fi putut părea o 
zi fără noroc. Premiera de 
gală a filmului „împușcături 
pe portativ" a lansat pe 
piață încă una din peliculele 
mediocre pe care, cam 
prea multă larghețe, ni
oferă de la o vreme cinema
tografia noastră. Pronosticu
rile genericului (Margareta 
Pîslaru, Corneliu Fugaru, 
Ștefan Bănică, Ștefan Tapa-

Marți, la Sala Palatului, • 
altă premieră cinematogra
fică fără satisfacții : „Vale
tul de pică" cu Eddie Con
stantine, interesant actor, ale 
cărui filme, cu o inspirată 
atmosferă stranie șl cu un 
dialog inteligent, suferă din 
păcate de o iremediabilă sub- 
țirime.

Miercuri, sub bagheta 
Mircea Basarab, Filarmonica 
„George Enescu" a prezentat 
primele trei lucrări din ci
clul pateticelor Concerte 
brandemburgice ale lui Bach, 
interpretate la acel admira
bil nivel cu care ne-a obiș
nuit 
nică 
unul 
re

Blajinu" la Teatrul „Bu. 
landra", Paul Ever ac este al 
doilea dramaturg care schim
bă stiloul cu bagheta regi
zorului, semntnd montarea 
propriei sale piele „Patimi". 
în același timp, la Bucu
rești avea loc un vernisaj 
deosebit de interesant : Ex
poziția de artă plastici din 
R.F.G., organizată de Mu
zeul din Bochum în sălile 
Ateneului și cuprlnzînd nu
me celebre ale plasticii 
contemporane, ca W11I1 Bau- 
meister, Marc Zimmermann, 
Werner Gilles etc.

Organista italiană Eva Frick

Vineri, Teatrul Mic, con
secvent cu seriosul său pro
gram repertorial, a prezen
tat în regia lui D. D. Nelea- 
nu, o nouă piesă româneas
că : „Pur ți simplu o criză" 
de Ionel Hristea, Intr-o dis
tribuție excelentă, cuprln- 
zlnd printre alții pe Constan
tin Codrescu, Leopoldina 
Bălănuță, Ion Marinescu, 
Dinu Ianculeacu, Tudorel 
Popa, Gh. loneecu-Glon, 
Doina Tuțescu etc. Tot o 
nouă lucrare românească — 
de data aceasta din dome
niul muzicii — „Nocturna* 
de Ștefan Constantin Zorzor 
(în primă audiție bucu- 
reșteană) a stat în centrul 
concertului Filarmonicii 
„George Enescu" dirijat de 
Mihal Brediceanu. în ace
lași concert — Chopln în in
terpretarea unei pianiste 
din patria sa, Lldia Grych- 
tolowna.

Sîmbătă, la Teatrul Na
țional, premiera unei stră
vechi comedii : „Topaze" de 
Marcel Pagnol cu Grigore 
Vasiliu-Birlic, Ion Finteștea- 
nu, Toma Dimltriu și alții. 
Afișul teatrului anunță încă 
o premieră de același cali
bru : „Heidelbergul de altă
dată" de W. Meyer Forster 
(amînată cu cîteva zile din

Artistul poporului Gr. Vasi
liu-Birlic în rolul titular 

din „Topaze"
nil în librării : Volumele de 
versuri ale tinerilor poeți 
Sorin Mărculescu („Nunțile 
necesare"), Mihail Sabin 
(„întreținerea focului"), Ovi- 
diu Genaru („Nuduri"), pie
sa lui Al. Voitin „Procesul 
Horia", biografiile „Caius 
Iulius Cesar" de Vladimir 
Hanga și „Surorile Bronte" 
de Zoe Dumitrescu Bușu- 
leanga, ori albumul de artă 
fotografică „Cîntecele zăpe
zii" de M. și R. Bichlceanu.

SEBASTIAN COSTIN

mai guraliv este Floth. El sus
ține o expresie pe care am mai 
auzit-o pe undeva, că are titlul 
olimpic în portofel.

Zeul Killy, care își va încer
ca norocul și în proba de sla
lom (pentru prima oară în isto
ria olimpiadelor albe, proba se 
va desfășura în două manșe), 
își vinde surîsul elegant în toa
te ziarele, pe toate ecranele ci
nematografice, pe toți pereții, 
în hotelul pe care taică-său îl 
ține în valea Iserului, după vic
toria de la Chamrousse s-a 
băut numai șampanie pînă a- 
proape de zori. Prietenii de su
flet au anunțat că dacă Killy 
va învinge și la slalom, vor 
face să curgă vinul prin șanțuri. 
Vorbe de clacă, știu eu prea 
bine cum este la băutură, în
ghiți două pahare și iei urgent 
măsura lui dumnezeu pentru 
palton, uitînd că vin și orele 
de mahmureală cînd oftezi 
după o oală de zeamă de varză 
acră.

Killy va abandona în aprilie 
schiul amator și va trece la 
profesionism — propuneri uria
șe pentru un turneu în Statele 
Unite și Canada — sau va ur
ca pe un 
Specialiștii 
bil să facă 
cumplit de „ 
La Grenoble, asistența își 
groașă mereu rîndurile.
Paris
nesc spre Alpi zilnic 64 de tre
nuri transportînd în jur de 
75 000 de persoane. Hoții de bu
zunare, sînt convins, că sînt în 
al nouălea cer. Nici în gînduri- 
le lor cele mai tainice nu nă- 
dăjduiau să apuce o perioadă 
atît de îmbelșugată.

La școala de arte frumoase, 
a sosit o pînză uriașă, 3/4 a lui 
Salvador Dali. E intitulat „Pes
cuitul thonului" și a fost trans
portat într-un conteiner atîr- 
nînd 1 000 de kg. La margini 
bine înțeles cordoane de poli- 
țlști. De cîteva zile 
orașul olimpiadei și 
virei Popescu.

In încheiere, un 
m-a uns pe suflet: 
zlunea, ne-a oferit un meci de 
fotbal din șaisprezecimile Cupei 
Franței. Orice s-ar spune altfel 
este viața cînd auzi mingea bu- 
buind și tribunele urlînd : „dez- 
noadă-ți bă, picioarele !".

automobil de curse, 
susțin că este capa- 

epocă și în acest 
periculoasă meserie, 

în- 
Din 

gare du Lion — por-

se află în 
teatrul E1-

lucru care 
azi televi-
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Sîmbătă dimineața s-a îr 
poiat în Capitală, după vizi 
făcută în R. S. F. Iugoslavi 
președintele Comitetului d 
Stat al Planificării, Maxin. 
Berghianu.

La sosire în Gara de Nord 
au fost prezenți membri ai 
conducerii C.S.P., precum și 
Iakșa Petrici, ambasadorul 
R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești.

*
Cu prilejul aniversării a 25 da 

ani de la apariția ziarului „Ro> 
mânia liberă", sîmbătă la amia
ză, în sala de marmură a Casei 
Sctnteil a avut loo o adunare 
festivă.

Au participat membri al C.Q, 
al P.C.R, redaotori-șefi «* xjiUP" 
lor centrala, ziariști din redacții* 
le ziarelor centrale șl lnstitațiilo* 
de presă, vechi colaboratori al 
„Rcmânlai libere", oameni de 
știință yl cultură.

Tov. Ion Mirgheanu, redao* 
tor-tef al „României libere", a 
vorbit despre activitatea ziarului 
tn sfertul do veao do la apariția, 
evoctnd tradițiile de luptă ale ax 
oestui important cotidian iernă* 
neso, a subliniat preocupările șl 
sarcinile sale actuale.

Reprezentanți ai Uniunii Zia
riștilor și ai ziarelor centrala aU 
transmis un salut călduros oole> 
gilor de la „România liberă".

*
Sîmbătă a sosit In Capitală 

tovarășul V. Koucky, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
care, la invitația C.C. al P.C.IL, 
va face o vizită de prietenie Ia 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă* 
neasa, oaspetele a 
nat de tovarășul 
secretar al C.C. al 
viști de partid.

Au fost de față 
Cisar, ambasadorul 
slovace la București și membri 
ai ambasadei.

fost întîmpl« 
Mihai Dalea, 
P.C.R., actl«

dr. Cestmlr 
R. S. Ceho-

(Agerpret)

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Spectacol Gershwin, ora 11, 
Pelleas și Melisande, ora 19,30 : 
Opera Română ; Ana Lugojana, 
ora 10,30, Abecedar muzical, 
ora 19,30: Teatrul de operetă; 
Maria Stuart, ora 10, Apus de 
soare, ora 15. Regina de Navara, 
ora 19,30 : Teatrul Național 
„I. L. Caragiale", sala Comedia; 
Dinu Păturică, ora 10, Jocul 
adevărului, ora 15, Martin Bor
mann, ora 19,30: Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale", sala Stu
dio ; Opinia publică, ora 10,30, 
Rinocerii, ora 20 : Teatrul de

Comedie; D-ale carnavalului, 
ora 10,30 și ora 20, Livada cu 
vișini, ora 15 : Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra", sala 
din bd. Schitu Măgureanu. 
Comedie pe întuneric, ora 10,30 
și ora 15, Kean, ora 20 : Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra", sala 
Studio ; Acest animal ciudat, 
ora 10, Henrich al IV-lea, ora 
15,30, Lovitura, ora 19,30 : Tea
trul „C. I. Nottara" sala Ma- 
gheru ; Cînd luna e albastră, 
ora 10,30. Jaguarul roșu, ora 16, 
Viziuni flamande, ora 20 : Tea
trul „C .1 Nottara", sala Studio; 
Doi pe un balansoar, ora 10,30, 
Medalion Alecsandri, ora 15, 
Amintirea a două dimineți da 
luni, ora 20 : Tetrul Mic ; Mio
rița, ora 10,30 : Teatrul „Barbu 
Delavrancea".

CAPCANA
rulează la Patria (orele 9 ;
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15)
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21)

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la Republica (orele
8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22)

VALETUL DE PICA
rulează la Luceafărul (orele
9 ; 11,18 ; 13.30 : 18.13 : 18.90 ;
20,46)

DE TREI ORI BUCUREȘTI
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15 ; 13.30 ; 16 : 18,30 ; 20,45) 
Grivița (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) Capitol (orele
10 ; 12,30 ; 15 ; 17.30 ; 20)

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Feroviar (orele 8,30; 
10,45 ; 13 ; 17,30 ; 20) Excel
sior (orele 9,45 : 12 ; 14,15 ;
16,30,; 18,45 ; 21). Gloria (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) Tomls (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 : 16 ; 18,30 ; 20.45)

cAutați idolul
Melodia (orele 9 : 11 : 13 : 15 :
17 ; 19 ; 21), Modern (orele 9 ;
11 ; 13 : 15 : 17 ; 19 ; 21)

ÎNCERCUIREA
rulează la Floreasca (orele 
16; 18,15; 20,30), Flamura (ore
le 9; 11,18; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

CONTELE BOBBY. SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Lumina (orele 9,80;

15.45 — în continuare : 18,15;
20,45)

BILLV MINCINOSUL
rulează la Central (orele 9;
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45)

IO, MIRCEA VOIEVOD; DA- 
ȚI-MI UN CALM 1NT : LAURI 
CELOR MAI BUNI ; PÎINEA 
NOASTRĂ ; ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC nr. 12/1967, MIRACOLUL 

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

DOSARUL XII
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30),
Ferentari (orele 15,30 ; 18;
20,30),

JOCURI NESCHIMLBATE
rulează la Doina (orele 11,80 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; pro
gram pentru copil ora 9 și 10)

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Buxești (orele 15,89; 
18 ; 20.80) ____

DRAGOTHUț WCgȘl BLfiMM

rulează la Dacia (orele 8,15—« 
15; 17; 19; 21).

UN NABAB MAGHIAR
rulează la Bucegi (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30)

AMPRENTA
rulează la Unirea (orele 16 ;
18.15 : 20,30)

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

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

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Pacea (orele
15.30 ; 18 ; 20,30) Rahova (ore
le 15.30 ; 18 : 20.30)

REPUBLICA SKID
rulează la Moșilor (orele 15,56; 
18) ; orele 20,30.

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 : 20,30)

REÎNTOARCEREA LUT SUR- 
COUF

rulează la Cosmos (orele 14.30;
16.30 ; 18,30 ; 20,30)

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la București (orele 9 ; 
11 : 13 ; 15 : 17 : 19 : 21)

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20.30)

OCOLUL
rulează la înfrățirea (orele 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

9,02 Gimnastica de înviora
re ; 9,10 Teatru pentru copil șt 
tineretul școlar. „Ha«i Tudoee"

de Barbu Delavrancea ; 10,3dEmisiunea pentru sate ; 12,15 Concert simfonic. Orchestra simfonică a Radioteleviziunii; 12,45 Jocurile Olimpice de iarnă. Proba de slalom uriaș — bărbați. „Sărituri speciale de la trambulina de 70 m.“ ; 16,00 Muzică populară românească ; 16,30 Magazin 111 ; 17,30 Jocurile Olimpice de iarnă. Hochei i Canada—S.U.A. ; 19,45 Telejurnalul de seară ; 20,00 întâlnire cu...Astă-seară Ion Da
cian ; 20,15 Film: „Printre
cimpanzei" ; 21,20 Jocurile O- 
llmpice de Iarnă ; 21,35 „Trei 
și., unul" I Fantezie muzlcal- 
dlstractlvă ; 22,15 Telejurnalul 
de noapte ; 22,30 Jocurile CN 
Umple* de iarnă. Hochei ț 
U.R.S.S.—R. F. a Germaniei»
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CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ A UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pagina I)> Consider însă că este necesar să menționez că, față de marile transformări sociale care au avut loc în țara noastră, formele organizatorice și metodele de lucru ale Uniunii Tineretului Comunist au rămas cu mult în urmă. în fond, cu mici deosebiri, Uniunea Tineretului Comunist are aceeași formă organizatorică și folosește aproape aceleași metode de lucru ca în primii ani de după eliberare. După cum se știe, în cei peste 20 de ani ce au trecut de la eliberarea țării s-au produs multe transformări în societatea noastră, în activitatea diferitelor instituții și organizații care au menirea de a asigura formarea și educarea tineretului. De aceea și sarcinile și activitatea U.T.C. trebuie să țină seama de aceste transformări, să adopte forme corespunzătoare noilor condiții. Menținerea acelorași forme și metode învechite de lucru are o influență negativă asupra eficienței activității U.T.C.-ului, o împiedică să se desfășoare la un nivel corespunzător cerințelor tineretului, noilor condiții și să-și aducă pe deplin aportul la formarea multilaterală a tinerei noastre generații. De aceea, Comitetul Central al partidului a apreciat că sînt necesare măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea activității Uniunii Tineretului Comunist, a întregii munci de educare și formare a tinerei generații. Discuțiile care au avut loc în organizațiile de tineret, cît și dezbaterile din această consfătuire au subliniat în mod unanim că aprecierile partidului sînt juste, că ele corespund realităților societății noastre.Pentru a defini mai bine rolul și sarcinile U.T.C. în noile condiții, trebuie să pornim de la obiectivele principale ale activității U.T.C., de la rolul tineretului în societatea noastră socialistă. După cum cunoașteți, una din preocupările centrale ale partidului și guvernului, a întregii societății este creșterea, formarea și educarea tinerei generații pentru a fi gata să ducă mai departe făclia progresului și civilizației, să asigure înflorirea continuă a națiunii noastre socialiste. (Vii aplauze).Munca de educare a tineretului trebuie să se bazeze pe tot ceea ce a creat mai bun omenirea pînă acum, pe cunoașterea trecutului glorios de luptă și muncă al țării noastre, pe minunatele creații științifice, literar-artistice, pe tot ceea ce poporul nostru a făupt în decursul veacurilor — și care reprezintă o moștenire minunată pe care trebuie s-o prețuim și să o folosim la justa ei valoare. (Aplauze), întreaga' activitate de educație trebuie să sădească Ăn inimile tineretului patriotismul socialist, dragostea față de patrie, hotărîrea de a munci și lupta, de a-și pline întreaga pricepere în slujba înfloririi națiunii noastre socialiste, bunăstării poporului român. (Vii aplauze).O atenție deosebită trebuie acordată educării tinerei generații în spiritul prieteniei frățești între tinerii de diferite naționalități, care vor avea menirea să ducă mai departe ceea ce au făurit în comun părinții lor, să asigure progresul și ridicarea pe culmile cele rtittr înalte de civttizațfe a patriei lor comune — Republica Socialistă România. . .. ic, !f<Munca de educație trebuie să cultive îi: sufletul' 'retului sentimentul nobil al solidarității inter-, onale cu lupta tineretului de pretutindeni, pen- libertate, împotriva războiului și imperialismu- pentru progres social.htreaga activitate de formare și educare a tine- . generații trebuie să ducă la pregătirea tineretu- i pentru muncă și viață. Pentru desfășurarea aces- i munci, societatea noastră socialistă dispune de oate mijloacele necesare.Doresc să subliniez. în primul rînd, grija pe care acordă partidul și statul nostru îmbunătățirii ondițiilor materiale, creșterii copiilor și a tineretu- ..ii patriei noastre, grija pentru apărarea sănătății, pentru formarea unui tineret multilateral dezvoltat.Un rol de o deosebită însemnătate în întreaga muncă de educație și de formare a tinerei generații îl are școala, tncepînd cu invățămîntul preșcolar și terminînd cu ce] superior, școala dispune de cele mai variate mijloace de educare și de formare a tineretului de toate vîrstele. Actualmente, pînă la vîrsta de 14—15 ani, întregul tineret urmează cursurile școlii de 8 ani, iar pe baza recentelor hotărîri privind îmbunătățirea învățămîntului, întregul tineret va urma invățămîntul de 10 ani ; o parte însemnată va urma liceul, iar după aceea zeci de mii de tineri vor frecventa cursurile învățămîntului superior. Iată, deci, că în acest cadru, sînt create condiții ca tineretul patriei noastre să învețe, să primească cunoștințele necesare — științifice, culturale, istorice, de educație patriotică — să se pregătească temeinic pentru muncă, pentru activitatea sa viitoare.Doresc să subliniez, de asemenea, că în școlile de toate gradele își desfășoară activitatea peste 150 000 de educatori, învățători, profesori secundari și universitari, care depun o muncă plină de abnegație pusă în slujba educării copiilor și tineretului, a răspindirii culturii și științei în orașele și satele patriei Acest valoros corp didactic are menirea de mare cinste și răspundere de a educa și forma tineretul țării noastre După cum știți, tovarăși, este un merit al partidului nostru al politicii sale marxist- leninisie că a știut să găsească căile de unire a tuturor eforturilor intelectualității noastre pe drumul servirii poporului, a construcției socialiste. Putem spune astăzi că atît intelectualitatea mai în vîrstă, care și-a format pregătirea în anii regimului bur- ghezo-moșieresc cît și intelectualitatea nouă, creată în perioada construcției socialiste acționează ca un tot unitar înfăptuind neabătut politica partidului ; intelectualitatea constituie un sprijin de nădejde în întreaga muncă de răspîndire a științei și culturii în rîndurile tineretului și ale tuturor oamenilor muncii, în ridicarea nivelului genera] de cultură a! întregului nostru popor. (Vii și puternice aplauze).Comitetul Central al partidului și guvernul țării sînt convinse că și în viitor corpul didactic, intelectualitatea noastră își vor îndeplini cu cea mai mare răspundere misiunea ce le revine, că vor face totul pentru a răspunde cu cinste înaltelor îndatoriri ce le are față de patrie, față de popor. (Aplauze îndelungate).Tată de ce partidul și guvernul consideră că rolul principal. în condițiile actuale, în formarea și educarea tinerei generații revine școlii, iată de ce socotim că trebuie luate toate măsurile pentru ca școala să-și îndeplinească în cele mai bune condiții rolul pe care îl are în societatea noastră socialistă.Societatea noastră socialistă statul dispun de mijloace de foarte mare eficacitate — cum sînt: radioul televiziunea, presa, care aduc o contribuție însemnată la întreaga activitate de educare a tinerei generații. Cred că tovarășii care lucrează în a- ceste sectoare de activitate vor ține seama de criti- cile care li s-au adus în această consfătuire, că vor lua măsuri pentru a îmbunătăți activitatea instituțiilor respective că se vor îngriji ca radioul, televiziunea, presa să se ocupe mai mult de problemele tineretului să promoveze în programele sau în paginile lor mijloace menite să sprijine mai eficient întreaga operă de formare Și educare a tinerei generațiiîn educarea și formarea tineretului un rol important revine literaturii și artei. Avem și în acest domeniu lucruri bune — nu doresc să vorbese acum despre rezultatele obținute în creația noastră literară și artistică în general. Mă refer în specia] la literatura și arta pentru tineret. S-au realizat, în

acest domeniu, multe progrese, există o serie de tineri scriitori, artiști, compozitori care dau opere valoroase ; aceasta nu înseamnă că ei nu pot realiza opere și mai bune, că nu trebuie să depună, în continuare, eforturi ca operele lor să se situeze la nivelul cerințelor tineretului nostru, atît din punct de vedere al formei artistice cît și din punct de vedere al conținutului, să servească educației în spirit comunist, să contribuie la mobilizarea tinerei generații în munca și lupta pentru construcția socialismului și comunismului. (Vii aplauze).Tineretul așteaptă de la oamenii de litere și artă să creeze opere tot mai multe, care să corespundă gusturilor, cerințelor, specificului vîrstei sale și care să poată contribui la deschiderea de noi orizonturi pentru tînăra generație a patriei noastre, să o înflăcăreze și să o îmbărbăteze în învățătură, în muncă, în viață.O contribuție importantă la educarea și formarea tineretului aduce, de asemenea, activitatea cultu- ral-artistică de masă ce se desfășoară pe întreg cuprinsul țării.Forțelor armate ale patriei noastre Ie revine un rol deosebit de important în educarea și căli rea tinerei generații, în formarea cetățenilor în spiritul unei înalte conștiințe patriotice, în pregătirea tineretului pentru a apăra cuceririle revoluționare ale poporului, cauza socialismului și păcii.Putem spune, tovarăși, că societatea dispune de mijloace foarte variate pentru a asigura creșterea, formarea și educarea unul tineret cu înalte idealuri de progres și pace, constructor al celei mai avansate societăți — societatea comunistă. Trebuie adăugat însă că datorită unor deficiențe — printre care și faptul că nu există o coordonare unitară a întregii activități — nu întotdeauna aceste mijloace dau rezultatele așteptate. De aceea este necesar să se asigure o mai bună coordonare, o unire a eforturilor tuturor instituțiilor și organizațiilor în opera nobilă de educare a tinerei generații. In această muncă, un loc de seamă revine Uniunii Tineretului Comunist — ajutorul de preț al partidului în munca desfășurată în rîndurile tineretului. (Vii aplauze).Este necesar ca între instituțiile de stat și obștești și Uniunea Tineretului Comunist să existe o strînsă colaborare, activitatea organizațiilor de tineret com- pletînd activitatea instituțiilor de stat cu noi forme corespunzător cerințelor diferitelor categorii de tineri. Conducerea U.T.C., organizațiile de tineret nu trebuie să copieze sau să repete activitatea acestor instituții de stat, ci ele trebuie să se străduiască, cu sprijinul întregului tineret, pentru a găsi forme și metode care să compeleteze această activitate.Este necesar ca Uniunea Tineretului Comunist să manifeste mai multă inițiativă în adoptarea unei game largi de forme organizatorice si de metode de lucru, să renunțe cu mai multă hotărîre la unele practici rigide, închistate, să dea posibilitate tineretului ca el însuși să găsească cele mai potrivite forme de manifestare în toate domeniile de activitate.In cadrul consfătuirii s-au făcut în această direcție multe propuneri foarte interesante. Ele vor trebui studiate și introduse în practică. Aș dori să subliniez că este în mod deosebit necesar să se lase organizațiilor județene de tineret și organizațiilor din școli, universități, întreprinderi, comune, mai multă inițiativă în organizarea diferitelor manifestări, în adoptarea unor forme cît mai variate de activitate. Cu cît vom ști să realizăm în cel mai scurt timp aceasta, cu. atît munca U.T.C. — activitate care trebuie să cuprindă întregul tineret — va da rezultate mai bune. îmi exprim speranța că se va realiza acest lucru, că Comitetul Central al U.T.C. va acorda mai multă încredere inițiativei organizațiilor locale, că aceasta va fi numai în folosul muncii de creștere și de educare a tineretului nostru (Aplauze). Cu cît vom asigura un cimp larg de inițiativă organizațiilor județene și organizațiilor de tineret din instituții și întreprinderi, cu atît mai mult se va dezvolta și îmbunătăți munca în rîndurile tineretului 1 Dacă Uniunea Tineretului Comunist trebuie să .se ferească de ceva, apoi cred că în primul rînd ar trebui să se ferească de șablonizarea muncii, de uniformizarea ei, de adoptarea unor forme și metode rigide care fac ca activitatea organizației să fie neatractivă pentru masele largi de tineret. Trebuie să se lucreze în așa fel îneît tinerii să înțeleagă că această organizație este a lor, că de felul cum ei vor ști să-și desfășoare inițiativa depinde rezultatul întregii activități a U.T.C.-ului. Organizațiile de tineret, ele însele trebuie să găsească formele cele mai potrivite, să a- dopte metode care să îmbogățească, în general, însăși activitatea Comitetului Central al U.T.C. și întreaga muncă de educare a tineretului din patria noastră.întreaga muncă educativă trebuie să contribuie la formarea omului nou, constructor al socialismului și comunismului, cutezător, entuziast, gata de acțiune. dornic de a-și pune toată priceperea în slujba întregului popor, a patriei socialiste. In munca de formare și educare a tinerei generații o deosebită atenție trebuie acordată pregătirii tineretului pentru activitatea practică, pentru munca de sporire continuă a valorilor materiale și spirituale ale poporului hotărîtoare pentru progresul multilateral al societății noastre. în această privință, în cadrul consfătuirii s-au făcut numeroase propuneri legate de activitatea viitoare a tineretului. Este necesar să fie studiate toate aceste propuneri, să fie reluate tradițiile de muncă patriotică. de organizare a unor mari șantiere ale tineretului, care au o deosebită însemnătate pentru formarea și educarea tinerei generații.O altă sarcină de onoare care revine Uniunii Tineretului Comunist este organizarea activității de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.Este de înțeles, tovarăși, că atîta timp cît există imperialismul și se menține deci pericolul unui nou război, tineretul patriei noastre, societatea, trebuie să se preocupe permanent de întărirea forțelor sale armate, spre a fi gata să respingă orice agresiune imperialistă, să asigure apărarea patriei. Pregătirea militară a tineretului este de aceea una din sarcinile de mare însemnătate și de onoare pe care Comitetul Central al partidului și guvernul o încredințează Uniunii Tineretului Comunist. In această privință, apreciez ca foarte pozitiv faptul că aici s-a propus ca activitatea de pregătire militară să se organizeze în așa fel îneît să poată cuprinde și tinerele fete, care reprezintă mai mult de jumătate din generația tînără a țării. Trebuie să găsim în acest scop formele necesare potrivite — să începem de la instrucția militară, de la tir, de la a învăța pe tinerele fete să tragă cu arma, pînă la zborul cu avionul. Nu există în această privință domeniu de activitate care să fie rezervat exclusiv numai pentru băieți. Toți sînt cetățeni egali în drepturi și toți trebuie să aibă acces la întreaga pregătire I Trebuie să organizăm astfel întreaga pregătire îneît toți să poată fi gata să-și apere patria. (Aplauze puternice). Avem deplina încredere că Uniunea Tineretului Comunist, cu sprijinul Ministerului Forțelor Armate, al celorlalte organizații care au anumite sarcini în această direcție, va răspunde în bune condiții încrederii acordate pe partid și guvern.Uniunea Tineretului Comunist va trebui, de asemenea, să se ocupe intens de activitatea sportivă a tinerilor, de activitatea turistică ți, în general, de

organizarea într-un mod cît mai plăcut a timpului liber al tineretului.După cum vedeți, tovarăși, în hotărârile Comitetului Central al partidului, în materialele pe care le-am dezbătut, se prevăd măsuri care vor duce la schimbări esențiale și în structura organizatorică și în metodele de lucru ale U.T.C. și ale Uniunii Naționale a Studenților. Este de înțeles că înfăptuirea acestor măsuri necesită o activitate intensă și perseverentă, cere să fie bine înțeles sensul și orientarea dată în această privință de Comitetul Central al partidului. Este vorba, tovarăși, de a face din organizația noastră de tineret o organizație care să corespundă noilor condiții în care își desfășoară activitatea tineretul nostru. Organizațiile de tineret trebuie să țină seama în munca lor de situația cu totul schimbată de astăzi, față de cea existentă în anii ilegalității, de cea de după 23 August și chiar din anii de construcție socialistă.In legătură cu îmbunătățirea substanțială a metodelor de lucru este necesar să se renunțe la excesul de ședințe — de foarte multe ori plictisitoare— din practica muncii U.T.C. Trebuie înțeles că eficacitatea muncii U.T.C.-ului, de educare și formare a tineretului, nu constă în a ține un număr mai mare de ședințe, pentru că nu în ședințe se formează caracterul și viziunea despre lume, despre societate a tineretului, ci în școală, în activitatea de însușire a științei și culturii în activitatea din întreprinderi și instituții, în munca practică, alături de întregul popor. Aici se creează adevăratul caracter, adevăratul om al societății noastre socialiste 1 Ședințele multe au devenit o piedică în calea activității noastre. De aceea nu trebuie să se manifeste nici un regret pentru excesul de ședințe 1 (Aplauze). Oare prin aceasta ar dispare caracterul U.T.C.-ului de organizație politică a tineretului ? Dimpotrivă, aceasta va sublinia și mai mult caracterul ei de organizație politică care formează tineretul nostru tocmai pentru construcția societății socialiste și comuniste — care este una din sarcinile centrale ale activității U.T.C. Tocmai prin aceste măsuri vom crea condiții ca Uniunea Tineretului Comunist să-și îndeplinească în condiții mai bune rolul său de ajutor al partidului în munca desfășurată în rîndurile tineretului, rolul său de organizație politică care pregătește și formează zeci și sute de mii de viitori membri de partid, de conducători încercați ai luptei și muncii poporului nostru pentru comunism, pentru înflorirea continuă a națiunii noastre socialiste. (Aplauze puternice).
Dragi tovarăși,După cum se știe, guvernul și partidul țării noastre duc o politică externă de dezvoltare continuă a relațiilor cu toate țările socialiste, cu toate statele fără deosebire de regim social, considerînd că aceasta corespunde atît intereselor poporului nostru, cît și intereselor tuturor popoarelor, cauzei păcii în lume.Nu doresc să mă refer acum la problemele internaționale. Vă sînt cunoscute aprecierile, orientarea, activitatea partidului și guvernului nostru în această privință. Ele au fost expuse pe larg la Marea Adunare Națională în iulie anul trecut, la Conferința Națională a partidului. Aș vrea numai să subliniez că evenimentele au confirmat și confirmă în întregime aceste aprecieri, ceea ce arată că linia politică în problemele vieții internaționale, elaborată de partid și guvern, este pe deplin justă, că trebuie să facem totul pentru traducerea ei în viață.Uniunea Tineretului Comunist trebuie să fie și în această direcție un militant activ, adueîndu-și contribuția la înfăptuirea politicii externe a partidului și guvernului. Ea trebuie să desfășoare o activitate proprie în această privință, să dezvolte colaborarea cu organizațiile de tineret din țările socialiste, cu organizațiile de tineret din toate țările. Organizația noastră de tineret poate avea un rol mult mai activ în lărgirea colaborării cu un șir de organizații de tineret din Europa și de pe toate continentele, care se pronunță pentru lupta împotriva imperialismului, pentru eliberare națională, apărarea independenței și suveranității, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinul, pentru pace. De aceea este necesar ca U.T.C.-ul să dea dovadă de mai multă inițiativă și în această direcție, lărgindu-și relațiile cu toate organizațiile, atît cu cele din F.M.T.D. cît și cu alte organizații de tineret— cum sînt organizațiile socialiste, organizații progresiste care luptă pentru eliberare națională, organizații cu caracter religios și altele — cu toți cei care doresc ca, împreună cu noi, să lupte împotriva imperialismului, pentru prietenie și colaborare între popoare, pentru pace.Mai mult ca oricine, tineretul este interesat în lichidarea stărilor vechi de lucruri, în asigurarea securității europene și a păcii în lume, în înfăptuirea unei politici de egalitate deplină între popoare, de neamestec în treburile altor state. Tocmai de aceea tineretul este chemat să joace un rol activ în înfăptuirea politicii externe a țării noastre, în lupta pentru apărarea păcii. Noi sîntem convinși că și în această direcție Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Națională a Studenților își vor aduce o contribuție activă Ia promovarea liniei politice elaborate de partidul și guvernul nostru, a ideilor nobile ale păcii și progresului.
Dragi tovarăși.In adoptarea măsurilor privind îmbunătățirea activității Uniunii Tineretului Comunist și a muncii de educare a tinerei generații, Comitetul Central al partidului a pornit de la faptul că în viitor organele și organizațiile de partid trebuie să acorde mai multă atenție conducerii și îndrumării organizațiilor ,_ U.T.C., că educarea și formarea tineretului este una ' din sarcinile principale și permanente ale întregului partid, ale tuturor organizațiilor, ale fiecărui membru de partid. Desigur că aceasta impune și îmbunătățirea muncii organizațiilor de partid, a metodelor și a felului în care au îndrumat pînă acum organizațiile tineretului, în găsirea de noi forme corespunzătoare, care să țină seama de noua orientare, de noile sarcini ce revin U.T.C.Sîntem convinși că organizațiile noastre de partid vor ști să găsească, împreună cu tovarășii care își desfășoară munca în rîndurile tineretului, formele cele mai potrivite pentru ca — prin eforturi unite — să asigure traducerea în viață în cele mai bune condiții a hotărîrilor stabilite de parti'd.In încheiere, tovarăși, doresc să subliniez că partidul, Comitetul Central are deplină încredere că C.C. al U.T.C., organizațiile U.T.C. și întregul tineret vor ști să înfăptuiască neabătut aceste măsuri, vor fi în primele rînduri, alături de întregul popor, în transpunerea în viață a politicii partidului nostru de dezvoltare a industriei, agriculturii, a științei, culturii, de ridicare a bunăstării poporului. Ne exprimăm convingerea că tineretul patriei noastre se va dovedi la înălțimea înarederîi pe care partidul și poporul nostru o are în tînăra generație 1 Vom putea privi cu încredere viitorul, știind că avem un tineret care își va face datoria față de patrie, față de națiunea noastră sooialistă. (Vii și îndelungate aplauze).Vă rugăm, tovarăși, să transmiteți tuturor uteciș- tilor, întregului tineret, salutul Oomitetului Central al partidului și urări de succese și sănătate. (Aplauze 

puternicei, ural». Asistența, tn picioare, ovaționează 
îndelung).

In timpul lucrărilor.

REZOLUȚIA
CONSFĂTUIRII PE ȚARĂ 

A UNIUNII TINERETULUI 

COMUNIST
întrunită pentru a dezbate măsurile care rezultă din Hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la îmbunătățirea muncii educative în rîri- dul tineretului, Consfătuirea pe țară a Uniunii Tineretului Comunist a realizat un larg schimb de opinii asupra sarcinilor de mare răspundere ale organizației noastre, a căilor de exercitare eficientă a atribuțiilor sale multiple, pentru a ridica întreaga activitate a U.T.C. la nivelul exigențelor actuale pe care le implică procesul de creștere, educare și formare a tinerei generații, participarea sa tot mai activă, mai dinamică la opera de desă- vîrșire a construcției socialiste.Propunerile numeroase care s-au făcut, sugestiile și soluțiile menite să dea o rezolvare corespunzătoare cerințelor multiple ale tinerilor, aspirațiilor lor diverse, discuțiile care s-au purtat au evidențiat justețea măsurilor preconizate, exprimînd adeziunea totală, adînca satisfacție față de solicitudinea cu care partidul nostru abordează problematica tineretului, se ocupă de creșterea și formarea sa multilaterală.Dezbaterile ample din ședințele plenare, din comisiile consfătuirii, spiritul lor activ, concret, au imprimat lucrărilor Consfătuirii un autentic caracter de lucru, confirmînd interesul larg pe care-1cită preocupările actuale ale Uniunii Tineretului Comunist, prefigurând împlinirile muncii noastre viitoare.Investirea Uniunii Tineretului Comunist cu atribuții de mare importantă. necesitatea de are ocupa direct de conce

sus-

perea și organizarea activităților politico-ideologice, cultural-artistice și distractive, sportive și turistice, de pregătirea tineretului pentru apărarea patriei — constituie o dovadă edificatoare a prețuirii de care se bucură organizația noastră în fața partidului și societății, a capacității sale de a crea un cîmp larg de afirmare energiilor și inițiativelor tineretului, de a contribui activ la formarea și educarea sa multilaterală.In același timp, aceste emoționante mărturii ale stimei și încrederii pentru organizația noastră, pentru tineretul țării sînt un îndemn la responsabilitate sporită, la o perseverentă mobilizare a tuturor forțelor sale în vederea îndeplinirii exemplare a îndatoririlor ce-i revin.Consfătuirea consideră necesar că toate propunerile, sugestiile și soluțiile preconizate, apte să dea un impuls calitativ nou vieții organizației noastre, trebuie să-și găsească o reflectare cuprinzătoare în programele de activități ale organiza- țiilor U.T.C,, să stimuleze și să valorifice din plin inițiativa și fantezia tinerilor, preocuparea consecventă de ă:’gâsî în continuare noi mijloace și modalități de concepere și desfășurare a unor activități complexe, dinamice, cu largă audiență în masa uteciștilor.In acest scop. împreună cu ceilalți factori, Biroul'Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, comitetele județene și municipale ce se vor constitui în curînd să stabilească cu operativitate măsuri practice destinate trans

punerii în viață a obiectivelor stabilite. Un rol hotărîtor în realizarea acestor sarcini revine. îri. mod firesc, activului organizației, tuturor cadrelor sale care, prin receptivitate la cerințele și exigențele tinerilor, vor trebui să devină veritabili animatori ai tuturor activităților.Efervescența înnoitoare, nenumăratele inițiative și propuneri care au caracterizat în ultimul timp spiritul de muncă ai organizației noastre trebuie să se concretizeze într-un ansamblu cuprinzător de acțiuni și manifestări diverse și diferențiate, care să țină seama de vîrsta și preferințele tuturor categoriilor, să asigure în continuare climatul necesar afirmării tinerilor ca inițiatori și organizatori ai propriilor lor activități.Prin întreaga sa muncă, prin prezența tot mai vie în conștiința și preocupările tinerei generații, Uniunea Tineretului Comunist trebuie să facă larg cunoscute tuturor tinerilor, politica științifică a partidului, ideile marxism-leninismului, să cultive sentimentele nobile ale patriotismului și internaționalismului socialjst, hotărîrea comună a tuturor tinerilor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de a sluji cu abnegație poporul ai cărui fii sîntem. de a participa cu întreaga lor capacitate și sete de creație la înfăptuirea mărețului program de înflori-, re multilaterală a patriei, a o- biectivelor stabilite de Conferința Națională a Partidului, la ridicarea României socialiste pe cele mai înalte culmi ale progresului ți civilizației.
ULTIMA ZI A LUCRĂRILOR

(Urmare din pagina I) 

în această direcție. A fost 
relevată necesitatea ca acțiu
nile cultural-artistice și distrac
tive să fie mai mult axate pe 
educația estetică a tineretului, 
să-l înarmeze cu criterii ferme 
de apreciere a fenomenelor 
cultural-artistice.

Problemele reieșite din 
dezbaterile Comisiei de sport, 
pregătire turistică și apărarea 
patriei au fost înfățișate de 
tovarășul Fejes Iuliu, membru 
supleant al Biroului C.C. al 
U.T.C. In mod deosebit în 
comisie s-a apreciat faptul că 
prin organizarea activităților 
sportive de către U.T.C., or
ganizația noastră va răspunde 
mai bine preocupărilor firești 
ale tinerilor. In cadrul discu
țiilor purtate privind organi
zarea și desfășurarea activită
ților de pregătire pentru a- 
părarea patriei, s-au făcut pro
puneri privind includerea în 
programe a unor obiecte de 
studiu și a unor noțiuni cu 
aplicabilitate în aceșt domeniu.

Prezentînd concluziile Co
misiei pentru activitatea e- 
ducativă în rîndurile studen
ților, tovarășul Mircea Ange- 
lescu, secretar al C.C. al 
U.T. C., a arătat că o mare 
parte a vorbitorilor s-a re
ferit la prevederile proiec
tului de statut al Uniunii 
Studenților. Apreciind în 
general ca judicioase aceste 
prevederi, ei au făcut, tot
odată, o seamă de propuneri 
spre a fi luate în conside
rație în procesul de definiti
vare a proiectului de statut. 
Discuțiile în legătură cu ac
tivitatea viitoarelor consilii 
studențești au relevat că aces
tea vor trebui să se ocupe 
cu toată răspunderea de pro
blemele ce privesc condițiile 
de muncă și viață ale studen
ților.

Tovarășul Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C., a 
expus apoi concluziile dez
baterilor în Comisia pentru 
problemele muncii organiza
torice. Marea parte a vorbi
torilor — a arătat el — a 
făcut referiri la proiectul de

statut, a sferei de preocupări 
și atribuțiuni ale U.T.C., a 
locului ce îl ocupă organiza
ția in complexul factorilor 
care contribuie la educarea 
fi formarea tinerei generații.

Lucrările Comisiei cu pri
vire la munca în rîndul ele
vilor •— a subliniat tovarășa 
Floarea Ispas, secretar al C.C. 
al U.T.C. — au reliefat in
teresul deosebit și aprecierea 
unanimă de care se bucură 
din partea elevilor, a slujito
rilor școlii, recenta hotărîre 
a Plenarei C.C. al P.C.R.. 
pentru îmbunătățirea muncii 
educative în rîndul tinere
tului. Vorbitorii au insistat 
asupra necesității sporirii pre
ocupării organizațiilor U.T.C. 
din școli pentru lărgirea o- 
rizontului științific, cultural- 
artistic al elevilor, penttu for
marea unor deprinderi prac
tice.

Au continuat apoi discu
țiile generale asupra raportu
lui privind măsurile de îm
bunătățire a activității U.T.C. 
în lumina hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 29 no
iembrie—1 decembrie 1967. 
Vorbitorii au sugerat o serie 
de propuneri menite să facă 
mai eficientă activitatea Uni
unii Tineretului Comunist.

In cuvîntul său, tovarășul 
Dumitru Gheorghiu, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., s-a referit la ro
lul și răspunderile creScînde 
ale sindicatelor în sprijinirea 
activității de calificare și dez
voltare a gîndirii tehnico- 
științifice la tineri, în dez
voltarea dragostei față de 
muncă și a subliniat necesi
tatea unirii eforturilor orga
nizațiilor sindicale și ale 
U.T.C., în înfăptuirea vastu
lui și complexului proces de 
educare a tineretului.

Tovarășii Gheorghe Miron, 
șeful Comisiei de tineret 
muncitoresc din C.C. al 
U.T.C., și Constantin Oană, 
prtm-secretar al Comitetului 
regional Ploiești al U.T.C., au 
subliniat necesitatea extinde
rii activităților voluntar-pa- 
triotice în rîndurile tineretu
lui.

îmbunătățirea activității cul
tural-artistice ă tineretului a 
reținut, de asemenea, atenția 
multor vorbitori. Tovarășele 
Florica Zaharia, secretară a 
Comitetului regional Bucu
rești al U-T.C., și Doina 
Ailoaie, elevă la Liceul „Ște
fan cel Mare'" din Suceava, 
au formulat numeroase pro
puneri în acest sens. Tov. 
Dumitru Gheorghișăn, prim- 
secretar al Comitetului oră
șenesc București al U.T.C., a 
criticat făptui că în unele 
acțiuni social-culturale s-au 
manifestat tendințe de cen
tralizare excesivă, de tute
lare măruntă din partea or
ganelor superioare ale U.T.C.

Problemele sociale ale ti
neretului au constituit subiec
tul intervențiilor tovarășilor 
Ionel Sacobeanu, secretar al 
Comitetului regional Bacău 
al U.T.C., și Florin Popa, se
cretarul Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților din 
Institutul medlco-farmacetitic 
din București. Un loc deose
bit în cadriit discuțiilor s-a 
acordat problemei educației 
patriotice, subliniindu-se,
printre altele, posibilitățile de 
valorificare a trecutului is
toric al localităților și regiu
nilor respective.

Consfătuirea a adoptat o re
zoluție cu privire la măsu
rile ce trebuie luate în ve
derea îmbunătățirii activității 
organizațiilor dă tineret.

Cuvîntul de inchidete a 
consfătuirii a fOSi rbstit de 
tovarășul Ion Iliescu.

Consfătuirea i-ă încheiat 
într-0 atmosferă de puternic 
entuziasm tihOrhsc, expresie 
a hotărîrii tinerei generații 
de a-și spori contribuția la 
opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste In patria 
noastră, de a perfecționa și 
îmbunătăți activitatea orga
nizațiilor U.T.C. în nobila mi
siune de formare și educare 
a tineretului patriei noastre.

Delegații și invitații au o- 
vaționat îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, 
conducătorul încercat al po
porului nostru, pentru patria 
noastră socialistă.

(Agerpres)



Călătorie
Lupte deosebit de violente au avut loc sîmbătă de-a lungul flu

viului Parfumului din orașul Hue intre unități ale Frontului Na
țional de Eliberare, care dețin controlul orașului de la începutul 
ofensivei generale a patrioților sud-vietnamezi și unități ale pușca
șilor marini americani care încearcă să recucerească orașul.

Avioane „B-52" au efectuat 
mai multe raiduri de bombarda
ment în jurul bazei de la Khe 
Sanh încercînd să lovească pozi
țiile patrioților. După cum 
știe, în urma tirului precis 
acestora singura legătură a mili
tarilor americani încercuiți 
această bază a fost întreruptă 
sîmbătă în urma deteriorării pis
tei aerodromului pe care aterizau 
avioanele cu ajutoare.

Noi lupte au fost menționate la 
8 mile sud de marea bază ame
ricană de la Da Nang. într-o bă
tălie crâncenă care s-a desfășurat 
în perimetrul din jurul Saigonului 
patrioții sud-vietnamezi au scos 
din luptă 51 de militari ameri
cani din divizia 25-a de infante
rie americană.

se
al

în

Patrioțfl tud-vletaamezi 
atacat sîmbătă după-amiazt

•u
o

unitate a unei divizii americane 
de infanterie dislocate în locali
tatea Hoc Mon la nord-est de 
Saigon. Luptele angajate au du
rat patru ore. Forțele patriotice 
s-au retras după intervenția eli
copterelor și aviației tactioe a- 
mericane chemate în sprijinul 
trupelor americane. Potrivit a- 
genției France Presse, trei zile 
consecutiv la Hoc Mon s-au sem
nalat lupte violente între unități 
ale F.N.E. și trupele americane. 
Orașul este parțial distrus ca ur
mare a luptelor care au avut loo 
după declanșarea ofensivei gene
ralizate a forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud.

■k
La Moscova a fost dată publi

cității o declarație a agenției 
T.A.S.S. în legături cu situația 
din Vietnam. După ce trece 
revistă succesele obținute

în 
de

forțele patriotice sud-vietnameze, 
declarația arată că „ceea ce se 
petrece în prezent în Vietnam 
este un indiciu al eșecului ruși
nos al liniei agresive a S.U.A., 
care încearcă ca prin forța arme
lor să impună voința lor poporu
lui vietnamez".

Arătînd că oamenii sovietici 
își exprimă în mod hotărît spri
jinul față de lupta justă de eli
berare a poporului vietnamez 
împotriva imperialismului ameri
can, pentru libertate și inde
pendență, declarația precizează 
că este timpul ca cei care elabo
rează politica S.U.A. să înțeleagă 
că prin extinderea agresiunii nu 
vor obține nimic, ci provoacă ri
posta și mai puternică din partea 
poporului vietnamez. Pacea în 
Vietnam poate fi obținută pe 
calea încetării imediate a agresi
unii americane, pe baza respec
tării dreptului inalienabil al po
porului vietnamez de a-și hotărî 
singur problemele sale fără a- 
mestec din afară, se subliniază în 
declarație.

peste ocean Congresul Uniunii Tineretului din Iugoslavia
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ÎN urma tratativelor purtate 
între 5 și 10 februarie, la Buda
pesta, a fost semnat protocolul 
privind schimbul de mărfuri pe 
anul 1968 între Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Ungară. Protocolul, care 
prevede sporirea schimbului de 
mărfuri cu 38 la sută față de a- 
nul 1967, a fost semnat de Mihail 
Levente și Szurdi Istvan, miniș
trii comerțului interior din cele 
două țări.
• FOSTUL președinte al Ve- 

nezuelei, Romulo Betancourt a 
sosit la Caracas, după patru ani 
de exil voluntar în Elveția. A- 
genția France Presse mențio
nează că autoritățile au luat 
măsuri speciale pentru a împie
dica eventualele 
Betancourt a fost 
tualul președinte 
Fostul președinte 
la Convenția națională a Parti
dului „Acțiunea democratică", 
în cadrul căreia va fi desemnat 
candidatul partidului în vede-

rea alegerilor prezidențiale din 
decembrie a.c.

manifestații, 
primit de ac- 
Raul Leoni, 
va participa

• VINERI seara, la Teatrul 
Jokal din orașul Bekescsaba a 
avut loc premiera piesei „Opi
nia publică" (sub titlul: „Prie
tenul meu ministrul") a drama
turgului român, Aurel Baranga. 
Montată de un tînăr, dar talen
tat colectiv teatral, piesa s-a bu
curat de un deosebit succes.

• ARESTĂRI LA SANTO
DOMINGO

In urma zvonurilor care 
circulat intens în capitala domi
nicană și 
pregăti un 
actualului 
dominicane 
panie de arestări în rindul per
soanelor considerate suspecte. La 
Santo Domingo și în alte loca
lități poliția efectuează descin
deri și percheziții la domiciliile 
„suspecților". Potrivit cifrelor

publicate de presa americană, 
numai la Santo Domingo au 
fost arestate 13 persoane, acuza
te de „activități subversive". 
Printre acestea se numără nume
roși lideri sindicali.

au

potrivit cărora s-ar 
complot împotriva 

guvern, autoritățile 
au dezlănțuit o cam-

La Praga a sosit un grup de 
studenți din Brno care au stră
bătut pe jos o distanță de 220 
kilometri, pentru a înmîna 
Ambasadei americane din capi
tala cehoslovacă o scrisoare de 
protest împotriva agresiunii a 
mericane în Vietnam. Grupului 
de 11 studenți, plecați din Brno 
li s-au adăguat pe parcurs 
tineri vietnamezi aflați 
în Cehoslovacia. De-a 
itinerariului străbătut, 
le-a.u fost predate zeci 
sori de protest din partea colec
tivelor unor uzine, școli și or
ganizații, precum și numeroase 
mesaje de felicitare adresate 
eroicului popor vietnamez.

17
la studii 

lungul 
tinerilor 
de scri-

® VIITOARE ALEGERI 
PARȚIALE ÎN ANGLIA

Proteste împotriva sentinței 
de la Pretoria

Comisia O.N.U. pentru drepturile omului a dat publicității 
o declarație in care condamnă sentința ilegală pronunțată de 
către Curtea Supremă din Pretoria (Republica Sud-Africană) 
împotriva unor patrioți din Africa de Sud-Vest.

• PARTIDUL laburist a pier
dut sîmbătă al treilea deputat 
în Camera Comunelor din ulti
mele două zile, prin decesul lui 
Richard Winterbottom. Cu o zi 
înainte decedase cunoscutul de
putat Sydney Silverman și în 
aceeași zi deputatul Francis No- 
el-Baker a anunțat că renunță 
la mandatul său parlamentar 
din motive personale.

Majoritatea guvernamentală 
în Camera Comunelor se reduce 
astfel la 180 urmînd ca în opt 
circumscripții să aibă loc în lu
nile viitoare alegeri parțiale.

Premierul britanic Wilson și-» încheiat vizita tn Statele 
Unite. Considerată „de rutină", „ordinară", nici britanicii și 
nici americanii nu-și puneau prea mari speramțe în rezulta
tele convorbirilor, cu atît mai mult cu cit ele aveau loo în 
condiții cu totul nefavorabile. Și, după cit ae pare, rezervele 
s-au dovedit a fi întru totul îndreptățite.

Pe agenda convorbirilor au figurat probleme ca : războiul 
din Vietnam, consecințele retragerii militare britanice de la 
„est de Suez", sprijinul american pentru susținerea lirei ster
line ș.a. Dintre toate acestea doar în problema vietnameză, 
după cum se știe, guvernul Wilson susține integral punctul 
de vedere american. Dar Ia plecarea premierului englez spre 
Washington în cercurile politice vest-europene se exprimă 
îndoiala dacă acesta va putea să reînnoiască ferm promisiu
nea de sprijin făcută anterior. Căci, după cum iarăși este 
binecunoscut, majoritatea englezilor nu aprobă politica gu
vernului in problema vietnameză. Mai mult decit atît, de
zaprobarea se manifestă în chiar sinul partidului laburist. 
In ajunul vizitei circa 100 de deputați laburiști au cerut în 
parlament guvernului să se disocieze de războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam și să respecte rezoluția Congresului Parti
dului laburist care cere neamestecul în treburile interne ale 
Vietnamului, retragerea trupelor americane din această țară 
și rezolvarea tuturor problemelor referitoare la această zonă 
în conformitate cu prevederile acordurilor de la Geneva din 
1954. O asociație britanică pentru dezarmare șl-a trimis re
prezentanți chiar la Washington, pentru a se convinge la 
fața locului dacă Harold Wilson va expune „așs cum trebuie 
președintelui Johnson părerile populației britanice In legă
tură cu războiul din Vietnam".

Restul problemelor discutate erau divergente. Chestiune* 
coreeană care, în urma capturării navei spion „Pueblo" do- 
hîndise, potrivit ziarului CORRIERE DELLA SERRA, o ne
așteptată urgență, nu părea să intereseze prea mult pe en
glezi. Așa că solicitările americane de sporire a efectivului 
— în prezent simbolic — de trupe engleze în Coreea de sud 
erau considerate fără șanse de reușită la convorbirile de Ia 
Washington. în ceea ce privește retragerea britanică din zona 
deținută „la est de Suez", americanii nu și-au ascuns nemul
țumirea pentru devansarea ei în 1967 in loc de 1971. Refe- 
rindu-se la această problemă „LE MONDE" scria : „S.U.A. 
nu dispun de mijloacele de a se substitui Angliei (în zona de 
la est de Suez, n.n.) și din acest motiv ele au făcut — în 
zadar_  presiuni asupra ei pentru ca să-și reconsidere hotă
rârea, după ce un sfert de secol n-a încetat să-i preseze pe 
britanici pentru ca să-și lichideze imperiul". Ziarul arată *- 
poi că Statele Unite, devenite „Anglia secolul XX" în ceea 
ce privește mările și oceanele, constată că *u moștenit de la 
mama lor — Anglia — nu numai rolul, dar și contraponde
rea, adică necesitatea unor cheltuieli uriașe, din care cauză 
stocul de aur de la Fort Knox se topește ca și cel al Băncii 
Angliei. America descoperă acum că „nu-i ușor să fii singu
rul jandarm" șl că e bine să ai un asociat, cel puțin la Îm
părțirea poverii cheltuielilor. Se știe însă că tocmai pentru 
a se debarasa de asemenea cheltuieli au plecat englezii de 1* 
est de Suez.

Așadar, pentru Wilson importante rămineau doar chestiu
nile financiare, sprijinul pe care S.U.A. erau solicitate să-I 
acorde lirei sterline, problema turismului ș.*. Putea el să 
obțină în acest sector ceva fără să dea nimic în schimb 7 
Aproape toată suflarea gazetărească a răspuns negativ. Ast
fel, respectabilul SUNDAY TIMES, observa chiar în tim
pul convorbirilor că lui Wilson îi vine greu să se sustragă 
presiunilor americane și să se limiteze doar la chestiunile 
economice și financiare. Pe de altă parte insa, premierului 
britanic nu-i dă mina nici să cedeze acestor presiuni, deoa
rece aceasta „ar duce la o ruptură definitivă cu-stingă la
buristă" și ar nemulțumi opinia publică punîndu-1 pe pre
mierul Wilson într-o situație foarte dificilă.

Lipsa aproape totală de publicitate m jurul convorbirilor 
lasă să se presupună că părțile n-au ajuns —- confirmind 
previziunile — la nici un rezultat. In comumcatul dat publi
cității Casa Albă a menționat doar problemele abordate, nu 
însă și rezultatele la care s-a ajuns. Firește, pe parcurs vor 
apare anumite clarificări. Dar, de pe acum, observatorii îm
părtășesc părerea că Wilson n-a obținut nimic, dar nici nu 
și-a luat noi angajamente așa că vizita a fost suta la suta 
de rutină". TIMES merge chiar mai departe arătind ca vi

zita a fost pe cit de inoportună pe atît de mutila.
ION D. GOIA

Cuvintul de salut al U. T. C.

BELGRAD (de la trimisul nos
tru, EUGEN FLORESCU)

La Belgrad și-a încheiat lucră
rile Congresul Uniunii Tineretu
lui din Iugoslavia. Reprezentan
ții tineretului din numeroase țări 
au salutat Congresul.

Primit cu căldură, a luat cu
vîntul tovarășul Iosif Walter, se
cretar al C.C. al U.T.C., care a 
transmis Congresului salutul 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă Româ
nia. Vorbitorul a subliniat fap
tul că relațiile bune, existente 
între U.T.C. și U.T.I. se bazează 
pe relațiile de bună vecinătate 
ale celor două popoare, ale noas
tre, care, animate de aceleași 
aspirații de libertate națională și 
socială, luptînd pentru neatîma- 
re, au fost totdeauna alături, s-au 
ajutat frățește, s-au stimat și 
respectat reciproc. Relațiile ac
tuale dintre Iugoslavia și Româ
nia se întemeiază pe comunita
tea orânduirii sociale, pe lupta 
comună pentru construirea so
cietății socialiste ce conferă va
lențe superioare și un conținut 
mereu mai bogat tradiționalei 
prietenii.

Reprezentantul U.T.C. a subli
niat în cuvîntul său că tineretul

cu
de

Și

României socialiste urmărește 
simpatie succesele obținute 
popoarele Iugoslaviei vecine 
prietene, în procesul construcției 
socialiste la care tineretul își 
aduce contribuția sa. In conti
nuare, vorbitorul s-a referit, de 
asemenea, la faptul că tineretul 
patriei noastre îndeplinindu-și 
îndatoririle patriotice și interna
ționaliste, participă cu entuziasm 
la opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în România. 
Organizația noastră desfășoară o 
bogată activitate politică de edu
care a tineretului în spiritul pa
triotismului socialist, al tradiții
lor revoluționare ale tineretului 
și poporului român, în spiritul 
internaționalismului proletar, al 
solidarității militante cu lupta 
popoarelor din întreaga lume 
pentru realizarea aspirațiilor lor 
de libertate, independență, pace 
și progres social.

In încheierea cuvîntului său, 
tovarășul Iosif Walter a urat 
succes deplin tineretului iugoslav 
în munca pe care o duce, alături 
de întregul popor, pentru dezvol
tarea multilaterală și înflorirea 
continuă a Iugoslaviei socialiste.

-kîntrunit în ședința plenară, Congresul al VIII-lea al

U.T.I. a primit în dimineața celei de a treia zi a desfășurării sale vizita unor inalți oaspeți din conducerea partidului și statului Iugoslav. Cu vii a- plauze a fost anunțată sosirea in sala congresului a președintelui Tito și a soției sale.Luînd cuvîntul tovarășul Iosip Broz Tito a urat generației tinere a Iugoslaviei noi succese în munca și activitatea pe care o desfășoară în toate domeniile construcției socialiste a țării și a exprimat convingerea că ea va aduce un important aport la aplicarea noilor măsuri pe care partidul și statul iugoslav le preconizează pentru dezvoltarea economică și socială, a insistat asupra faptului că tineretul trebuie să fie în primele rîn- duri ale aplicării acestor măsuri.
-kIn cursul aceleiași zile, cel de al VIII-lea Congres al U.T.I. și-a încheiat lucrările. Congresul a adoptat un nou statut al U.T.I. precum și 7 rezoluții între care una pentru sprijinirea luptei poporului vietnamez și a ales noile organe de conducere. Președinte al C.C. al U.T.I. a fost ales tovarășul Janez Kocijancic.
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Documentul subliniază că re
gimul din Africa de Sud trebuie 
să pună imediat in libertate pe 
cei condamnați, deoarece terito
riul Africii de Sud-Vest se află 
sub responsabilitatea directă a 
Organizației Națiunilor Unite. In 
declarație se arată că „Aceste 
sentințe au fost pronunțate în 
pofida faptului că Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat în 
unanimitate o rezoluție prin care 
se cere guvernului sud-african 
să înceteze imediat urmărirea 
ilegală în justiție și să repatrie
ze pe patrioții din teritoriul A- 
fricii de Sud-Vest". Se amintește 
de asemenea, ci la 25 ianuarie 
Consiliul de Securitate a cerut 
în unanimitate încetarea acestui 
proces ilegal. Comisia O.N.U. 
pentru drepturile omului, subli
niază declarația, își exprimă pro
funda indignare față de sfidarea 
lansată de Africa de Stid Comu
nității internaționale prin con
damnarea a o serie de patrioți 
din teritoriul Africii de Sud-Vest

In baza unei legislații care este 
respinsă de Comunitatea interna
țională, și contravine principiilor 
Cartei O.N.U. și declarației uni
versale a dreptului omului. Co
misia cere tuturor statelor și or
ganizațiilor internaționale să in
tervină pe lingă guvernul din 
Republica Sud-Africană pentru 
a obține eliberarea celor con
damnați.

La sediul Națiunilor Unite din 
New York s-a anunțat că repre
zentanții a 11 state membre ale 
Consiliului O.N.U. pentru admi
nistrarea Africii de Sud-Vest 
s-au pronunțat pentru convoca
rea unei ședințe extraordinare a 
Consiliului de Securitate în ve
derea examinării situației create 
în urma condamnărilor pronunța
te la Pretoria. Din Consiliul 
O.N.U. pentru Africa de Sud- 
Vest fac parte Chile, Columbia, 
Guyana, India, Indonezia, Nige
ria, Pakistanul, Republica Arabă 
Unită, R.S.F. Iugoslavia, Turcia 
și Zambia.

• PARTIDUL de opoziție 
„Frontul pentru enosis" a anun
țat că contracandidatul lui Ma
karios la alegerile prezidențiale, 
care vor avea loc la 25 februa
rie, va fi Takis Evdokas, doc
tor psihiatru din Nicosia.

• DECLARAȚIA PREMIE
RULUI DANEZ

• NOUL prim-ministru danez 
Baunsgaard a declarat în Par
lament că guvernul său consi
deră recunoașterea liniei Oder- 
Neisse „drept un punct de ple
care pentru eventuale tratative 
privind problema securității eu
ropene", informează agenția 
vest-germană D.P.A. în același 
timp, ar trebui să fie avută în 
vedere „problema unei recu
noașteri a Germaniei răsărite
ne", a precizat primul ministru 
danez. Baunsgaard a apreciat 
că realizarea securității europe
ne, pentru care se pronunță și 
guvernul danez, este „dorința 
tuturor țărilor europene".

„Doriți introducerea de legi scrise sau 
acceptați judecarea după preceptele stră
moșilor Un referendum pe această temă 
s-a desfășurat în ultima săptămînă a lui 
ianuarie. Unde ? In vreun teritoriu izolat 
din Oceania ? Oricît de surprinzător ar pă
rea, referendumul a avut loc în Europa, 
mai precis în Andorra.

Intr-un ungher a! 
bătrânului nostru con
tinent, lingă Munții Pi- 
rinei, acolo unde hota
rul șerpuitor desparte 
Spania de Franța, un 
punct minuscul repre
zintă spațiul pe care 
îl rezervă Andorrei 
harta continentului eu
ropean. Laconice sint 
și datele furnizate de 
enciclopedii despre a- 
cest stat: suprafața — 
464 kilometri pătrați. 
circa 12 000 locuitori, 
aproape nici un fel de 
industrie și un rai

pentru turiști, mai cu 
seamă pentru amatorii 
de pescuit păstrăvi in 
râulețe de munte.

In lunile de vară, 
Andorra primește apro
ximativ un milon de 
turiști. Cifră impresio
nantă pentru un stat 
liliputan care, prin di
mensiunile sale, poate 
rivaliza numai cu Mo
naco, San Marino sau 
Lichtenstein. De alt
fel și căile de acces 
sînt foarte limitate. 
Lanțurile de munți 
foarte inalți au izolai

BELGIA. Aspect din timpul unor recente incidente ce au avut loc la Louvain.
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Reuniunea de la New Delhi
• ••••••••• ••••••••••••••• •• ••••••• •••••

într-un cadru festiv a fost 
sărbătorită ziua României 
la Tîrgul din Madras. Cu a- 
cest prilej, Ștefan Voinoy, 
consilier comercial al Româ
niei în India, și Ion Ciuci- 
șan, directorul pavilionului 
român a oferit o recepție la 
care au participat Nedu 
Chezian, ministrul educației 
al statului Madras, și Haja 
Shareeff, director general al 
tîrgulul, directorii pavilioa
nelor țărilor participante, 
oameni de afaceri, ziariști. 
Ministrul indian a apreciat 
elogios pavilionul român a- 
rătînd că prezenta României 
la tîrg va contribui la strân
gerea relațiilor comerciale 
româno-indiene.
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NEW DELHI 10. — Trimisul special Agerpres, Ion Puți- 
nelu, transmite: Sîmbătă, plenara Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare a ascultat expunerile fă
cute de șefii delegațiilor Libanului și Belgiei, precum și de 
reprezentantul Programului 
voltare.

Națiunilor Unite pentru Dei-

Pini acum in cadrul dezba
terilor generale au luat cu
vîntul 33 de vorbitori, șefi de 
delegații și reprezentanți ai 
unor organisme ale O.N.U. și 
ai diverselor organizații in
ternaționale specializate.

Iți desfășoară lucrările și 
cele cinci comitete de lucru 
ale conferinței.

In Comitetul Nr. 1 (pentru 
produsele de bază) se discută 
in prezent punctul intitulat 
„Probleme și politici în dome
niul comerțului cu produsele 
de bază". Dezbaterile din acest 
comitet au început prin pre
zentarea punctelor de vedere 
ale delegațiilor pe tema „Ele-

mente principale ale unei po
litici a produselor de bază, in
clusiv acordurile internațio
nale pe produse și ale tehnicii 
vizînd stabilizarea piețelor 
acestor produse",

Luînd cuvintul, reprezen
tantul român, Ion Stoian, di
rectorul Institutului pentru 
studierea conjuncturii econo
mice internaționale, a rele
vat printre altele că România, 
aplicînd recomandările pri
mei sesiuni a U.N.C.T.A.D., a 
continuat în perioada care s-a 
scurs de atunci să-și sporeas
că și să-și diversifice comer
țul cu țările în curs de dezvol
tare precum și cu alte țări.

UN REFERENDUM ORIGINAL

fn acest sens, a spus vorbito
rul, România a încheiat nu
mai cu țări în curs de dezvol
tare 20 noi acorduri comer
ciale și acorduri de cooperare 
economică și tehnico-științi- 
fică. Recomandarea primei 
sesiuni a U.N.C.T.A.D., cu pri
vire la construirea de obiec
tive industriale prin livrări de 
utilaje pe credit, cu rambur
sarea acestora în cote-părți 
din producția realizată sau 
prin alte mărfuri — recoman
dare adoptată la propunerea 
delegației României — a ară
tat în continuare vorbitorul, 
s-a dovedit a fi utilă mai ales 
pentru creșterea și diversifi
carea exportului de produse 
primare ale țărilor în cauză. 
Pe bază de utilaje românești, 
livrate pe credit, se constru
iesc sau urmează să se cons
truiască obiective importante 
în diferite țări ca Iran, R.A.U., 
India, Siria, Guineea, Algeria, 
Tunisia, Pakistan, Ceylon.

L« galeria da artă „îl Ga. 
biano" din Roma s-a deschis 
o expoziție care trezește mult 
interes în rîndurile vizitato
rilor deși desenele expuse sînt 
asemănătoare cu cele ale ele
vilor din orice școală din lu
me. Ele reprezintă subiecte 
binecunoscute l arbori, flori, 
cîmpii, case eto„ dar interesul 
față de acestea este provocat 
de faptul că sînt lucrări ale 
elevilor clasei a Il-a de la 
fosta școală medie din Mon- 
tevago (Sicilia), distrusă de 
cutremurul din 15 ianuarie. 
Găsite printre dărâmături, fle
care dintre desene poartă nu
mele celui care l-a realizat, 
iar pe verso nota dată de pro
fesa*

Unii dintre midi autori al 
desenelor nu mai sînt azi în 
viață, iar cei care au supra
viețuit cutremurului au alătu
rat desenului o fotografie. De
senele au fost puse în vînza- 
re, iar suma ce va rezulta va 
ft utilizată pentru construirea 
unei clădiri în noul Monte- 
vago, destinată exclusiv copi
ilor. Primii cumpărători al 
desenelor au fost elevii „Li
ceului Artistic" din Roma fi 
binecunoscutul pictor Renato 
Guttuso.

Andorra de vecinii ei. 
Și numai două pangli
ci, extrem de înguste 
de șosea, pe care se 
strecoară autoturismele, 
în cite un singur sens, 
șerpuiesc prin povârni
șurile abrupte, prin la
birintul Pirineilor.

îngrămădită in trei 
văi ale Pirineilor, a- 
ceastă țară pitorească 
are un sistem de gu
vernare sui-generis 
ce-și află izvorul 
vremuri îndepărtate. în 
1278 a fost redactat 
document păstrat 
azi intr-un dulap mare 
de stejar, ferecat cu 
cinci lacăte, in temeiul

in
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căruia un episcop spa
niol și contele fran
cez de Fois luau 
Andorra „sub inalta 
lor protecție". De a- 
tunci ea este un prin
cipat cîrmuit de doi 
„coprincipi". în mo
mentul de față aceste 
funcții le îndeplinesc 
episcopul orașului spa
niol Seo de Urgel și 
președintele Republi
cii F ranceze. Fiecare 
dintre ei își are în An
dorra cite un reprezen
tant „viguier" cu asen
timentul căruia se re
zolvă toate problemele 
importante din cele

trei văi. Paralel, func
ționează un „consiliu 
general al văilor Ando
rrei". Consiliul, ales de 
locuitori, are atribuți- 
uni limitate. Cei 24 de 
consilieri — fiecare 
dintre ei trebuie să 
depășească vîrsta de 
30 de ani și să fie pro
prietar de imobil — 
rezolvă probleme de 
ordin administrativ, se 
ocupă de gospodărirea 
micilor localități, ju
decă diversele conflic
te și aprobă bugetul 
social. Toate 
probleme sînt 
petența celor 
guiers". Andorra

celelalte 
de com- 
doi „vi- 

nu

are, de altfel, nici mo- 
netă proprie ; ca și tn 
urmă cu o sută de ani, 
în țară circulă deopo
trivă francii francezi 
și pesetele spaniole.

Toate aceste vestigii 
coexistă cu o viață pe 
care modernul își pune 
mereu mai accentuat 
amprenta. Mai ales în- 
cepînd din 1929 cînd 
a fost construită prima 
centrală electrică și a 
început „tăierea" ce
lor două șosele, secolul 
XX a intrat accelerat 
în liliputana Andorra. 
O dată cu avalanșa de 
turiști au apărut hote
luri luxoase și magazine

ultramoderne. La Vieja, 
capitala principatului, 
monumente străvechi 
stau alături de zgirie 
nori din sticlă și alu
miniu. „Casa de Val“, 
castelul medieval care 
găzduia „consiliul văi
lor" e 
Cei 24 
mutat 
modern 
trativ.

Acum, Andorra tră
iește o veritabilă revo
luție legislativă. Prin 
98 la sută din voturile 
exprimate, locuitorii 
micului stat au hotărît 
să se despartă de unul 
din vestigiile arhaice,

acum părăsit, 
consilieri și-au 
sediul într-un 
palat adminis-

o 
specializată, 

din trei ma

justiția după „precep
tele străbunilor" datind 
din anii 1 000—1 200. 
Se întocmește actual
mente un cod penal și 
unul civil. Judecarea 
se va face de către 
instanță 
compusă
gistrați și nu de către 
cei 24 de consilieri. Un 
singur lucru nu se va 
schimba în acest do
meniu. Condamnați! la 
închisoare vor fi tri
miși, ca și pină acum, 
să-și 
deapsa 
Spania 
gere...

ispășească 
în Franța 
— după

pe- 
sau 
ale-

E. R.

• Andorra se desparte de Evul Mediu • De la „preceptele străbunilor" la primele legi scrise • închisoare... la alegere

LIBERTATE

PARIS 10. — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : Sîmbătă s-a deschis la Paris cea de-a patra „Con
ferință pentru libertate in Spania", la care participă perso
nalități politice și culturale, oameni de știință reprezentanți 
ai organizațiilor sindicale din Franța, precum și delegații 
ale partidelor socialiste, social-democrate și comuniste din 
Franța, Belgia, Italia, Marea Britanie, R. F. a Germaniei, 
Suedia, Elveția și Danemarca.

Lucrările conferinței se desfășoară sub președinția unui 
birou, in care au luat loc Jules Moch fost prim-ministru, 
deputat, Henri Rollin — ministru de stat belgian, Marisa 
Ciniari Rodano — vicepreședinta Camerei Deputaților din 
Italia, și alte personalități.

La deschiderea lucrărilor, secretarul general al celei de-a 
IV-a conferințe pentru Spania, secretar al Comitetului fran
cez pentru Spania, Nichel Schuwer, a prezentat un raport 
in care a făcut bilanțul luptei forțelor democratice spaniole 
împotriva dictaturii. Raportul subliniază că opoziția spa
niolă s-a întărit creindu-și organisme democratice, cum sînt 
Comisiile muncitorești, organizații ale studenților și ale in
telectualilor. „Scopul nostru — a spus raportorul — nu este 
acela de a ne amesteca în afacerile interne ale Spaniei, ci de 
a strînge laolaltă pe toți prietenii Spaniei, care nu pot ră- 
mîne indiferenți în fața dramei și a pericolului".
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