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Adunarea festivă din Capitală cu prilejul absolvirii promoției 1968 a Academiei Militare
Generale și acordării gradului de ofițer absolvenților școlilor militare

O vie manifestare a unității
dintre popor și armată

Ziua de miercuri a fost 
marcată de un eveniment 
cu profunde semnificații in 
viața militarilor patriei 
noastre, a acelor fii ai po- 
porului român care au în
drăgit și îmbrățișat cariera 
armelor: participarea con
ducerii de partid și de 
stat la sărbătorirea fes
tivă a absolvirii Academiei 
Militare Generale de către 
ofițerii promoției 1968 și 
acordării gradului de ofi
țer absolvenților școlilor 
militare din Ministerul For
țelor Armate, Consiliul 
Securității Statului și Mi
nisterul Afacerilor Interne. 
In această zi memorabilă, 
gîndul tuturor celor sărbă
toriți, al tuturor militarilor 
noștri, s-a îndreptat către 
Partidul Comunist Român, 

* către conducerea de partid 
și de stat cu firească și in
tensă recunoștință pentru 
posibilitățile și cdftdițiile 
optime de perfecționare ce 
le sînt create, pentru ma
rea cinste ce li se acordă 
de a fi apărători de nădejde 
ai libertății, independenței 
și suveranității poporului 
român, ai mărețelor sale cu
ceriri socialiste.

La acest eveniment, în 
care emoția și bucuria s-au 
împletit cu sentimentul
marilor răspunderi, au
luat parte, în cadrul u- 
nei impresionante adunări 
care a avut loc pe platoul 
din fața Academiei Mili
tare Generale, în jurul e- 
vocatorului Monument al 
Eroilor Patriei, peste 75 000 
de oameni ai muncii din

^Capitală și militari. Aduna
rea a constituit un prilej 
de reafirmare a dragostei 
și încrederii cu care între
gul popor privește spre os
tașii de azi, fii ai patriei, 
apărători neînfricați ai 
României socialiste, conti
nuatori ai celor mai glori
oase tradiții ostășești care 
au dat strălucire istoriei 
noastre.

La festivitate erau pre- 
zenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, ge
neral-colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate, 
Ion Stănescu, președintele 
Consiliului Securității Sta
tului, Cornel Onescu, mi
nistrul afacerilor interne, 
precum și conducători ai 
altor ministere și instituții 
centrale, oameni de știință 
și cultură, generali și ofi
țeri superiori activi și in 
rezervă.

Ora 10. — Sosesc condu
cătorii partidului și statu
lui. Iau parte la adunare 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexan
dru Birlădeanu, Emil Bod- 
naraș, Chivu Stoica, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Executiv și secre
tari ai C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Stat, 
primește raportul coman
dantului Academiei Mili
tare Generale, general de 
armată Ion Tutoveanu, 
după care trece în revistă 
batalioanele de ofițeri ab
solvenți aliniate pentru 
paradă, înclinîndu-se în 
fața drapelelor Academiei 
Militare Generale și Școli
lor Militare.

Conducătorii de partid și 
de stat urcă apoi la tribuna 
oficială amenajată pe pla
tou. Mulțimea aclamă cu 
entuziasm. Mult timp, văz
duhul vibrează de urale în 
cinstea Partidului Comu
nist Român, a Comitetului 
său Central, a patriei noas
tre dragi, Republica Socia
listă România.

Festivitatea este deschisă 
de general-colonel Ion Io
niță, membru al C.C. al

(Continuare în pag. a IlI-a)

IERI, IN CAPITALA S-AU DESCHIS
LUCRĂRILE SEMINARULUI EUROPEAN

„STUDENTUL,
ARTA $1 CULTURA"

rnlrnEA eovmășvm mmm cemșescu
Dragi tovarăși ofițeri,
Dragi tovarăși, cetățeni ai 

Capitalei Republicii Socialiste 
România,

Solemnitatea acordării gra
dului de ofițer unei noi pro
moții de absolvenți ai școlilor 
militare reprezintă un mo
ment deosebit de Important 
în viața armatei noastre so
cialiste. La această festivitate 
participă un mare număr de 
oameni ai muncii din Capitală
— muncitori, tehnicieni, ingi
neri, oameni de știință și cul
tură — ceea ce constituie o 
vie manifestare a strînsei uni
tăți dintre popor și armată, a 
grijii și înaltei prețuiri de care 
armata se bucură din partea 
poporului nostru. (Aplauze).

începînd de astăzi, dumnea
voastră, tineri ofițeri, pășiți 
în activitatea tumultoasă, de 
zi cu zi, a unităților militare; 
vi se deschide în față perspec
tiva unei munci de înaltă răs
pundere, pline de satisfacții
— aceea de a contribui la dez
voltarea forțelor armate ale 
patriei noastre, la întărirea 
capacității ei de apărare.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, 
să vă adresez, cu acest prilej, 
dumneavoastră, absolvenți ai 
școlilor de ofițeri ale Ministe
rului Forțelor Armate, Minis

terului Afacerilor Interne și 
Consiliului Securității Statu
lui, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat, a guver

nului României socialiste și 
să vă felicit din toată inima 
pentru frumoasele rezultate 
obținute în însușirea cunoș
tințelor militare. Totodătă, ex
prim calde felicitări și urări 
de noi succese absolvenților 
Academiei Militare Generale. 
(Aplauze, urale).

Vă urez tuturor ca în 
posturile ce vi se vor încredin

ța să munciți cu succes deplin, 
consacrîndu-vă întreaga ener-

gie instruirii și educării tine
rilor militari, consolidării o- 
rinduirii noastre sociale și 
de stat, apărării cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a 
independenței și suveranității 
patriei noastre. (Aplauze).

în munca pe care o veți des
fășura, vă revine îndatorirea 
de onoare de a pregăti an de 
an, noi contingente de tineri ca 
luptători curajoși, mînuitori 
iscusiți ai armamentului și 
tehnicii modeme, disciplinați 
și vigilenți, apărători de nă
dejde ai patriei. Indiferent de 
specialitatea pe care v-ați în
sușit-o, va trebui să fiți nu 
numai buni instructori, ci și 
educatori pricepuți ai ostașilor, 
să le dezvoltați neîncetat dra
gostea față de popor și partid, 
hotărîrea de a-și Îndeplini mi
siunea în orice împrejurare, 
cu orice sacrificiu. Tinerii 
ostași vor trebui să vadă în 
dumneavoastră comandanți 
destoinici, exigenți, dar în a- 
celași timp apropiați, exemplu 
de bărbăție și dîrzenie, model 
de comportare ostășească și 
cetățenească. Sîntem convinși 
că, prin promoția acestui an, 
minunatul nostru corp ofițe
resc se întărește cu noi cadre 
temeinic pregătite, care nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
a fi demne de încrederea pe 
care le-o acordă poporul și 
partidul.

Ne exprimăm totodată con
vingerea că absolvenții Aca
demiei Militare Generale vor 
dovedi înaltă competență și 
măiestrie militară, vor valori
fica din plin bogatele cunoș
tințe pe care le-au acumulat, 
își vor dezvolta necontenit ca
pacitatea organizatorică și de 
conducere, vor aduce contri
buții originale la progresul 
științei și artei militare.

Sîntem, de asemenea, încre
dințați că noii ofițeri de secu
ritate și ai Ministerului Afa
cerilor Interne vor munci cu 
răspundere, aducîndu-și con
tribuția lor valoroasă la per-

fecționarea activității organe
lor de securitate și miliție, la 
apărarea legalității socialiste 
și a avutului obștesc, la întări
rea ordinii publice.

Doresc să relev și cu acest 
prilej grija și preocuparea 
permanentă a partidului și 
statului nostru pentru ridica
rea potențialului de apărare al 
patriei și întărirea continuă a 
forțelor noastre armate, pen
tru ca ele să fie bine înzestra
te, temeinic instruite și educa
te, capabile să asigure apăra
rea cuceririlor revoluționare 
ale poporului, a independenței 
și suveranității României so
cialiste. (Aplauze îndelungate}.

Armata noastră populară, 
făurită și condusă de partid, 
este purtătoarea unor glorioa
se tradiții de luptă, a unor 
străvechi virtuți ostășești, iz- 
vorîte dintr-o adîncă dragoste 
de țară, care s-au transmis ca 
o flacără vie din generație în 
generație. împrejurări vitrege 
au silit de nenumărate ori po
porul român, dfe-a lungul 
milenarei sale istorii, să-și a- 
pere cu arma în mînă — îm
potriva a tot felul de cotropi
tori străini — meleagurile 
strămoșești, ființa sa naționa
lă, dreptul la existență, liber
tatea și neatârnarea.

Viteaza armată a neînfrica
tului Decebal — conducătorul 
legendar al dacilor; dîrjii oș
teni a; vestiților noștri voevozi 
și mari comandanți de oști — 
Mircea cel Bătrîn, Ioan de 
Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan 
cel Mare, Mihai Viteazul, ex- 
primînd nestinsa dragoste de 
libertate a poporului, au apă
rat cu eroism și bărbăție glia 
străbună, și-au vărsat generos 
sîngele pentru ea, au ales la 
nevoie moartea vitejească, dar 
nu s-au lăsat îngenunchiați de 
dușmani, n-au trădat nici o 
dată cauza poporului. (Aplau
ze puternice).

Pagini de adevărată epopee 
au înscris, în cronica luptelor 
poporului nostru pentru elibe

rare națională și socială, pan
durii lui Tudor Vladimirescu ; 
armata națională de la 1848 ; 
dorobanții de la 1877 care, 
luptând cu vitejie și eroism 
la Grivița și Plevna, la Raho
va, Smîrdan și Vidin, au con
sfințit cu sîngele lor indepen
dența de stat a României; 
ostașii și ofițerii români, care 
la Mărășești, Mărăști și Oituz • 
au apărat cu neasemuit spirit 
de sacrificiu fiecare palmă de 
pămînt a țării.

Bărbăția și abnegația neîn
fricată în fața dușmanului, în
crederea nestrămutată în 
dreptatea cauzei și în biruință, 
dragostea nemărginită față de 
patrie, toate aceste înalte vir
tuți de care au dat dovadă 
înaintașii noștri în luptele 
duse _ de-a lungul veacurilor 
au căpătat o nouă strălucire 
în focul insurecției armate 
din august 1944 și în crînce- 
nele bătălii purtate pe frontul 
antihitlerist. In condiții deose
bit de grele, ofițeri și gene
rali, întreaga armată — ani
mați de patriotism și de sim
țul datoriei față de destinele 
țării — au răspuns cu însu
flețire chemării Partidului 
Comunist Român, aducîndu-și 
contribuția la răsturnarea dic
taturii antonesciene ; întreaga 
armată română a participat cu 
hotărîre și abnegație, alături 
de masele populare, la înfăp
tuirea insurecției, a întors ar
mele împotriva trupelor hitle- 
riste. Alături de armata sovie
tică, ea a luptat cu vitejie pen
tru eliberarea întregului teri
toriu al țării și, mai departe, 
pe pămîntul Ungariei și Ceho
slovaciei, pînă la zdrobirea 
definitivă a Germaniei fascis
te, acoperindu-și steagurile de 
luptă cu o glorie nemuritoare.

Putem spune că în această 
luptă, armata noastră s-a 
gat pe veci cu socialismul, 
comunismul. (Aplauze).

In momente cruciale din 
toria poporului nostru — . 
cîmpurile de bătălie ale răz-

le-
cu

is-
pe

boiului de independență din 
1877, în încleștarea de la Mă- 
rășești cu armatele cotropitoa- 0 
re ale imperialismului german 
— ostașii români au înfruntat 0 
dușmanul comun, umăr la u- 
măr cu ostașii poporului ve- 
cin rus, punînd temelie prie- 0 
teniei lor de arme. Lupta 
armatei române pe fron- 
tul antihitlerist, alături de " 
armata sovietică — care a 
purtat greul războiului împo- 
triva Germaniei naziste —, 
sîngele vărsat în comun au 
pecetluit pentru totdeauna A 
frăția de arme româno-sovie- w 
tică, alianța și prietenia trai
nică dintre țările și popoarele A 
noastre. (Aplauze puternice).

Poporul român apreciază în 
mod deosebit alianța și co- 0 
laborarea cu popoarele U- 
niunii Sovietice, de care A 
ne leagă firele unei trai- 
nice prietenii, bazate pe tradi- 
ții de luptă comună, pe comu- 0 
nitatea țelurilor, a orînduirii 
sociale, și consideră că dezvol- @ 
tarea și întărirea continuă a 
acestei prietenii răspunde pe a 
deplin intereselor și aspira- " 
țiilo-r vitale ale popoarelor 
noastre. Avem ferma con- 0 
vingere că nimic nu va 
putea clinti această prietenie, A 
călită în multe încercări, că 
ea se va manifesta viguros atît A 
în vremuri bune, cît și în vre* " 
muri grele — cum obișnuiește 
să spună poporul nostru —, că £ 
țările noastre vor păși perma- w 
nent împreună, sprijinindu-se 
reciproc, în lupta pentru fău- A 
rirea celei mai drepte orîn- 
duiri — orînduirea socialistă 
și comunistă —, aducîndu-și 0 
astfel o tot mai mare contri
buție la cauza socialismului, 0 
comunismului și păcii în lume.

Sîntem, de asemenea, hotă- a 
rîți să dezvoltam prietenia și 
colaborarea cu celelalte state 
socialiste vecine, de care ne ® '

...București — 14 august, orele 
_ 16. în ambianța academică a 0 Bibliotecii Facultății de filozo

fie au început lucrările semina
rului european „Studentul, arta 

A și cultura". în sală sînt pre- 
zenți reprezentanți ai unor u- 
niuni studențești din Bulgaria, 

• Cehoslovacia, Franța, Finlanda,
R. D. Germană, Iugoslavia, O- 
landa, Polonia. Ungaria și 

• România precum și delegați
ai Uniunii Internaționale a 
Studenților. Tovarășul MIR- 
CEA ANGELESCU, secretar 0 al Comitetului Central al
U.T.C., președinte al U.A.S.R., 
rostește cuvîntul de deschidere. 

A Este o deosebită satisfacție pen- 
” tru mine — a spus d-sa — să 

salut în numele Comitetului 
• executiv al U.A.S.R. pe repre

zentanții organizațiilor na
ționale studențești care au 
amabilitatea să răspundă 0 tației Uniunii noastre de
participa la o dezbatere 
tema : „Studentul, arta §1 cul- 
tura“ în continuare vorbitorul 
s-a referit la utilitatea și im
portanța acestei întîlniri, ară- 

• tînd că atitudinea tot mai ac
tivă a studențimii față de ma
rile probleme ale contempora- 

• neității în rîndul cărora cultu
ra, cu multiplele ei valențe, o- 
cupă un loc dintre cele maîx 

_ însemnate intensificarea schim- 0 bului de valori materiale 
și spirituale pe care o cunoaș
te lumea în care trăim, precum 

A și dorința U.A.S.R. de a inves- 
tiga noi drumuri pentru lărgi
rea cooperării între organizați
ile studențești europene și din 
întreaga lume sub semnul nă
zuințelor comune de pace, inde
pendență națională, democrație 
și progres social sînt factori ca-

avut 
invi- 

a 
pe

re demonstrează oportunitatea 
organizării seminarului de la 
București. Concepută ca o re
flectare fidelă și complexă a 
vieții sociale și ca un factor 
dinamic al desfășurării acestu
ia — a arătat în încheiere tova
rășul MIRCEA ANGELESCU — 
cultura poate oferi, după păre
rea noastră, cîmpul unor con
fruntări de păreri și schimburi 
de experiență deosebit de utile 
pentru reprezentanții generației 
studențești de azi. Strîns lega
te de destinele culturii, destine
le Universității polarizează a- 
teinția și preocupările în aceeași 
direcție. Dorința noastră este 
de a vă prilejui, stimați oaspeți, 
pe lîngă dezbateri fructuoase și 
contacte utile, posibilitatea de a 
cunoaște România, în ale cărei 
tradiții ospitalitatea se află la 
loc de cinste, de a cunoaște stu
denții români în care veți găsi 
buni colegi, bucuroși și dornici 
să vă întîlnească.

Oaspeții de peste hotare, par
ticipant! la seminarul euro
pean „Studentul, arta și cultura** 
și colegii lor din România, mem
bri ai delegației U.A.S.R. au 
fost apoi salutați din partea 
conducerii Ministerului învăță- 
mîntului de către tovarășul 
adjunct al ministrului învăță- 
mîntului MIRON CONSTANTI- 
NESCU. După ce a făcut o am
plă prezentare a preocupărilor 
Ministerului Invățămîntului în 
domeniul educației extrauni- 
versitare — domeniu în care ar-.

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Recepție oferită

de tovarășul Ion Iliescu
Tovarășul Ion Iliescu, prim se

cretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, a 
oferit ieri seară o recepție în 
cinstea participanților la semina
rul european BStudentul, arta și 
cultura".

La recepție au luat parte se
cretari ai C.C. al U.T.C., membri 
ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.R., activiști ai U.T.C. și 
U.A.S.R.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

15 august—Ziua presei

PURTĂTORI
DE CUVINT

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă batalioanele de ofițeri absolvenți Foto : ION CUCU

•.X.A-
K. ■

Sărbătorim azi Ziua presei. 
Ziariștii, sutele, miile de trudi
tori ai condeiului ce se încăl
zește la temperatura diurnă a 
construcției socialiste, cei ce 
purtăm legătura între ceea ce 
se afirmă ca înaintat pe întreg 
teritoriul țării, in fabrici, pe 
ogoare, in instituții, și milioa
nele de cititori ; cei ce culegem 
de peste meridiane veștile zi
lei, transmițîndu-le prin gazeta 
vîndută la ora plinii calde, 
avem și noi, ca și minerii, ca 
și marinarii ori ceferiștii — 
ziua noastră. Este în tradiția 
popoiului român, renăscut în 
demnitatea sa prin socialism, 
să prețuiască munca prestată 
în favoarea societății, faptul de 
viață cotind munca ziaristului 
pe unul dintre primele planuri 
ale dăruirii de sine. Cinstirea 
fiind, deci, firească, nu ne ră- 
mîne decît să mulțumim, la 
rîndul nostru, poporului care, 
în anii de după eliberare, a ri
dicat la gradul de nobilă apre
ciere o îndeletnicire autocom- 
promisă sau numai disprețuită 
altădată, dar cu temeinice și 
glorioase dovezi de apropiere 
de inima poporului, prin pagi
nile presei progresiste și, mai 
ales, prin exemplul gazetarilor 
„Scînteii**, care au înfruntat 
teroarea și ilegalitatea în nu
mele adevărului.

Comunist, ziaristul nostru este 
legat înainte de toate de însuși 
destinul comunist al României 
contemporane, de prefacerile 
care_ au avut și vor avea loc pe 
pămîntul țării, forța cuvîntului, 0 căldura și culoarea epitetului, 
inteligența frazei sale, oricît de 
personală ar fi opinia — sau 
tocmai de aceea — izvorînd din 

w legătura sa cu omul care con
struiește, legat cu mintea și cu 
inima de acest pămînt pe care-1 
vrea mereu mai luminat și mai 
demn îhtre țările lumii. Comu
nist, ziaristul nostru își pune 
la temelia forței condeiului său 
exemplul de patriotism al înain
tașilor și este gata să îndepli
nească neabătut sarcinile pe 
care, de la tribuna celui de al 
IX-lea Congres al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., le 
formula astfel :

„îmbunătățindu-și continuu 
activitatea, și pe viitor cea mai 
de seamă îndatorire a presei,

preocuparea ei centrală trebuie 
să fie reflectarea politicii inter
ne și externe a partidului, a 
muncii eroice a poporului nos
tru pentru construirea noii 
orînduiri".

La trei ani de la momentul 
rostirii acestor îndemnuri, pre
sa găsește, de ziua ei, prilejul 
de bucurie să-și amintească, că 
s-a străduit într-adevăr să ur
meze îndeaproape mersul în
noirilor, să oglindească și să 
ajute totodată, direct, prin pu
terile ei, îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid. Forța presei 
românești stă în conducerea ei 
de către Partidul Comunist Ro
mân, în claritatea ideilor și a 
țelurilor constructive ale politi
cii ~ sale • interne și externe. 
Hotărîrile Conferinței Naționale 
a partidului, celelalte docu
mente de partid și de stat pri
vind îmbunătățirile aduse în do
meniul organizării economiei 
naționale, măsurile pentru o 
mai bună organizare adminis
trativă a țării, hotărîrile privind 
restabilirea unor norme ale de
mocrației socialiste și aplicarea 
lor consecventă în viitor, an
samblul de măsuri privind creș
terea neîncetată a nivelului de 
trai al poporului, propunerile și 
manifestările pline de rațiune 
și demnitate cu / care România 
s-a prezentat în acești ani în 
arena politică internațională — 
toate acestea au oferit presei 
române substanța interesului de 
care se bucură azi într-o măsu
ră din ce în ce mai mare, în 
țară și în lumea întreagă.

Realizînd unele dintre prin
cipalele indicații ale Congresu
lui al IX-lea al P.C.R., presa a 
devenit în anii din urmă o tot 
mai largă tribună de dezbatere, 
prin, mijlocirea căreia opinia 
publică, cei mai compctcnți re
prezentanți ai ei, și-au expri
mat părerea cu privire la toate 
măsurile preconizate. A devenit 
o obișnuință ca, de la început, 
încă din faza de proiect, ele să 
fie aduse la cunoștința maselor, 
confruntate cu ele, îmbunătățite 
conform opiniei generale. Este, 
pentru presa noastră, o treaptă 
calitativ nouă, care reflectă spi
ritul viu, înnoitor, pe care l-au 
adus hotărîrile Congresului al 
IX-lea al P.C.R., ca și celelalte

(Continuare în pag. a 111-a)

Azi, 15 august, în jurul orei 10, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite de la Praga sosirea 
delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste 
România, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.
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leagă vechi tradiții de prie
tenie, cu toate țările socialiste, 
în interesul popoarelor noas
tre, al afirmării și întăririi 
forțelor socialismului mondial.

Nu constituie un secret fap
tul că în relațiile dintre țările 
socialiste și-au făcut loc în de
cursul anilor, unele greșeli și 
practici nejuste ; de aceea este 
necesar să se acționeze cu 
toată răspunderea și hotărîrea 
pentru înlăturarea acestor 
greșeli și practici, pentru dez
voltarea prieteniei și colabo
rării dintre țările socialiste pe 
baza principiilor marxist-le- 
niniste a respectului suverani
tății, neamestecului în trebu
rile interne și intr-ajutorării 
t-j ărășsști.

Principala îndatorire a parti
dului comunist de guvernă- 
mînt constă în edificarea noii 
orînduiti sociale. Felul cum 
fiecare partid știe să aplice 
legile general-valabile la con- 
diț’ile concrete din fiecare 
țară este o dovadă a maturi
ty- ’i sale politice ; prin areas a 
el își îndeplinește sarcina fun
damentală, în aceasta . cn:‘_â 
principala manifestare a inter
naționalismului socialist. (Vii 
aplauze).

Dragi tovarăși.
Desfășurarea solemnității de 

astăzi in fața Monumentului 
Eroilor Patriei are semnifica
ția unui profund omagiu pe 
care îl aducem înaintașilor 
noștri și reprezintă totodată un 
puternic îndemn pentru noul 
nostru detașament de ofițeri, 
p^r.tru toți ofițerii patriei 
neutre. pentru întreaga noas
tră armată să păstreze cu
s. ințcnie eroicele tradiții de 
luptă moștenite, să le ducă 
mai departe spre cinstea și 
g. _r:a poporului român, a pa-
t. n . noastre socialiste. (A- 
p’auze?.

în anii construcției socia
li. e. partidul și statul au fău- 
r •. ii educat o armată de tip 
r. x care nu cunoaște alte in
terese decît slujirea fără mar
gini a națiunii, o armată de- 
votaîă nemărginit cauzei so- 
c.al smului și păcii — pavăză 
de neînfrint a independenței 
și libertății patriei. (Aplauze 
îndelungate). Spre mîndria în
tregii țâri, armata noastră de 
astăzi este trup din trupul 
poporului, formată din fii de 
muncitori, țărani, intelectuali, 
fără deosebire de naționalita
te, strîns uniți prin devota
mentul lor față de partid și 
popor, prin hotărîrea lor de 
a fi demni apărători a tot 
ceea ce au cucerit, cu atîtea 
sacrificii^ părinții și frații lor 
în luptă pentru făurirea Ro
mâniei socialiste.

îmbinînd dragostea de pa
trie, adîncul lor atașament 
fată de cauza socialismului cu 
o temeinică pregătire militară, 
politică și de specialitate, ca
drele de ofițeri, întregul corp 
de comandanți și activiști de 
partid, lucrători de stat major, 
ingineri și tehnicieni se dove
desc stăpîni pe arta și știința 
militară, pe tehnica modernă, 
buni organizatori și conducă
tori ai procesului de instruire 
și educare a trupelor. Parti
dul nostru dă o înaltă apre
ciere nivelului de pregătire a 
ofițerilor și soldaților, capaci
tății de luptă a unităților și 
marilor unități din toate genu
rile de armă, disciplinei și spi
ritului de răspundere cu care 
personalul militar își îndepli
nite sarcinile sale.

în condițiile de astăzi, cînd 
cercurile imperialiste agresive 
caută să impună forța ca mij
loc de rezolvare a problemelor 
internaționale. atentînd la 
dreptul suveran al popoarelor 
de a hotărî ele însele asupra 
propriilor destine, este nece
sar și legitim ca partidul și 
statul nostru socialist să a- 
cdrde o atenție deosebită ar
matei. să ia toate măsurile 
care se impun pentru a întări 
continuu capacitatea de apă
rare a țării.

Plenara din aprilie a Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, analizînd 
stadiul pregătirii de luptă și 
politice a armatei, gradul ei de 
dotare, a stabilit un ansamblu 
de măsuri concrete pentru în
tărirea forțelor noastre ar
mate, ridicarea continuă a ni
velului de instruire și educare, 
înzestrarea lor cu tehnică mo
dernă de luptă. Aceste măsuri 
urmăresc intensificarea pro
ducției proprii de armament 
și tehnică de luptă, pentru a 
satisface în condiții tot mai 
bune nevoile de dotare ale ar
matei. Realizarea lor impune, 
firește, alocarea unor fonduri 
sporite: partidul și guvernul 
socotesc însă că aceste efor
turi materiale și financiare 
sînt întrutotul îndreotățite și 
necesare, că ele sînt în de
plină concordanță cu intere
sele majore ale ponorului nos
tru, cu înaltele obligații ce ne 
revin față de viitorul și de 
destinele țării- Sîntem con
vinși că militarii patriei noas
tre vor răspunde acestor e- 
forturi printr-o muncă fără 
preget pentru ridicarea mă
iestriei lor militare, pentru în
tărirea forței combative a în
tregii noastre armate. Este un 
adevăr incontestabil că oricît 
de perfecționată ar fi tehnica, 
cel care hotărăște în ultimă in
stanță victoria este omul, 
luptătorul, conștient, pătruns 
de justețea cauzei pe care o slu
jește, bine pregătit, stăpîn pe 
tehnica modernă, hotărîți să 
facă totul pentru a obține vic
toria în luptă. (Vii aplauze). 
Avem un tineret minunat care 
face în permanență dovada 
multiplelor sale calități, capa
cității de a se dărui, de a să- 
vîrși fapte eroice, atît în mun

ca de construcție socialistă, cît 
și în pregătirea pentru a servi 
cauzei poporului și aparărn 
PaCr*earea consiliilor politice 
și a comitetelor de partid în 
armată au contribuit la ridica
rea nivelului întregii ™uncl 
politice din unitățile militare, 
la întărirea spiritului partinic, 
comunist, exercitînd o puter
nică înriurire asupra tuturor 
laturilor activității ostășești, 
în dezvoltarea conștiinței po
litice a militarilor, in pregăti
rea lor de luptă. In întreaga 
lor activitate, organele și or
ganizațiile de partid trebuie să 
promoveze și in viitor, in nn- 
d 'rile armatei, caatățile Cul
tivate de partid, spiritul mili
tant pentru realizarea politicii 
interne și externe a pârtiaulul» 
Rdslitatea față de cauza po- 
corului, a socialismului și a 
păcii, combativitate» revoiu- 

** Educat* in spiritul patrio- 
tsrnului «*. al internaționalis
mului. armata Republici So
cialise România ciezi ol-a co
laborarea ți prietenia cu ar
matele țărilor participante la 
Tratatul de ia Varșovia. a,e 
tuturor statelor socialiste.

(Aplauze).
Ca tară socialistă și ca 

membră a Treutulul de la 
Varșovia. România “COtețte 
necesar să acorde o deosebită 
atenție înzestrării și pregătim 
foCelor sale armate, pentru 
ca acestea să fie in orice,mo- 
mer.t gata să-și îndeplinea, ca 
în cele mai bune Condiții -n- 
datoririle ce le rertn. Noi 
pornim de la cons 
tul că răspunderea Șt «rob
eai ia pentru dotarea, ins
truirea și educarea fiecărei ar
mate naționale aparțin Și 
nu pot să nu aparțma — par
tidului și guvernului țării res
pective, care sînt investite ce 
popor cu prerogativele condu
cerii generale a operei d-îâu- 
rire a noii orinduiri. cu sar
cina de a asigura bunul mers 
al întregii dezvoltări econo- mice Ș® sociale. (Aplauze). 
Preocupîndu-se cu perseve
rență de întărirea și dez
voltarea armatei naționale, 
de creșterea potențialului ei 
de luptă, partidul își îndepli
nește una din obligațiile sale 
supreme fată de propnul po
por și totodată se achită de o 
înaltă îndatorire internaționa- 
listă. față de cauza 
generală a socialismului, 
securității Șt pacu 
lume. Cu cît fiecare ar
mată națională este mai bine 
dotată, mai temeinic pregătită, 
mai devotată intereselor pro
priului său popor, cu cit ea 
sprijină mai hotănt pohica 
partidului, a statului socialist, 
cu atît este mai puternică for
ța întregului sistem mondial 
socialist. (Aplauze).

Pentru capacitatea șt nive
lul pregătirii sale de luptă, 
fiecare armată răspunde m 
fața poporului țârii sale, m 
fața conducerii de partid șl ae 
stat; aceasta reprezintă un a- 
tribut esențial și inalienabil al 
suveranității naționale, o ex
presie necesară a funcțiilor 
statului socialist de apărare 
și consolidare a cuceririlor re- 
voluționare ale poporului. 
Responsabilitatea integrala a 
organelor de partid și de stat 
din fiecare țară pentru orga
nizarea forțelor armate, pen
tru înzestrarea, instruirea și 
educarea lor, reprezintă che
zășia întăririi capacității de a- 
părare a fiecărei țări socialis
te și prin aceasta a puterii 
întregii comunități a țăruor 
socialiste, creează premisele 
pentru dezvoltarea rodnică a 
colaborării lor militare.

Din aceasta rezultă cu toată 
claritatea că comanda Forțe
lor Armate nu poate fi exer
citată de nici un organ din 
afară; aceasta constituie un 
atribut suveran al conducerii 
partidului și statului nostru. 
(Aplauze).

Pornind de la principiile 
care stau la temelia raportu
rilor dintre statele socialiste 
_ ca state libere, suverane și 
egale în drepturi — trebuie să 
așezăm această colaborare mi
litară pe baze trainice, care să 
asigure conlucrarea eficientă 
a armatelor noastre, posibili
tatea ca — la nevoie — acțio- 
nînd în comun, ele să dea ri
posta cuvenită oricărei agresi
uni imperialiste. Cooperarea 
militară a țărilor socialiste a 
fost și este îndreptată împo
triva primejdiei agresiunii im
perialiste din afară pentru a 
zădărnici orice atac din par
tea forțelor imperialismului la 
adresa suveranității și integri
tății teritoriale a statelor so
cialiste.

Nu poate exista nici o Jus
tificare pentru a admite in 
vreun fel folosirea forțelor ar
mate pentru intervenție în 
treburile interne ale vreunei 
țări membre a Tratatului 
tie la Varșovia. (Aplauze 
puternice). Rezolvarea pro
blemelor interne aparține ex
clusiv partidului și poporului 
din fiecare țară ; orice amestec 
nu poate decît să dăuneze ca
uzei Socialismului, prieteniei 
și colaborării dintre țările so
cialiste. Așa cum am mai ară
tat, armata noastră — fie că 
va exista sau nu Tratatul de 
la Varșovia — va dezvolta și 
pe viitor colaborarea și frăția 
de arme cu forțele armate ale 
statelor socialiste și — 
zul unei agresiuni imperialiste 
_ va lupta cu întreaga sa ca
pacitate, umăr la umăr, cu ar
matele țărilor socialiste fră
țești. (Vii aplauze).

Acționînd In spiritul unei 
înalte răspunderi față de cau
za socialismului, dezvoltînd so

lidaritatea cu țările socialiste, 
România va fi și de acum îna
inte un detașament de nădej
de și activ al socialismului, al 
puternicului front al forțelor 
antiimperialiste, iubitoare de 
pace, al forțelor progresului 
din întreaga lume. (Aplauze 
îndelungate).

Ingăduiți-mi, dragi tovarăși, 
ca la importantul eveniment 
de astăzi, care are loc in preaj
ma celei de-a 24-a aniversări 
a eliberării nostre naționale
— sărbătoare scumpă poporu
lui român — să adresez sol
daților, subofițerilor, ofițeri
lor și generalilor, întregii noas
tre armate, calde felicitări 
pentru activitatea rodnică des
fășurată. urarea de a obține 
noi realizări în ridicarea pre
gătirii lor de luptă și politice, 
in întărirea capacității de a- 
pârare a patriei! (Aplauze, 
urale).

Tovarăși.
Pentru militarii forțelor 

noastre armate constituie un 
izvor nesecat de energie și un 
puternic im’oold'în îndeplini
rea îndatoririlor ostășești, ab
negația și fermitatea cu care 
poporul român înfăptuiește 
programul de dezvoltare mul
tilaterală. economică și socială 
a țării, elaborat de Congresul 
al IX-lea al partidului.

La baza acestui program se 
află industrializarea socialistă
— calea sigură și indișpen- 
jabilă a folosirii eficienta a 
resurselor naturale și de 
muncă, a întăririi indepen
denței naționale, a participării 
mai active a României la cir
cuitul mondial de valori ma
teriale. Numai făurind o pu
ternică industrie națională, pe 
tr.ăsura nevoilor de înzestrare 
tehnică a întregii economii, 
de dezvoltare a colaborării in
ternaționale și in stare să țină 
pasul cu furtunoasa dezvol
tare contemporană a forțelor 
de producție, vom putea asi
gura temelia materială trai
nică a noii orinduiri, înain
tarea rapidă a patriei pe dru
mul civilizației, reducerea de
calajului care ne desparte încă 
de statele avansate din punct 
de vedere economic, ridicarea 
continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporu
lui nostru, țelul suprem al po
liticii Partidului Comunist Ro
mân. (Aplauze însuflețite).

După cum este știut, sarci
nile în domeniul industriei se 
îndeplinesc cu succes. In pre
zent, o caracteristică deosebit 
de importantă a procesului de 
industrializare este accentua
rea rolului factorilor calita
tivi, realizarea unor ritmuri 
înalta de crertere în condițiile 
organizării mai bune a pro
ducției, ale ridicării mai in
tense a productivității muncii, 
ale reducerii costurilor și spo
ririi rentabilității. Toate aces
tea demonstrează justețea mă
surilor adoptate de partid pen
tru utilizarea marilor rezerve 
de care dispun întreprinderile 
noastre, pentru creșterea efi
cienței — cerință principală 
a îmbunătățirii întregii activi
tăți economice.

T.a obținerea acestor mari 
succese, o contribuție deosebi
tă aduc muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din București — 
principalul centru industrial 
al țării — care prin munca 
lor rodnică asigură circa o 
cincime din producția noastră 
industrială, avînd un rol esen
țial în opera de industriali
zare socialistă, de ridicare a 
întregii economii naționale. 
Doresc, cu acest prilej, să le a- 
dresez calde felicitări din par
tea Comitetului Central al 
partidului. Consiliului de Stat 
și a guvernului și să urez 
tuturor oamenilor muncii 
din Capitala patriei noastre 
noi și noi succese în promo
varea progresului tehnic și 
perfecționarea producției, în 
îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere care Ie revin 
în realizarea cincinalului (A- 
plauze).

Acordînd toată atenția dez
voltării industriei, partidul se 
preocupă, totodată, stăruitor 
de modernizarea agriculturii 
noastre socialiste, de punerea 
în valoare a marilor sale re
zerve. Anul acesta s-a verifi
cat, încă odată, în practică, su
perioritatea agriculturii socia
liste. Cu toată seceta care s-a 
abătut în primăvara acestui 
an asupra celei mai mari părți 
a țării, ca urmare a măsurilor 
luate sînt create condiții pen
tru a avea o recoltă care să 
asigure o bună aprovizionare 
â populației cu produse agro- 
âlimentare, precum și a in
dustriei cu materiile prime 
agricole necesare. în aceste 
rezultate se întruchipează e- 
forturile susținute și price
perea țărănimii noastre coo
peratiste, ale lucrătorilor din 
unitățile agricole de stat, ale 
tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, care au răspuns 
cu însuflețire la chemarea 
partidului și guvernului de a 
face totul pentru a asigura 
producții agricole ridicate, 
spre a nu fi cu nimic preju
diciat programul de dezvolta
re economică a țării și de spo
rire a nivelului de trai.

în politica sa, partidul por
nește de la faptul că, așa cum 
arată experiența istorică, o 
societate avansată, cu atît mai 
mult orînduirea socialistă, 
chemată să asigure înflorirea 
multilaterală a personalității 
umane, nu poate fi concepută 
fără o puternică dezvoltare a 
științei, culturii, învățămîntu- 
lui. Un domeniu esențial al pro
gramului partidului nostru de 
construcție a societății socia
liste este ridicarea nivelului 

general de cultură al poporu
lui, pregătirea cadrelor nece
sare dezvoltării, pe baze mo
derne, a activității economice 
și sociale, creșterea aportului 
științei românești la soluționa
rea sarcinilor construcției so
cialiste și afirmarea ei toț mai 
puternic pe plan internațional.

O contribuție valoroasă la 
realizarea acestor obiective ale 
politicii partidului aduc oa
menii de știință și cultu
ră din Capitala țării, care, 
prin activitatea lor, iii insti
tuțiile de învățămînt, cer
cetare științifică, artă și 
cultură, adaugă noi și noi 
valori la patrimoniul spiritual 
ai patriei. Partidul și poporul 
prețuiesc în mod deosebit 
munca însullețită, pătrunsă de 
pasiune și dăruire patriotică, 
pe care o desfășoară cadrate 
didactice, savanții și cercetă
torii, oamenii de cultură și de 
artă din București, întreaga 
noastră intelectualitate și sînt 
încredințate că și pe viitor ei 
vor fi la înălțimea cerințelor 
operei de edificare socialistă a 
României,- vor fi întotdeauna 
alături de popor, vor înfăptui 
neabătut politica partidului și 
giTverduIui patriei noastre. 
(Aplauze puternice).

Realizările în creșterea pro
ducției industriale și agricole, 
în dezvoltarea vieții sbcial- 
culturale se răsfrîng pozitiv 
asupra nivelului de trai al în
tregului popor, lărgind posibi
litățile statului nostru socia
list de sporire a veniturilor 
reăle ale populației. O expre
sie grăitoare a grijii partidu
lui pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale maselor 
de-oameni ai muncii o consti
tuie măsurile adoptate în ve
derea dezvoltării și diversifi
cării construcției de locuințe. 
Ca urmare a acestor măsuri, 
în viitorii doi ani In București 
se vor construi aproape 55 mii 
apartamente, adică cu 23 de 
mii apartamente mai mult 
decît se prevăzuse în planul 
cincinal. Revine Comitetului 
de partid și Consiliului popu
lar municipal, unităților de 
construcții să acționeze cu toa
tă hotărîrea, să depună toate 
străduințele pentru a îndeplini 
in bune condițiuni acest pro
gram, contribuind la rezolva
rea într-un termen mai scurt 
a uneia din cele mai impor
tante probleme pentru ridica
rea nivelului de trai al po
porului.

Urmărind cu consecventă 
ridicarea sistematică a bună
stării poporului, partidul nos
tru pornește atit de la intere
sele prezente ale societății, rit 
și de ta cerințele obiective ale 
progresului ei continuu spre 
noi trepte de civilizație. de la 
necesitatea asigurării acumu
lărilor pentru dezvoltarea ne
întreruptă a bazei materiale a 
societății socialiste și comu
niste. Știm că este necesar să 
învingem încă multe greutăți; 
mai avem multe de făcut pen
tru a asigura satisfacerea tu
turor cerințelor materiale și 
spirituale ale oamenilor mun
cii in continuă creștere, că va 
trebui să facem incă față unor 
privațiuni. Partidul arată des
chis maselor că. pentru a rea
liza un nivel de trai ridicat 
poporului nostru, este necesar 
să dezvoltăm puternic indus
tria. agricultura, întreaga eco
nomie națională. După cum 
dovedește experiența țărilor 
avansate, propria noastră ex
periență, aceasta este singura 
cale viabilă pentru a așeza 
temelii trainice bunăstării de 
astăzi, viitorului fericit al po
porului, al patriei noastre. 
(Aplauze).

Sîntem la mijlocul actualu
lui plan cincinal. Există toate 
condițiile și premisele pentru 
a îndeplini și depăși sarcinile 
pe întregul cincinal, pentru a 
realiza un nou și important 
pas înainte pe drumul pro
gresului. Sint semnificative în 
această privință rezultatele 
bune obținute pînâ acum. Dar 
și mai important și mai semni
ficativ este avîntul creator ce 
caracterizează dezvoltarea ac
tuală a țării, activitatea neo
bosită a clasei muncitoare, 
care-și dovedește tot mai mult 
rolul de clasă conducătoare a 
societății, munca însuflețită a 
țărănimii, a intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, 
lupta lor unită, sub conduce
rea Partidului Comunist pen
tru înflorirea patriei noastre. 
România Socialistă. (Vii a- 
plauze).

Desigur, înfăptuirea gran
dioaselor sarcini pe care le ri- 
rică actuala etapă de dezvol
tare a țării va necesita In con
tinuare ample eforturi din 
partea întregului popor, elimi
narea neajunsurilor care îm
piedică deplina valorificare a 
resurselor și potențialului de 
care dispunem, perfecționarea 
multilaterală a vieții economi
ce și sociale.

Partidul nostru a subliniat 
în repetate rînduri că făurirea 
noii orinduiri, ca operă deose
bit de complexă, impune o 
preocupare perseverentă pen
tru îmbunătățirea formelor și 
metodelor de organizare și 
conducere a vieții sociale, pen
tru dezvoltarea democrației 
socialiste, pentru crearea con
dițiilor ca masele să participe 
în, mod efectiv la stabilirea 
și înfăptuirea politicii țării, la 
soluționarea tuturor proble
melor esențiale ale progresu
lui patriei noastre. Acesta este 
sensul principal al hotărîrilor 
Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale, al în
tregii activități pe care o des
fășoară partidul nostru. Noi 
pornim de la faptul că puterea 

clasei muncitoare în alianță 
cu țărănimea și intelectuali
tatea, cu toți oamenii muncii 
înseamnă participarea activă a 
acestora la elaborarea tuturor 
măsurilor, înseamnă că nimic 
nu se poate hotărî și face in 
țara aceasta fără asentimentul 
clasei muncitoare, al țărănimii, 
al intelectualității; numai pe 
această cale se poate asigura 
făurirea de către poporul nos
tru, în mod conștient, a socia
lismului și comunismului (A- 
plauze).

Noi considerăm că rolul par
tidului comunist de organiza
tor și conducător al operei de 
făurire și desăvîrșire a noii 
orinduiri constă tocmai în asi
gurarea perfecționării conti
nue a vieții economice și so
ciale, în dezvăluirea la timp a 
lipsurilor și adoptarea măsu
rilor de îndreptare a lor, în 
realizarea sintezei organice 
dintre legile general-valabile 
ale construcției socialiste și 
realitățile concretă istorice so
ciale, economice ale țării, în 
asigurarea participării active, 
a maselor largi populare la în
treaga viață economică, so
cială a tării. (Aplauze).

Amplul program de măsuri 
elaborat de partidul nostril 
pentru îmbunătățirea organi
zării planificării și cbnducerii 
activității economice, sociale 
și de stat, lărgirea democra
ției socialiste, afirmarea mai 
consecventă a principiilor so
cialiste în domeniul reparti
ției și în alte domenii ale 
raporturilor sociale s-a dove
dit un puternic ferment al ini
țiativei și energiilor creatoare 
ale poporului nostru, a im
primat un puternic dinamism 
în toate domeniile de activi
tate socială. în înfăptuirea a- 
cestui program, oamenii mun
cii văd hotărîrea nestrămutată 
a partidului de a pune mal 
bine In valoare avantajele 
noii orinduiri, de a promova 
in întreaga societate înaltele 
ei principii de justiție și echi
tate socială, de a construi so
cialismul în deplină concor
danță cu năzuințele vitale ale 
poporului, de a asigura con
dițiile ca toate hotărîrile și 
măsurile privind dezvoltarea 
patriei să exprime voința lui 
suverană.

Aprobarea unanimă cu care 
poporul a întimpinat acest 
proeram constituie cea mai 
convingătoare dovadă că mer
gem pe un drum bun. Urmînd 
neabătut acest drum, partidul 
iți ir.tărește continuu legăturile 
cu masele; roiul său de forță 
pontică conducătoare a Între
gii societăți se manifestă ca o 
forță act;'* in stare să asi
gure progresul imanent al 
na-.ur.ii noastre socialiste. (A- 
plame indeiongate).

Sîntem încredințați că orga
nizația de partid din București 
— cea mai mare organizație a 
partidului nostru — va înfăp
tui ș de-acum înainte, cu 
fermitate politica elaborată de 
partid. își va îmbunătăți con
tinuu activitatea și legâturi.e 
cu masele de oameni ai muncii, 
va depune eforturi și mai stă
ruitoare pentru a asigura în
făptuirea neabătută a marilor 
sarcini ce-i revin din progra
mul stabilit de Congresul al 
IX-lea al Partidului.

Poporul român acordă în
treaga sa încredere partidului 
nostru comunist, in îndeplini
rea nobilei sale misiuni de a-1 
conduce cu succes pe drumul 
construcției socialiste, al pro
gresului Și civilizației, și fără 
îndoială că organele și orga
nizațiile de partid, toți comu
niștii, partidul nostru vor Ști 
să fie la Înălțimea încrederii 
poporului. Nimic nu va abate 
partidul nostru de ia hota- 
rirea iul de a sluji cu cre
dință poporul român. aspirațiile 
sale vitale, interesele generale 
ale socialismului, de a face 
totul pentru asigurarea trium
fului deplin al noii orinduiri 
pe pămintul României, pen
tru construirea comunismului. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,

Trăim Intr-o epocă de »- 
dinei transformări sociale, 
cînd mase de milioane de oa
meni de pe întreg globul se 
ridică la creație istorică con
știentă, cînd popoarele și na
țiunile își afirmă viguros drep
tul de a se dezvolta Indepen
dent, de a hotărî singure asu
pra căilor de progres. In con
cordanță cu interesele și as
pirațiile lor, cu tradițiile lor 
istorice. Orînduirea socialistă 
își demonstrează tot mai evi
dent uriașa sa superioritate, 
capacitatea de a asigura dez
voltarea rapidă a societății, 
înflorirea fiecărei națiuni — 
stimulînd lupta popoarelor 
pentru eliberare națională, 
pentru progres social. Pe ru
inele imperiilor coloniale au 
apărut zeci de state noi, care 
au pășit pe calea afirmării 
personalității lor proprii în lu
mea contemporană.

în aceste condiții, principiile 
independenței și suveranității 
naționale, ale egalității în 
drepturi a tuturor popoarelor, 
neamestecului în treburile in
terne se impun tot mai mult 
în relațiile dintre state, ca o 
premiză fundamentală a bunei 
înțelegeri și cooperări inter
naționale, a asigurării păcii 
mondiale. (Aplauze îndelunga
te).

Istoria stă mărturie că sub
jugarea unor popoare de că
tre imperialism nu a putut fi 
decît vremelnică, nu a putut 
infringe voința de libertate a 
națiunilor. Pretutindeni, cei 
mai buni fii ai popoarelor nu 
au încetat nici un moment 
lupta împotriva asupritorilor, 

au menținut veșnic vie do
rința de neatîrnare, de a scu
tura jugul străin.

Poporul nostru, care în de
cursul întregii sale existențe 
a luptat cu dîrzenie și neîn
fricare pentru dreptul său sa
cru de a-și hotărî singur des
tinele, este profund atașat cau
zei libertății și independenței, 
privește cu adîncă simpatie și 
solidaritate lupta popoarelor 
împotriva dominației imperia-

■ liste, pentru cucerirea și con
solidarea independenței lor 
naționale (Aplauze puternice).

Imperialismul, deși dispune 
de o considerabilă forță mili
tară — și nu se dă înlături 
de la folosirea ei pentru repri
marea luptei popoarelor — nu 
a fost- și ml este în stare să 
frîneze procesul ireversibil de 
destrămare a sistemului colo
nial și de formare a noilor 
state independente, mersul 
înainte al societății ; interven
țiile și presiunile militare de 
orice fel, amestecul în trebu
rile interne nu fac decît să 
agraveze stările de lucruri din 
țările respective, să genereze 
noi focare de tensiune și con
flicte, primejdii grave la a- 
dresa păcii. Aceste acțiuni 
stîrnesc puternica împotrivire 
și dezaprobarea maselor popu
lare, a cercurilor largi ale opi
niei publice, duc inevitabil la 
izolarea promotorilor lor pe 
arena internațională.

Impasul în care au ajuns a- 
gresorii americani în Vietnam 
_  cu tot potențialul militar 
uriaș pe oare l-au pus in miș
care îh războiul lor agresiv — 
arată încă o dată că un popor 
care luptă pentru drepturile 
sale și pentru libertatea pa
triei nu poate fi îngenunchiat. 
(Aplauze). Interesele vitale ale 
păcii și securității popoarelor 
cer încetarea definitivă a bom
bardamentelor americane asu
pra Republicii Democrate Viet
nam, oprirea agresiunii State
lor Unite ale Americii, cer ca 
poporul vietnamez să fie lăsat 
să-și rezolve propriile pro
bleme fără nici un amestec 
străin. România a primit cu 
satisfacție începerea tratative
lor de la Paris dintre Statele 
Unite ale Americii și Repu
blica Democrată Vietnam. Ne 
exprimăm speranța că pînă la 
urmă glasul rațiunii va tri
umfa, că aceste tratative se 
vor încheia cu succes, potrivit 
cerințelor păcii internaționale, 
năzuințelor opiniei publice iu
bitoare de pace din întreaga 
lume.

Partidul și guvernul, între
gul nostru popor își reafirmă 
deplina lor solidaritate cu e- 
roicul popor vietnamez, care-și 
apără cu abnegație indepen
dența și ființa națională, Îm
potriva agresiunii imperialiste 
și îi urează din toata inima 
succes în lupta sa dreaptă. (A- 
plauze însuflețite).

în lumea de azi, responsabi
litatea pentru asigurarea păcii 
mondiale revine tuturor țări
lor, indiferent de mărimea și 
potențialul lor economic, mili
tar. demografic; toate po
poarele sînt profund interesate 
în crearea condițiilor pentru 
dezvoltarea și progresul lor 
nestinjenit. Numeroase țări 
mijlocii și mici se ridică împo
triva subordonării economice 
și politice față de puterile im
perialiste, a tendințelor hege- 
moniste și anexioniste, pentru 
o reală egalitate în drepturi a 
tuturor statelor. Viața arată 
rit de anacronice au devenit 
încercările de a perpetua ve
chile practici de a decide 
soarta unor popoare și a unor 
țări in marile capitale ale lu
mii, de a nesocoti și disprețul 
voința suverană a acestora. 
Tot mai conștiente de rolul lor 
crescind, țările mici și mijlo
cii își afirmă prin numeroase 
inițiative constructive capaci
tatea lor de a contribui activ 
la realizarea securității inter
naționale — aceasta reprezen- 
tind o caracteristică impor
tantă a vieții contemporane, o 
cale principală pentru partici
parea tuturor popoarelor la 
făurirea păcii in lume (A- 
plauze).

După cum știți, în centrul 
activității internaționale a 
partidului și statului nostru 
stau prietenia, alianța și cola
borarea cu toate țările so
cialiste.

România acordă, de aseme
nea. întreaga atenție lărgirii 
colaborării și cooperării pe di
ferite planuri cu toate țările, 
fără deosebire de orinduire 
socială și politică, pornind de 
la premiza că intensificarea 
circuitului de valori materiale 
și culturale este o condiție in
dispensabilă a progresului în 
lumea contemporană.

Partidul și guvernul nostru 
militează neabătut pentru 
crearea unui climat sănătos în 
relațiile dintre state, pentru 
pace și securitate. Avem con
vingerea că un astfel de cli
mat poate fi instaurat numai 
dacă vor fi eliminate din viața 
internațională, pas Cu pas, fo
carele de încordare,’dacă se 
va acționa cu perseverență 
pentru apropiere și colaborare 
constructivă a tuturor țărilor.

Considerăm că este în in
teresul popoarelor din Orien
tul Apropiat și al păcii gene
rale ca țările din această zonă 
să pună capăt stării de ten
siune ce se menține, să fie 
retrase trupele israeliene din 
teritoriile ocupate, să rezolve 
diferendele lor asigurînd drep
tul la existență al fiecărui 
stat din această parte a lumii 
pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate al O.N.U. din 
toamna anului trecut.

Ca țară europeană. România 
dă o deosebită atenție și mili
tează cu perseverență pentru 

realizarea securității pe conti
nentul nostru — văzînd In 
aceasta un factor esențial al 
stabilității și păcii mondiale. 
Evoluția evenimentelor relevă 
existența unor posibilități 
favorabile pentru înfăptuirea 
acestui deziderat, confirmă 
realismul propunerilor elabo
rate în acest domeniu de țările 
socialiste — propuneri cu
prinse în Declarația adoptată 
acum doi ani la Consfătuirea 
de la București.

Pentru asigurarea păcii în 
Europa șl în lume, Un pas 
important pe drumul înlătu
rării treptate a surselor de 
încordare l-ar constitui des
ființarea blocurilor militare. 
Anii care au trecut au demons
trat din plin, prin numeroase 
fapte, că pactul N.A.T..O, 
creat cu scopuri imperialiste, 
ca instrument de agresiune și 
dominație asupra altor po
poare, acționează ca o frlnă 
în calea destinderii internațio
nale. După cum se știe, ca 
răspuns la crearea pactului 
N.A.T.O. și la includerea In 
această alianță agresivă a 
Republicii Federale a Ger
maniei, a luat naștere Tra
tatul de la Varșovia. Dar acea
stă organizație militară, con
cepută ca o barieră în calea 
tendințelor agresive ale 
N.A.T.O., n-a fost creată pen
tru veșnicie. Așa cum se arată 
în Tratatul care i-a dat naș
tere, ea are o existență tem
porară, pînă la crearea unul 
sistem de securitate euro
peană. Tocmai de aceea țările 
socialiste au subliniat în mod 
repetat că sînt gata pentru 
lichidarea concomitentă a 
alianței nord-atlantice șl a 
Tratatului de la Varșovia.

O importantă premisă pen
tru îmbunătățirea relațiilor 
dintre țările europene este 
lichidarea bazelor militare 
străine de pe teritoriile altor 
state, retragerea tuturor 
trupelor străine în limitele 
granițelor lor naționale.

în rezolvarea problemelor 
securității europene trebuie să 
se pornească de la realitățile 
istorice statornicite pe conti
nentul* nostru, de la existența 
celor două state germane — 
Republica Democrată Ger
mană, stat socialist prieten, și 
Republica Federală a Ger
maniei — de la recunoașterea 
și respectarea inviolabilității 
granițelor stabilite după cel 
de-al doilea război mondial, 
inclusiv a frontierei Oder- 
Neisse. Considerăm că realiza
rea recentelor propuneri ale 
Republicii Democrate Ger
mane privind normalizarea 
relațiilor între cele două state 
germane pe baza egalității lor 
depline în drepturi, încheierea 
unui acord de nefolosire a 
forței in raporturile dintre 
aceste state, inițierea de tra
tative ciț guvernul Republicii 
Democrate Germane și gu
vernul Republicii Federale a 
Germaniei în vederea ajun
gerii treptate la relații diplo
matice normale cu aceste țări, 
precum și primirea lor în 
Organizația Națiunilor Unite 
ar duce la întărirea climatului 
de securitate pe continentul 
nostru și în lume.

Desigur, înfăptuirea secu
rității europene nu se poate 
realiza de la sine, ci necesită 
eforturi perseverente, acțiuni 
hotărî te in direcția dezvoltării 
relațiilor intereuropene, a îm
bunătățirii climatului politic. 
Numai în măsura în care fie
care stat european va fi sigur 
că independența și integrita
tea sa teritorială nu-1 sînt a- 
menințate, numai in măsura 
în care fiecare popor va fi 
convins că-și poate alege ne
stingherit calea de dezvoltare, 
se va crea o bază trainică pen
tru securitatea întregului con
tinent. Considerăm că în ac
tuala situație trebuie făcut to
tul pentru a mobiliza forțele 
progresiste, opinia publică iu
bitoare de pace din țările con
tinentului nostru, spre găsirea 
celor mai bune căi de reali
zare a securității europene, 
corespunzător intereselor tu
turor statelor și popoarelor. 
Poporul român, guvernul nos
tru vor face totul pentru a-și 
aduce contribuția sa activă la 
înfăptuirea acestui deziderat. 
(Aplauze îndelungate).

în viața politică contempo
rană se impune tot mai preg
nant rolul țărilor socialiste, 
al partidelor comuniste și 
muncitorești, al forțelor de
mocratice, antiimperialiste. Ți* 
nînd seama de uriașa diver
sitate a condițiilor economice, 
sociale, naționale in care ac
ționează partidele comuniste 
și muncitorești, succesul poli
ticii lor este determinat în 
cei mai înalt grad de capaci
tatea îiecăruia de a aplica în 
mod creator legile general- 
valabile ale revoluției și ale 
construcției socialiste la speci
ficul țării respective. Cu cit 
fiecare partid exprimă mai 
fidel cerințele progresului ță
rii cu atit cresc prestigiul _ și 
rolul său conducător în socie
tate, adeziunea poporului la 
politica lui, cu atit mai trai
nice sint temeliile construcției 
socialiste în lume, cu atit 
crește prestigiul socialismului. 
(Aplauze).

Respectarea independenței 
fiecărui partid, neamestecul 
în treburile interne constituie 
o condiție fundamentală pen
tru clădirea unor relații de e- 
galitate și încredere reciprocă 
intre partidele comuniste Și 
muncitorești și intre țările so
cialiste, pentru consolidarea 
unității lor și, totodată, o 
cerință vitală a întăririi ro
lului conducător al fiecărui 
partid în propria-i țară

După părerea noastră, tre- 
buie să se facă totul spre a se 

pune capăt stării de încorda
re din mișcarea comunistă șl 
muncitorească, evitîndu-se ori- 
ce pas care ar putea adăuga 
noi elemente de înrăutățire a 
raporturilor dintre partidele 
comuniste și dintre țările so
cialiste. Deosebirile de păreri 
și divergențele care apăr în
tre diferite partide pot fi re
zolvate nil prin invective și 
etichetări, ci prin tratative di
recte, purtate în spirit tovă
rășesc, constructiv, intre par
tidele respective, între condu
cerile lor.

Numai în măsura in care 
se va merge pe drumul discu
tării tovărășești, tnanifestîn- 
du-se deplină încredere în fie
care partid. în conducerea fie
cărui partid, se vor cr-ea con
diții pentru întărirea unității 
de neclintit a mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale. Noi avem deplina con
vingere că aceasta se va reali
za. (Aplauze puternice). Așa 
cum au arătat-o recentele acor
duri la care s-a ajuns la Cier- 
na și Bratislava, în urma în- 
tîlnirilor dintre Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia și alte partide comu
niste atunci cînd se merge pe 
calea discuțiilor, cu răbdare 
ți înțelegere reciprocă, cu res
pect față de pozițiile și inte
resele fiecăreia dintre părți, 
se poate ajunge la rezultate 
pozitive, la îmbunătățirea at
mosferei și a raporturilor din
tre partide șl dintre țări.

Solidaritatea partidelor co
muniste ți muncitorești izvo
răște din necesitatea obiectivă 
a unirii forțelor lor în luptă 
împotriva dușmanului comun 
— imperialismul, pentru rea
lizarea scopurilor comdhe care 
le unesc, sub stindardul în
vățăturii atotbiruitoare mar- 
xist-lenlniste. O manifestare 
pregnantă a acestei solidarități 
o constituie exprimarea în
crederii in fiecare partid, în 
capacitatea sa de a rezolva 
problemele ridicate de pro
gresul societății din propria 
^Călăurindu-se consecvent 

după aceste principii, partidul 
nostru și-a exprimat de la în
ceput deplina sa simpatie 
față de activitatea depusă de 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia și conducerea acestuia 
pentru perfecționare r deții 
sociale și de stat, și-a ma.iiies* 
tat încrederea că pcpoaiele 
ceh și slovac — care prin lup
te grele și-au cucerit indepen
dența și au făcut din socia
lism țelul suprem al activită
ții lor creatoare — vor con
solida și dezvolta realizările 
revoluționare obținute, în' in
teresul patriei lor, al întări
rii forțelor socialismului în 
lume.

După cum se știe, în zilele 
următoare, o delegație de par
tid și de stat a țării noastre va 
face o vizită prietenească în 
Republica Socialistă Ceho
slovacă. Această vizită va con
stitui un prilej pentru a expri
ma încă o dată încrederea po
porului român și a partidului 
nostru comunist în capacitatea 
popoarelor Cehoslovaciei și a 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, a conducerii lor, 
de a asigura succesul operei 
de edificare a socialismului, în 
conformitate cu năzuințele 
lor vitale. (Aplauze puternice). 
Sîntem încredințați că vizita 
ce o vom face, convorbirile pe 
care le vom avea cu conducă
torii Cehoslovaciei, noul tratat 
de prietenie și alianță pe 
care-1 vom semna, vor duce 
la întărirea prieteniei româno- 
cehoslovnce, la strîngerea co
laborării și legăturilor fră
țești tradiționale dintre parti
dele și popoarele noastre, și 
vor contribui la cauza unității 
țărilor socialiste, la cauza 
păcii în lume. (Vil aplauze).

Pornind de la răspunderea 
sa față de popor, față de cau
za socialismului, de la solida
ritatea internațională, partidul 
nostru își va aduce și în vii
tor întreaga sa contribuție la 
întărirea unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțe
lor antiimperialiste, la dezvol
tarea colaborării lor in lupta 
pentru triumful cauzei păcii și 
progresului social.

Dragi tovarăși.
în încheiere doresc să relev 

încă o dată deplina satisfacție 
a Comitetului Central și a gu
vernului pentru fermitatea cu 
care oamenii muncii din Ca
pitala patriei noastre, întregul 
popor, militarii forțelor noas
tre armate înfăptuiesc politica 
internă și externă a partidului 
și statului, care corespunde pe 
deplin intereselor vitale ale 
națiunii noastre, (Aplauze pu
ternice, urale).

Avem convingerea că, dînd 
viață acestei politici, oamenii 
muncii din Capitală, poporul 
nostru, vor realiza neabătut 
sarcinile ce le revin în înfăp
tuirea politicii trasate de Con
gresul al IX-lea, vor adăuga 
noi și noi victorii în construc
ția socialistă, pe calea civili
zației, a socialismului și co
munismului.

Avem deplina convingere că 
ofițerii, subofițerii, soldați! ar
matei noastre vor ridica con
tinuu pregătirea lor de luptă 
și politică, vor fi totdeauna 
gata să răspundă la chemarea 
partidului și guvernului, iși 
vor face datoria în fața po
porului și patriei noastre.

Vă urez din toată inima, tu
turor, noi și noi șuccese în ac
tivitatea dumneavoastră, mul
tă sănătate și- fericire 1 (A-
plauze puternice, răsună în
delung urale).
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O vie manifestare a unității 
dintre popor și armată

CUViNTĂRI ROSTITE
LA FESTIVITATE

INFORMAȚII

în cuvîntul său, ministrul 
Forțelor Aripate, general co
lonel Ion Ioniță a spus :

Permiteți-mi ca în numele 
generalilor și ofițerilor, al tu
turor militarilor și al oameni
lor muncii prezenți să salutăm 
în mijlocul nostru pe condu
cătorii de partid și de stat, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

Participarea conducătorilor 
partidului și statului, a miilor 
de oameni ai muncii din Capi
tală la solemnitatea noastră 
constituie o nouă și elocventă 
dovadă a înaltei prețuiri pe 
care Comitetul Central, Con
siliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri, întregul popor o a- 
cordă Forțelor Armate, orga
nelor de securitate și miliție.

Avîntul creator al construe- 
torilor socialismului — a spus 
vorbitorul — constituie un mi
nunat exemplu și un imbold 
în activitatea militarilor de 
toate gradele, care, corp co
mun cu poporul, strîns uniți 
în jurul Partidului Comunist 
Român — conducătorul nostru 
glorios — înfăptuiesc neabă
tut politica sa înțeleaptă, sar
cinile ce le sînt încredințate.

Raportez că, datorită măsu
rilor luate de partid și guvern, 
muncii entuziaste desfășurate 
de întregul personal pentru 
creșterea continuă a capacită
ții combative a unităților și 
marilor unități, forțele noastre 
Armate au un nivel de pregă
tire, de luptă și politică cores
punzător cerințelor actuale. 
/Armamentul și tehnica de lup
tă din dotarea tuturor genuri
lor de arme se află în mîini 
de nădejde. îngrijindu-le ca 

, bunuri de preț ale colectivită
ții socialiste, învățînd să le mî- 
nuiască la perfecție, militarii 
își exprimă calda reownoștință 
pentru muncitorii, tehnicienii 
și inginerii care le creează, 
pentru toți oamenii muncii 
care asigură armatei tot ce-i 
este necesar în vederea înde
plinirii datoriei sale.

Măsurile stabilite de Comi
tetul Central al P.C.R. privind 
intensificarea producției de 
armament și tehnică militară 
vor duce la ridicarea gradului 
de înzestrare a Forțelor Arma
te, la îndeplinirea în condiții 
superioare a sarcinilor încre
dințate.

Absolvenții noii promoții au 
încheiat o etapă însemnată în 
activitatea lor. Rezultatele 
obținute le încununează efor

turile depuse cu conștiinciozi
tate și dăruire în pregătirea 
I^r de specialitate ca viitori 
.comandanți militari. în aceste 
rezultate este încorporată și 
munca rodnică a comandanți
lor și corpului didactic, a or
ganizațiilor de partid și de 
U.T.C. din Academia militară 
generală și din școlile milita
re.

Momentul acordării gradu
lui de ofițer este pentru fieca
re dintre dumneavoastră cu a- 
devărat memorabil. A fi ofi
țer în Republica Socialistă 
România este o mare onoare.

(Urmare din pag. I)

P.C.R., ministrul forțelor 
armate. Iau apoi cuvîntul 
locotenent colonel Nicolae 
Constantine seu, șeful pro
moției de absolvenți ai Fa
cultății militare politice din 
Academia Militară Genera
lă, locotenent Ilie Marin, 
șeful promoției Școlii supe
rioare de ofițeri „Nicolae 
Bălcescu", locotenent Mi
hail Stoican, șeful promoției 
Școlii de ofițeri de securita
te, locotenent Radu Oltea- 
nu, șeful promoției Școlii 
de ofițeri M.A.I., și Con
stantin Preda, maistru la 
Uzinele „23 August".

Intimpinat cu îndelungi 
aplauze și puternice urale 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost subli
niată in repetate rinduri 
de puternice și îndelungi 
aplauze.

Adunarea ia sfîrșit într-o 
atmosferă de mare entu
ziasm. Sînt scandate lozinci 
în cinstea Partidului Co
munist Român, a României 
socialiste.

Începe parada militară a 
absolvenților. Prin fața 
tribunei oficiale și a miilor 
de participanți trec în pas 
cadențat, într-o ținută im
pecabilă, ofițeri de toate ar
mele, avînd în frunte 
drapelele unităților. S-a 
pus parcă în mișcare 
un adevărat fluviu al tine
reții și elanului ostășesc. 
Pasul energic, privirile 
dîrze demonstrează hotărî
rea proaspeților ofițeri de 
a continua să-și perfecțio
neze măiestria militară și 
capacitatea de luptă, pen
tru a fi gata în orice mo
ment să-și îndeplinească 
datoria sfîntă de a apăra 

Format, crescut și educat de 
partid, corpul ofițerilor se dis
tinge prin devotament nețăr
murit față de cauza poporului, 
printr-o temeinică pregătire 
politico-ideologică, militară, de 
specialitate și de cultură ge
nerală, pe măsura marilor răs
punderi cu care este investit.

Mobilizați de organizațiile 
de partid, învățînd cu perse
verență din experiența ofițe
rilor mai vîrstnici, punînd în 
valoare cunoștințele și deprin
derile dobîndite, elanul tine
resc, noii absolvenți ai școli
lor militare vor aduce o con
tribuție de seamă la ridicarea 
nivelului muncii de instruire 
și educare a militarilor, ia a- 
părarea cu fermitate a legali
tății socialiste și a ordinii 
publice.

Asigurînd dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, științei 
și culturii, ridicarea nivelului 
de viață a poporului, Partidul 
Comunist Român dezvoltă per
manent forța combativă a ar
matei, capacitatea de apărare 
a patriei noastre socialiste. 
Este știut că întărirea con
tinuă a armatei fiecărei țări 
socialiste corespunde deopo
trivă sarcinilor naționale și 
internaționale, sporește pu
terea de apărare a sistemului 
mondial socialist în ansam
blul său.

Forțele noastre armate stră
juiesc cu abnegație indepen
dența și suveranitatea Româ
niei socialiste și, împreună cu 
armatele celorlalte state par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia, precum și ale tutu
ror țărilor socialiste, apără 
cu vigilență cauza socialismu
lui și păcii.

împărtășind gîndurile și 
sentimentele întregului popor, 
militarii noștri își exprimă 
deplina adeziune față de po
litica internă și externă a 
partidului, pentru înfăptuirea 
căreia nu-și precupețesc e- 
forturile. Ei sprijină unanim 
acțiunile întreprinse de parti
dul nostru pentru întărirea u- 
nității sistemului mondial al 
socalismului, a mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, pentru dezvoltarea 
relațiilor cu celelalte state ale 
lumii, pe baza respectării ne
abătute a principiilor inde
pendenței și suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re- 
ciproc.

Cu prilejul acestui moment 
solemn, încredințez Comite
tul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de 
Stat și Guvernul Republicii 
Socialiste România, întregul 
nostru popor, pe Dumnea
voastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ofițerii, 
maiștrii militari, subofițerii și 
ostașii vor urma și de acum 
înainte neabătut politica 
profund științifică, marxist- 
leninistă a Partidului Comu
nist Român, consacrîndu-și 
întreaga energie îndeplinirii 
datoriei lor sfinte față de po
por, față de scumpa noastră 
patrie — Republica Socialistă 
România.

Trăim clipe emoționante, cu 

cu vrednicie patria noas
tră, independentă și suve
rană, cuceririle revoluțio
nare ale poporului român.

După încheierea festivi
tății, conducătorii de partid 
și de stat au avut o întil- 
nire cu conducerile Minis
terului Forțelor Armate, 
Consiliului Securității Sta
tului și Ministerului Aface
rilor interne, cu șefii pro
moțiilor Academiei Mili
tare Generale și ai școlilor 
militare superioare de ofi
țeri, comandanții de arma 
te și arme, comandanții A- 
cademiei Militare Genera
le și ai școlilor militare, cu 
secretarii comitetelor de 
partid din instituțiile de 
invățămînt militar.

Adresîndu-se sărbătoriți
lor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a felicitat căl
duros pentru rezultatele 
obținute la învățătură, pen
tru acordarea gradului de 
ofițer. A felicitat, de ase
menea, pe comandantul A- 
cademiei, pe comandanții 
și secretarii organizațiilor 
de partid din școlile mili
tare, pentru activitatea des
fășurată în formarea cadre
lor de ofițeri. Subliniind 
grija cu care partidul și 
statul înconjoară armata, 
secretarul general al C.C. 
al P.C.R. și-a exprimat în
crederea că militarii forțe
lor noastre armate vor de
pune toate eforturile pen
tru continua perfecționare 
a măiestriei lor militare, 
pentru a fi gata oricînd să 
răspundă cu cinste și devo
tament îndatoririlor încre
dințate de partid, de stat, 
de întregul nostru popor.

întâlnirea a decurs într-o 
atmosferă deosebit de cal
dă și entuziastă.

(Agerpres)

semnificații majore în cariera 
noastră militară — a spus 
lt.-colonel Nicolae Constanti- 
nescu. Acum, cînd încheiem 
studiile făcute în Academie, 
gîndurile absolvenților promo
ției 1968 se îndreaptă cu ne
mărginită dragoste spre cel 
care, cu grijă și căldură pă
rintească, ne-a creat toate con
dițiile pentru a ne perfecționa 
calificarea de comandanți, ofi
țeri de stat major și activiști 
de partid, către conducătorul 
încercat și iubit al poporului 
român, port-drapelul nobilelor 
sale năzuințe de progres și 
prosperitate — Partidul Co
munist Român.

Anii petrecuți în Academie 
au fost ani de pregătire in
tensă, de însușire a unor cu
noștințe aprofundate — social- 
politice, tactice și de speciali
tate. în toată această perioadă 
ne-am bucurat de îndrumarea 
atentă a conducerii Acade
miei, a comitetului de partid, 
a cadrelor facultăților și în
tregului corp profesoral, că
rora le aducem mulțumirile 
noastre.

Este o îndatorire de onoare 
pentru noi ca în munca pe care 
o vom desfășura să valorifi
căm mai deplin tot ceea ce 
am acumulat, să milităm cu 
dăruire pentru a contribui la 
înfăptuirea liniei politice a 
partidului, a hotărîrilor sale, 
pentru continua întărire a pa
triei noastre socialiste, a capa
cității ei de apărare.

Imbinînd în mod armonios 
teoria cu practica și fructifi- 
cînd bogata moștenire a gîn
dirii militare românești ne 
vom aduce contribuția la per
fecționarea și elaborarea de 
noi forme și procedee de or
ganizare și ducere a luptei, 
în raport cu cerințele actuale, 
de înzestrarea și dotarea ei 
tehnică.

Ne angajăm solemn în fața 
întregului popor, a conducerii 
de partid și de stat, a dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, că vom închina tot 
ce avem mai bun îndeplinirii 
neabătute a sarcinilor tra
sate de partid și guvern, 
fiind gata oricînd să apărăm 
cu strășnicie pămîntul stră
bun, viața nouă, liberă și fe
ricită a harnicului și talenta
tului nostru popor.

Locotenentul Ilie Marin, în 
cuvîntul său, a spus :

Ziua acordării gradului de 
ofițer va râmîne în amintirea 
noastră ca un eveniment de 
neuitat.

In aceste clipe sărbătorești, 
de împlinire a unei aspirații ce 
a dat conținut adolescenței 
noastre, dorim înainte de toate 
să ne exprimăm recunoștința și 
dragostea față de Partidul Co
munist Român și Comitetul 
său Central pentru posibilită
țile și condițiile ce ne-au fost

15 august-
(Urmare din pag. I)

hotărîri elaborate ulterior de 
partid. Concret, aceasta a în
semnat o mai ferventă luptă 
contra vechiului, o largă acțiune 
de promovare a ideilor noi, co
respunzătoare progresului so
cial, național și mondial.

Militînd pentru continua dez
voltare a colaborării cu toate 
țările socialiste, publicațiile ro
mânești contribuie la mai buna 
cunoaștere a realizărilor popoa
relor prietene, a transformări- 

create de a deveni cadre al© 
armatei noastre socialiste.

Știm că sarcinile pe care le 
avem de îndeplinit sînt com
plexe, punînd în fața noastră 
dezideratul îmbogățirii per
manente a orizontului de cu
noștințe politico-ideologice, 
militare și de specialitate. De 
aceea, socotind școala pe care 
am absolvit-o ca o primă 
treaptă în formarea noastră 
ca ofițeri, ne vom strădui să 
studiem în continuare cu per
severență , să fim receptivi 
față de nou, să ne aliniem per
manent progresului, cuceriri
lor gîndirii omenești, să ne în
sușim experiența valoroasă a 
cadrelor din subunități și u- 
nități.

Sîntem animați de hotărîrea 
dîrză de a fi la înălțimea în
crederii ce ni s-a acordat, de 
a îmbogăți cu fapte demne 
tradițiile unităților.

Slujind cu abnegație intere
sele patriei socialiste și ale 
poporului, ne angajăm, tova
rășe secretar general, să ne 
consacrăm talentul și energia 
înfăptuirii ^politicii Partidului 
Comunist Român, al cărui 
scop este înălțarea României 
pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației și progresului. Ca 
instructori și educatori vom 
munci cu pasiune și răspunde
re pentru a forma și căli mi
litari stăpîni pe meseria arme
lor, curajoși și disciplinați, în
suflețiți de dragostea fierbinte 
față de patrie, devotați fără 
margini poporului și partidu
lui. Vă asigurăm că la postu
rile ce ni se vor încredința 
vom apăra ca lumina ochilor 
independența și suveranitatea 
României Socialiste.

în numele noilor ofițeri de 
securitate, locotenentul Mihail 
Stoian a spus : Sentimentul de 
intensă bucurie pe care-1 trăim 
nu este numai urmarea faptu
lui că ni s-a făcut marea cins
te de a putea urca primele 
trepte în ierarhia militară, ci 
și a fericirii de a fi onorați cu 
participarea dumneavoastră, 
iubiți conducători de partid 
și de stat, la solemnitatea 
înălțării noastre în grad.

Promoția noastră pășește în 
rîndul ofițerilor cînd pe întreg 
cuprinsul țării se înfăptuiește 
cu nestăvilit avînt programul 
elaborat de Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională 
a partidului.

Pornind la munca de mare 
răspundere ce ni s-a încre
dințat vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că în spiritul 
învățămintelor și concluziilor 
ce se desprind pentru întregul 
aparat de securitate din do
cumentele plenarelor Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român din iunie 
1967 și aprilie anul acesta, ne 
vom dezvolta necontenit vigi
lența și combativitatea, vom

Ziua presei
lor care au loc în viața țărilor 
respective. Exprimînd spiritul 
de colaborare al poporului ro
mân cu toate popoarele socia
liste, totodată prietenia și înțe
legerea^ cu popoarele din lumea 
întreagă, presa noastră slujește 
cauza păcii, a înțelegerii și cola
borării.

Dar ce poate oglindi mai bine 
treptele cîștigate de presă decît 
adeziunea la încrederea publi
cului larg, a milioanelor ei de 
cititori ?

însicriindu-se în acest context 

soluționa toate problemele cu 
discernămînt politic, vom res
pecta cu strictețe legile țării, 
adevărul, dreptatea și echita
tea.

Sîntem pe deplin conștienți 
că garanția bunei noastre acti
vități, ca în orice domeniu al 
construcției de stat și econo
mice, o constituie conducerea 
și îndrumarea de zi cu zi a 
partidului.

Călăuziți de politica înțe
leaptă a Partidului Comunist 
Român, însuflețiți de opera 
măreață pe care o înfăptuiește 
gloriosul nostru popor, vă a- 
sigurăm de hotărîrea neclinti
tă de a apăra cu toată dîrze- 
nia și priceperea cuceririle 
revoluționare ale oamenilor 
muncii, din scumpa noastră pa
trie — România socialistă.

Locotenentul Radu Olțeanu, 
în cuvîntul său a spus : Pri
mul nostru, gînd se îndreaptă 
către Partidul Comunist Ro
mân și Guvernul Republicii 
Socialiste România, care ne-au 
creat condiții optime pentru a 
deveni cadre capabile să des
fășoare cu competență și ab
negație lupta pentru apăra
rea proprietății socialiste și 
personale a oamenilor muncii, 
pentru asigurarea ordinii pu
blice, a drepturilor și intere
selor legale ale cetățenilor pa
triei noastre.

Animați de dorința fierbinte 
de a sluji cu credință cauza 
poporului român, noi, promo
ția 1968 a Școlii de ofițeri a 
Ministerului Afacerilor Inter
ne, ne angajăm să luptăm cu 
toată puterea ființei noastre 
pentru traducerea în viață a 
politicii Partidului Comunist 
Român și a statului nostru so
cialist de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Asigurăm conducerea de 
partid și de stat, pe dumnea
voastră tovarășe secretar ge
neral, că, manifestînd solicitu
dine și receptivitate față de 
propunerile, sugestiile și sesi
zările oamenilor muncii, per- 
fecționîndu-ne necontenit pre
gătirea politică, juridică și de * 
specialitate, vom munci cu tot 
elanul nostru tineresc pentru 
îndeplinirea cu cinste a misiu
nilor ce ne vor reveni în uni
tățile și organele teritoriale 
unde vom fi repartizați.

în întreaga activitate vom 
căuta să dovedim calitățile ce 
ne-au fost cultivate — cinstea, 
corectitudinea, modestia, dîr- 
zenia, vigilența revoluționară, 
spiritul de sacrificiu.

Ne legăm să slujim cu cre
dință poporul și partidul nos
tru comunist, să ne aducem în
treaga contribuție la întărirea 
și înflorirea scumpei noastre 
patrii.

îmi revine deosebita cinste 
de a participa laolaltă cu dv. 
la această festivitate — a spus 
Constantin Preda, maistru la 
Uzinele „23 August". Expri- 
mînd înalta prețuire și grija 
poporului față de forțele ar
mate ale patriei, folosesc a- 
ceastă ocazie pentru a vă 

și bucuirîndu-se de sprijinul și 
îndrumarea partidului, ziarul și 
ziariștii „Scînteii tineretului", ai 
întregii prese de tineret, se simt 
datori să mediteze, de ziua lor, 
la aceste condiții, dorite și îm
plinite, în care-și desfășoară 
activitatea, la ceea ce au făcut 
și La ceea ce stă, poate cu și 
mai multă acuitate, de împlinit 
prin pagina, încă albă, a zilelor 
și anilor de muncă și realizări 
care vin. Comunist, ziaristul 
presei de tineret știe că dialec
tica vieții exclude punerea 
vreodată a unui punct pe linia 
continuei îmbunătățiri a pro
priei meserii șl, alături de zia
riștii de la celelalte gazete cen

transmite salutul tovărășesc și 
felicitările călduroase ale co
lectivului de muncitori, tehni
cieni și ingineri, ale tuturor sa- 
lariaților de la Uzinele „23 
August", deplina satisfacție 
pentru succesele pe care le-ați 
obținut în pregătirea militară 
și politică. Alături de întregul 
popor, colectivul de muncitori 
al Uzinelor „23 August", una 
din cele mai mari unități con
structoare de mașini din țară, 
își înscrie activitatea în mă
rețul tablou al muncii și al e- 
forturilor creatoare închinate 
traducerii în viață a istorice
lor hotărîri trasate de Congre
sul al IX-lea și de Conferința 
Națională a partidului în vede
rea dezvoltării și mai accen
tuate a forțelor de producție 
ale țării, a ridicării pe noi 
trepte calitative a întregii ac
tivități economice. Acum, în 
preajma măreței sărbători a 
eliberării patriei, sîntem în 
măsură să raportăm conduce
rii partidului și statului nostru 
că planul producției globale 
pe primele șase luni ale anu
lui în curs a fost realizat în 
proporție de 100,7 la sută, iar 
producția marfă vîndută și în
casată a depășit indicii plani
ficați cu 1,1 la sută, valoarea 
producției marfă realizată pes
te plan este de circa 10 mili
oane lei, iar beneficiile reali
zate însumează o depășire a 
sarcinilor de plan de peste 4 
milioane lei.

Enunțînd aici cîteva din suc
cesele obținute am făcut-o cu 
convingerea că ele vă bucură 
în aceeași măsură și pe dv. Și 
e firesc să fie așa. Dacă pro
fesiile și preocupările noastre 
se deosebesc avem în schimb 
un țel comun cel al propășirii 
patriei, al continuei ei întăriri, 
al ridicării României socialiste 
pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației. întregul nostru co
lectiv de muncă dă o înaltă 
prețuire și susține cu entu
ziasm politica externă a Parti
dului Comunist Român îndrep
tată spre întărirea continuă a 
unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a solida
rității de luptă a tuturor for
țelor antiimperialiste, spre dez
voltarea colaborării și încrede
rii între popoare, pentru des
tinderea internațională, pace și 
progres social. Prin aceasta 
țara noastră participă cu 
succes la dezvoltarea coo
perării internaționale, își a- 
duce contribuția proprie la 
rezolvarea marilor proble
me ale lumii contemporane, 
la îmbogățirea tezaurului va
lorilor materiale și spirituale 
ale umanității. încheind cu a- 
ceste gînduri, transmit urările 
colectivului Uzinelor „23 Au
gust". de succes și noi împli
niri în activitatea pe care o 
veți desfășura în slujba întă
ririi capacității de apărare, a- 
sigurarea condițiilor pentru 
munca pașnică și creatoare a 
poporului nostru.

trale, de ia radio și televiziune, 
din recenta și proaspăta presă 
județeană, ca și de la publica
țiile care apar în limbile mino
rităților naționale, se va stră
dui să se înscrie cu tot mai 
multe capacități profesionale, 
cu spirit partinic, în efortul ge
neral al presei românești de a 
oglindi în reportaje și articole 
succesele poporului, patriotismul 
și spiritul de dăruire al celor ce 
mun-cesc, contribuția lor la în
deplinirea obiectivelor fiecărei 
unități economice, culturale etc, 
de a afirma politica Partidului 
Comunist Român, de a mobiliza 
masele de tineri la opera de 
construcție socialistă.

Plecarea delegației
C.C. al P.C. din Venezuela

a părăsit Capitala 
C.C. al " ~ 

formată
Eduardo 

membru

Miercuri 
delegația 
Venezuela, 
varășii 
Mancera, _ _ ____
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. din Venezuela, și Fredy 
Munoz, membru al C.C. al P.C. 
din Venezuela, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a făcut o 
vizită în țara noastră.

P.C. din 
din to- 
Gallegos 
al Bi-

Plecarea delegației 
de activiști ai Partidului

Comunist din Cuba
Delegația de activiști ai P.C. 

din Cuba, formată din Miriam 
Almanza Tamayo, activistă în 
Comisia de orientare revoluțio
nară a Comitetului Central al 
P.C. din Cuba, 9i Juan M. Gon

ARTA Șl CULTURA
(Urmare din pag. I) 

ta și cultura sînt considerate 
mijloace educative de maximă 
eficiență, după ce a arătat că 
statul român face eforturi în
semnate pentru ca studenții să 
aibă la dispoziție propriile lor 
instituții de cultură, vorbitorul 
a relevat importanța schimbului 
de idei, de opinii în creșterea 
rolului factorului cultural în 
mișcarea universitară. Studentul
— a afirmat tovarășul MIRON 
CONSTANTINESCU — nu se 
poate limita numai la speciali
tatea sa. El este chemat să des
fășoare o bogată viață cul
turală, este chemat să con
tribuie cu pasiune la cre
ația economică, științifică, ar
tistică. în țara noastră sînt 
create toate condițiile care să 
înlesnească accesul studenților 
la știință și cultură. Toți fac
torii răspunzători din Universi
tatea românească se străduiesc 
să creeze premisele îmbinării în 
mod armonios a pregătirii de 
specialitate cu pregătirea de 
cultură generală. în această ac
țiune un rol deosebit de impor
tant îl are colaborarea strînsă 
care s-a statornicit de-a lungul 
anilor între Ministerul învăță- 
mîntului și U.A.S.R.

După festivitatea de deschi
dere, participanții la seminarul 
european „Studentul, arta și 
cultura" au fost invitați să as
culte intervenția delegației ro
mâne făcută pe marginea te
mei : „Tineretul universitar î.n 
viața cultural-artistică". Inter
venția a fost prezentată de to
varășa LIA MARIA PĂCURA- 
RU, vicepreședintă a U.A.S.R. 
Referenta a făcut în primul 
rînd o prezentare a participării 
studențimiî din România la 
procesele adînci și complexe de 
înnoire socială, participare care 
se manifestă mai ales printr-o 
atitudine activă față de cultură, 
componentă însemnată a pro
gresului material și spiritual al 
umanității. Contemporane tu
turor mutațiilor revoluționare 
pe care țara și poporul le-au 
trăit în ultimul sfert de secol
- se menționează în intervenția 
delegației U.A.S.R. — arta 
și literatura românească reflectă 
clocotul vieții sociale în mij
locul căruia s-au născut. în 
acest fel ele continuă tra
diția seculară potrivit căreia 
în toate momentele cheie 
ale istoriei, artele s-au îm
pletit cu însuși drumul na
țiunii spre progres, au expri
mat năzuințele și idealurile ci 
cele mai fierbinți. Nutrită din 
seve proprii, din viața unei na
țiuni, aflată în plin proces de 
desfășurare a vocației sale, arta 
românească știe că nu există 
onoare mai mare decît aceea 
de a mărturisi lumii felul de a 
fi al poporului care a născut-o. 
Artistul tînăr trăiește cu inten
sitate excepțională destinul 
țării lui. Alături și împreună cu 
reprezentanții generației vîrst- 
nice el își spune cuvîntul pasio
nat și responsabil în dezbateri
le creatoare ca și în problemele 
de interes general, în învăță- 
mînt, în viata socială, în cul
tură și cuvîntul lui este nu 
numai ascultat dar și respectat, 
în expunere se subliniază ca 
mulți dintre acești artiști tineri 
sînt studenți și prezența lor ma
sivă în peisajul cultural al 
tării generează un suflu nou, 
combatant, responsabil. Știind 
că întotdeauna operele cu cea 
mai puternică rezonantă au 
fost cele izvorîte din realități, 
din marile frămîntări sociale, 
studenții români consideră că 
idealul cel mai nobil al fiecărui 
creator este de a făuri o artă 
a țării noastre, a poporului 
nostru cu adevărat reprezenta
tivă pentru enoca în care trăim.

în continuare vorbitoarea s-a 
referit la condițiile complexi
tății și caracterului contradic
toriu a numeroase fenomene 
culturale contemporane, ară-

Minerii, marinarii, ceferiștii 
cînd își sărbătoresc ziua profe
siei se gândesc la obligațiile 
viitoare. Ziaristului, ziua presei 
îi oferă același prilej. Ne aș
teaptă zile în care temperatura 
muncii nu va scădea, dimpotri
vă.~ Este spre mînaria noastră 
însă să ne știm, alături de toți 
cei ce ne ajută în munca diur
nă — de la colaboratori de înalt 
prestigiu științific, artistic, cul
tural, pînă la miile de cititori 
care ne scriu obișnuit și pînă 
la muncitorii tipografi —, a face 
parte dintre aceia care, cu 
modestia mijloacelor personale, 
dar prin forța învestiturii de 
ziarist comunist, sînt purtătorii 
de cuvînt ai partidului, și po
porului român. 

sales Perez, activist în Comisia 
organizatorică a Comitetului 
provincial de partid Oriente, 
care, la invitația C.C. al P.C.R. 
a făcut o vizită în schimb de 
experiență în țara noastră, a 
părăsit miercuri Capitala, ple- 
cînd spre patrie.

★
în cursul vizitei, delegația a 

fost primită la C.C. al P.C.R., 
la C.C. al U.T.C., a luat cunoș
tință de munca organelor și 
organizațiilor de partid ale mu
nicipiilor București și Brașov, 
din județele Ilfov, Constanța, 
Galați, Brăila, Argeș, Prahova 
și Dolj, a avut întîlniri la U- 
niunea Generală a Sindicatelor, 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Consiliul 
Național al Femeilor, Consiliul 
Național al Pionierilor, U- 
niunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție, 
Universitatea București și alte 
instituții centrale, a vizitat u- 
nități industriale și agricole, o- 
biective social-culturale. pre
cum și șantiere de construcții 

din Capitală și din țară.

tînd că școala superioară româ
nească ca și organizațiile stu
dențești din țara noastră nu 
sânt * pentru anchilozarea sau 
restrîngerea orizontului de in
formații ci pentru cunoașterea 
și dezvoltarea spiritului critic, 
acestea constiuind marca unei 
gîndiri și sensibilități mature. 
Optînd pentru un astfel de mod 
de asimilare a culturii, vom 
evita să provocăm tinerilor 
discipoli ai Almei mater infir
mitățile intelectuale la car© 
i-ar condamna prohibiția cir
culației ideilor. Ceea ce nu în
seamnă că viața noastră spiri
tuală ar fi deschisă concepțiilor 
retrograde, nocive, antiumanis- 
te. Dimpotrivă ! O bună infor
mație. eliminarea tendințelor 
vulgarizatoare și interpretărilor 
schematizatoare constituie con
diția unei atitudini critice, efi
ciente, a unei poziții cu ade
vărat intransigente și combati
ve. Acestor esențiale principii 
ale culturii contemporane li se 
subordonează și creația studen
țească pentru că, în tot acest 
proces complex de zămislire a 
unei arte pe măsura timpului, 
artă studențească este o parte 
însemnată a artei tinerei gene
rații. Deoarece studenții nu se 
mulțumesc niciodată să rămînă 
simpli beneficiari ai cuceririlor 
culturii. O asemenea postură 
nu . a fost acceptată de altfel 
niciodată de noile generații. 
Chiar dacă nu .se hrănesc cu 
orgoliul nemăsurat de a vedea 
lumea începînd odată cu ele» 
toate generațiile tinere simt da
toria de a adăuga încă o ve
rigă lanțului nesfîrșit al cultu
rii.

O parte însemnată a interven
ției delegației noastre la tema 
„Tineretul universitar în viața 
cultural-artistică" ilustrează 
forța cu care mișcarea culturală 
și artistică a maselor de stu- 
denți s-a impus în viața spiri
tuală a națiunii, prospețimea și 
siguranța cu care talentele stu
dențești au relevat bogăția re
surselor lor artistice, spiritul 
lor novator și voința lor de a 
contribui la nașterea unei epoci 
de glorie pentru arta româ
nească. Expunerea înfățișează 
un tablou viu al activității for
mațiilor artistice studențești, a 
caselor de cultură și cluburilor 
culturale-universitare, sublini
ind și importanța festivalurilor 
naționale ale artei studențești 
în viața cultural-artistică a ță
rii. Caracteristic pentru mișca
rea artistică studențească — se 
arată în referat — este, pe de o 
parte, respectul față de tezau
rul folcloric pe care studenții 
îl culeg și valorifică artistic, iar 
pe de altă parte deschiderea 
spre tot ceea ce este înnoire 
autentică în materie de teatru, 
muzică, artă plastică. Vorbind 
în continuare, despre rolul de 
consumator de artă al studen
tului, tovarășa LIA MARIA 
PĂCURARU arată că studenții 
se dovedesc a fi un public pa
sionat și exigent, deosebit de 
receptiv față de valorile reale, 
față de nou, dar refuzînd cu 
hotărîre tendințele uniformiza
toare, șablonul, mediocritatea, 
vulgaritatea și reprezentînd ast
fel un barometru sensibil al 
calității artistice. Nu întîmplă- 
tor repertoriile teatrelor sau 
planurile editoriale, ținuta unor 
filme sau spectacole au consti
tuit obiectul criticilor înteme
iate ale studenților și publica
țiilor studențești. Studentul 
este un tînăr în mod deosebit 
apt și dornic să primească in
formații si să-și cristalizeze o 
viziune proprie despre lume. 
De aici rezultă necesitatea de 
a concepe o organizare a timpu
lui liber care să ofere o gamă 
largă de posibilități pentru dez
voltarea gustului, a judecății și 
a spiritului critic ca și necesi
tatea de a încuraja și a pune 
în valoare aptitudinile crea
toare.

în încheierea intervenției pre
zentată de delegația U.A.S..R. 
se subliniază că maturitatea și 
efervescența gîndirii fiecărui 
student sînt factori care impun 
să nu se prevadă „în bloc" cî
teva tipurj de manifestări cul- 
tural-distractive standard, ci să 
șe țină seama de „coeficientul 
individual" pe care putem și 
trebuie să-1 armonizăm cu afec
țiunile colective de petrecere a 
orelor libere. Fiecare colectiv 
de studenți își are specificul 
său, personalitatea sa distinctă, 
și firește, preocupări di
verse. Activitatea culturală tre
buie să fie deci foarte variată, 
în permanentă evoluție, ca și 
epoca pe care o slujește, ca și 
lumea în care se desfășoară.

Lucrările seminarului conti
nuă. In cursul dimineții de azi 
vor avea loc dezbateri pe mar
ginea intervenției prezentată 
de delegația U.A.S.R.
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Zdrobit oarecum între apre
cierea exagerată — și, oricum, 
prematură — a lui Titu Maio- 
rescu, din 1872, și judecata ne
favorabilă a lui Călinescu, care 
vede în el un simplu emines
cian, Samson Bodnărescu râmî- 
ne încă un scriitor de descoperit 
pentru posteritate. Opera sa ră
măsese risipită în paginile Con
vorbirilor, în volumul din 1834 
și mai ales în manuscrise ; lip
sea o ediție care să faciliteze 
contactul direct între operă și 
cititor, iar cele mai multe stu
dii care îl menționau, îl vedeau 
— în prelungirea amintirilor în 
mare parte anecdotice ale lui 
Panu și lacob Negruzzi — ca 
un simplu tovarăș și epigon al 
lui Eminescu. E meritul unui ar
ticol publicat acum cîțiva ani 
de profesorul botoșănean I. D. 
Marin (în Limbă și literatură, 
voi. 9, 1965) de a încerca să e- 
mancipeze judecarea activității 
lui Bodnărescu de aceste inter
pretări și de a pune bazele u- 
nei restituții care își găsește a- 
cum. prin ediția prefațată și în
grijită de Aure) Petrescu și Paul 
Lăzărescu. instrumentul cel mai 
eficient : confruntarea directă 
cu textul.

Ca mai toți scriitorii junimiști, 
Bodnărescu, a cărui producție 
poetică acoperă ultimele trei de
cenii ale secolului trecut,•• pare 
de un anacronism surprinzător 
la prima vedere, privit în per
spectivă europeană : parnasia
nismul sau simbolismul contem
poran sînt pentru el nu numai 
elemente străine dar cu totul 
necunoscute Poetul nu le res
pinge, ci le ignoră ; divinitățile 
sale tutelare trebuie căutate 
cu decenii în urmă, printre ro
manticii geraaani și mai ales 
printre tinerii Sturm und 
D rangului. Goethe în primul 
rînd. De fapt însuși geniul me- 
diativ al poetului și sentimen
tul dramaticului care îi guver
na reprezentările grandioase ale 
istoriei noastre, văzute sub vn 
unghi tltanian, s-ar fi opus ra
finamentelor de senzații ale 
simboliștilor (Bodnărescu putea 
de altfel să-l fi cunoscut pe 
Baudelaire care fusese tradus 
Ia Convorbiri ; orice comunicare 
cu el este însă exclusă). Opera 
poetică a lui Samson Bodnăres
cu, pentru a nu mâi vorbi de 
cea dramatică, este dominată 
de imanența istoriei ; ceea ce la 
Eminescu se transforma, sub 
valuri de sarcasm, în satiră po
litică a contemporaneității sau, 
sub imperial poeziei, în basm și 
în categorie abisală, la conflu
ența vieții cu veșnicia, Ia Bod
nărescu rămîne Istorie, obiect șl 
subiect totodată ăl actului poe
tic. Eminescu transfigura isto
ria idealizînd-o sau satlrizîn- 
d-o, Bodnărescu o poetizează și 
o dramatizează, Deși nu au in
tenția, probabil că aceste deli
mitări capătă și un sens axio
logic. Fapt este că într-o epocă 
de literatură încă firavă, poezia 
lui Samson Bodnărescu atinge 
virtualității® genului și face o 
figură mai mult decît onorabilă.

S-a făcut caz de junimiști și 
de către cercetători ulteriori, de 
filozofia absconsă a acestei poe
zii, exemplul celebru furnizat de 
Panu fiind cel al poemei Ce

SCRIERI
Samson Bodnărescu

poate fi, va fi după lectura că
reia junimiștii se întrebau :

— Ai înțeles ceva ?
— Nimic.
— Dar tu ?
— Nici eu.
Legenda aceasta nu rezistă la 

o verificare sumară. Poezia în 
cauză este o simplă alegorie cu 
intenții moralizatoare în subsi
diar, tinzînd la emulație națio
nală • „O, neam ! tu cu duhul 
ești mare, slăvit, / Cu inima 
însă ești mic și robit I / Cînd

solut, se naște aici din zbatere, 
din frămîntare dominată, din e- 
lementul tragic („Unde să fug. 
să m-ascund cu sufletul plin de 
durere ?“) purificat prin înțele
gere, prin cunoaștere ; arta în
săși este fructul înțelegerii, al 
înțelepciunii: „Numai de mî- 
na-nțeleaptă purtate penelul și 
dalta / Timpul în curs îl o- 
presc...*

Deși mal îndemânatice și mai 
plăcute urechii, poeziile din ti
nerețe cuprinse în ciclurile

CINE/AATOGRAFE

mintea te-nalță, simțiri ta co
boară...*. Ei este o dedicație li
rică, de asemenea, însoțită de o 
concluzie morală („Durerile cu 
toate dispar unde-i iubire*') iar 
Ahasveros în veacul nostru e un 
recitativ pe o ternă faustică, re
cunoscută de altfel. Mai sur
prinzătoare este Dedicație, ma- 
cedonskiană avani la lettre (poe
zia e din 1877) prin chemarea 
la bucuriile simple și sincere 
ale primăverii și ale naturii pe 
care le proclamă și Noaptea de 
mai: „Că cine nu se-ncintă 
cînd primăvara vine / Și presă
ră pămîntul cu mii de mii de 
flori, / Și cine nu tresare în se
rile senine / Și cînd se-ntoarce 
ziua cu vesele-i zori ?“ însuși 
îndemnul de a sublinia durerea 
în artă e macedonskian : „Du
rerea ei adîncă să o prefacă-a 
artă*. în general, dificultățile 
poeziei lui Bodnărescu sînt de 
ordinul topicii și al expresiei 
rămuroase, adică de tehnică a 
lecturii ; ele sînt într-o măsură 
inerente întrucît poezia sa, este, 
prin însăși natura ei, o poezie 
intelectuală.

Nici epigramele lui Bodnă
rescu (epigrame în sens clasic, 
„inscripții") nu sînt obscure ; u- 
nele sînt, ce e drept, prozaice, 
însă nu toate și cîteva sînt chiar 
remarcabile (Unde mă mină do
rința etc.). Toate dovedesc un 
simț deosebit al ritmului, o la- 
pidaritate sugestivă și expresivă 
care ne fac să bănuim în autor 
un potențial traducător din poe
zia clasică pe care nu-1 putem 
decît regreta. Mai interesante 
într-un fel decît alte poezii, a- 
ceste epigrame dezvăluie un 
fragment din personalitatea ar
tistică a poetului : aspirația spre 
clasicitate, înțeleasă nu ca re- 
paos și dogmă, ci ca echilibru 
și stăpînire a propriilor seisme. 
Năzuința spre liniște, spre ab-

Dorințî. De 1» clrnp și De Ja 
mare se resimt mai degrabă de 
trecerea anilor; în general ele 
oscilează între pastelul alecsan- 
drinian („Casele de frig prin 
sate / Sub căciuli de stub și 
pae/ Stăteau toate tupilate...') 
și cugetarea măruntă dar osten
tativă („Peste apel® mărețe / In
finitul se boltește ; / De la mine 
văd că-ncepe / Dar nu văd unde 
sfîrșește"). Sînt destul de rare 
insulele de poezie aici, poate 
pentru că doar meditația și sen
timentul istoriei înnobilează 
versurile lui Bodnărescu, și li
nele din aceste insule aparțin 
da fapt grupului de epigrame 
prin atitudine și tonalitate, nu
mai forma este, întîmpl&tor, a 
unei poezii strofice (Ce dram 
s-apnc ? de pildă).

Teatrul Iui Bodnărescu este în 
bună măsură shakespearian, așa 
cum a observat Călinescu, nu 
însă numai în dialoguri sau Sa 
cîteva scheme ușor identificabi
le, ci șî în însăși țesătura sa 
dramatică. Avalanșa puțin ba
rocă de intrigi, crime și conflic
te violente, obișnuită în piesele 
contemporane (Bolintineanu de 
pildă) nu creează impresia de 
artificialitate la care ne-am pu
tea aștepta, în primul rînd pen
tru că autorul nu redă istoria, 
ci o trăiește șl se lasă cotropit 
de ea. Ca și în cazul teatrului 
lui Delavrancea, cititorul este 
furat de construcția dramatică 
și de patosul real al poeziei a- 
cestor patimi omenești dezlăn
țuite și nu observă anacronis
mele lexicale, amestecul de sti
luri, aglomerarea de linii epice. 
Bodnărescu, alături de Hașdeu, 
este într-adevăr unul din primii 
noștri autori de teatru care a- 
duce pe scenă caracterele pro
fund dramatice ale unor perso
naje dominate de pasiuni și sfî- 
șiate de contradicții, în primul

rînd Lăpușneanu, mai complex 
ca al lui Negruzzi, devorat de 
ambiția de a domni pe de-o 
parte și de gelozie, pe de alta, 
însă toate personajele drame
lor sale Istorice sînt purtătoare 
ale unor sentimente mistuitoare 
cărora le cad jertfă în cele din 
urrnă.

In ciuda puținei atenții de care 
s-a bucurat Bodnărescu ca autor 
dramatic, piesele sale sînt încă 
reprezentabile pentru că au un 
mare coeficient de „teatralita- 
te“ sub care se estompează nea
junsuri de ordin compozițional; 
din acest punct de vedere, cea 
mai realizată piesă rămîne (deși 
nu aceasta este opinia autorului 
prefeței) Lăpușneanu-Vodă.

Ediția Scrierilor lui Samson 
Bodnărescu este efectiv un pri
lej de reexaminare a cunoștin
țelor noastre de istorie literară; 
fără îndoială, nu se poate vorbi 
de o revelație, pentru că Bod
nărescu nu atinge nicăieri înăl
țimea la care mușcătura timpu
lui devine inofensivă, ci de o 
restltuțle. Sîntem convinși că 
vom mal avea prilejul d« a 
semnala eu satisfacție astfel de 
acte reparatorii, profund noce- 
ssre culturii noastre, pentru 
care editura și colecția de Scrii
tori român! își cfștlfă pe drept 
considerația și aprecierea citi
torilor.

MIRCEA ANGHELESCU
Fabrica dt tricotaj* București „Tricqlana*. In fotografie: xecția 

mașini de tricotat circulare.
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PROGRAMUL I
în jurul orei 9,55 transmisiune în 
rect de la Praga a sosirii delegației 
partid și de stat române, în frunte 
secretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care face o vizită 
în R. S. Cehoslovacă la invitația pre
ședintelui R. S. Cehoslovace și a Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

17.30 — TV. pentru elevi.
Consultații la fizică (bacalaureat). 

18,00 — TV. pentru specialiști.
Rolul medicului de medicină generală 
în combaterea tuberculozei.

18.30 — Curs de limba rusă (reluarea lecției a
5-a).

19,00 — Studioul pionierilor. 
20,00 — Film serial „Vikingii4 

studiourilor engleze.
20,25 — Muzică populară cu Irina Loghin, Ion 

Oprea, Maria Pietraru, Pop Simion. 
Acompaniază o formație dirijată de 
Victor Predescu.

producție a

PE MERIDIANELE VACANȚEI
La comandamentul bazelor 

turistice instalat în cancelaria 
Liceului de muzică și artă 
plastică, o tinără încearcă să 
ne dea relațiile cerute, dar te
lefonul ne întrerupe discuția 
din două în două minute. 
Conducători ai grupurilor de 
elevi exceursioniști își anunță 
telefonic sosirea de la Sinaia, 
sau Predeal, de la Făgăraș sau 
Sibiu, de pe toate drumurile 
care fi aduc la Brașov. Cer să 
li se indice locul de cazare. 
Persoana care face de servi
ciu, mai exact profesoara de 
filozofie Rodiea Chirică, iși a- 
runcă privirea pe tabelul ba
relor turistice, cercetează la 
repezeală posibilitățile și sta
bilește, în funcție de numărul 
solicitanților, dormitoarele a- 
flate în așteptare. Deși cere
rile sînt extrem de numeroase, 
se pare că totul merge bine, 
cele 21 baze turistice cu 2 100 
locuri de cazare sînt suficien
te. Tînăra profesoară e mul
țumită. Dar telefonul sună din 
nou. In receptor se aude o 
voce nervoasă.

— Ne-ați trimis la școala 
nr. 4 și acolo am dat peste 
alții. Copiii sînt obosiți, tre
buie să se culce...

Vorbea un director de 
școală, conducătorul unor 
excursioniști din Dobrogea. 
Comandamentul intră tn de
rută...

„PIRAȚII- L.A ȘCOAEA NR. 4

Cine sînt. cine i-a trimis șl 
cine i-a primit pe intrușii de 
la școala nr. 4 2 Se cer urgent 
explicații telefonice. Răspunde 
portarul școlii. Dumnealui nu 
știe cine sînt copiii, nici cine 
i-a trimis acolo, dar știe că cel 
care i-a primit a fost chiar el, 
pentru că oaspeții care au bă
tut la poartă erau istoviți și 
aveau nevoie de odihnă. Și 
după ce a spus un „noroc' bun" 
portarul a considerat că a dat 
comandamentului toate expli
cațiile necesare, și a închis 
telefonul. Profesoara de filo
zofie tîmbește, cînd de fapt 
ne așteptam să se înfurie.

— Din punctul nostru de 
vedere avem de-a face cu nif- 
te „pirați" glumește ea. Ei 
apar pe neașteptate, tocmai 
acolo unde nici nu bănuiești, 
coboară de pe Ttmpa sau din 
Bueegi, intră în oraș cu tre
nul sau autocarele șl dt-abia 
ajunși aici își dau seama că 
mi s-au îngrijii din timp să-și 
anunțe sosirea și nu sînt pla
nificați pentru cazare. Ei ne 
faa iot felul de încurcături 
pentru că directorii unor școli 
nu respectă indicațiile primi
te. Ne-au făcut astfel de sur
prize elevi din localitatea Pdl- 
tinu, județul Suceava, din o- 
rațul Hațeg și Oradea. Oltenii

și-au trimis și ei „pirații' lor. 
Cinci elevi din Caracal au 
încălecat bicicletele fi au por
nit prin fără ispitiți de fru
musețile și tainele unor me
leaguri despre care le-au vor
bit profesorii lor tn orele de 
geografie și istorie. Frumoasă 
fi temerară inițiativă, dar

o dată cu pregătirea rucsacu
rilor, cei care și-au propus »ă 
pornească tn excursie tn gru
puri de prieteni sau chiar sin
guri, să nu uite cartea poștală 
pe care trebuie s-o expedieze 
pe adresa comandamentelor 
turistice din localitățile pe 
unde vor trece pentru a ti «• 
asigura din timp primirea.

— Noi li cazăm oricum, 
conchide profesoara Chirică, 
nici un excursionist nu rămtne 
tn voia toartei, dar încurcă
turile ar putea fi evitate dacă 
ei și-ar anunța sosirea măcar 
cu o zi înainte.

LA INTERSECȚIA UNUI 
„NOD" TURISTIC

15 000 de elevi — număr e- 
chlvalent eu populația unui 
mare ora?, au vizitat tn aceas
tă vacanță Brașovul. Au fost 
văzuți tn piața centrală a ora
șului, fotograftindu-se In fața 
autocarelor, grupuri de copii 
tn strael* Maramureșului, pui 
de moldoveni eu ochi albaștri 
fi graiul dulce, bihoreni cu 
fluierul ciobănesc trecut pe 
tub briul d« lină, bănățeni cu 
pălăriile împodobite, chipuri 
familiare nouă din tablouri 
celebre fi cinteee folclorice. 
Aduc tn fiecare ei ou ei, tn o- 
rațul dintre munți fi codri, 
belșugul da bronz pe trupurile 
tinere cules tn zilele bogate 
ale vacanței, colbul drumuri
lor nesftrșit» pe ghetele obo
site, dorul cunoafterii tn pri
viri nesățioase.

55 000 de elevi au poposit tn 
această vară tn orațul Brașov, 
la umbra Tlmpei și. a istoriei 
sale milenare, pe aceleași pie
tre ale caldartmului șlefuite 
de alți 50 000 de turiști din 
țări vecine și îndepărtate. Se 
Inttlnesc incrucișindu-și graiu- 
rile fi portul aici la Brașov, 
la intersecția drumurilor tu
ristice care se ramifică apoi 
spre Mamaia sau Voroneț, spre 
Vtrful cu Dor sau Cheile Bi- 
cazului. Dar nu tnainte de a-fi 
fixa tn amintire, impresiile de 
neuitat sau de a lisa tn amin
tirea orașului admirația și re
cunoștința lor.

SEMNATURI in cartier 
DE AUR

Hărțile de impresii ale ora
șului se îngreunează zi de zi 
cu mii de semnături. Caligra
fii tn toate limbile exprimi 
satisfacții depline, mulțumiri 
pentru gazde. Ale elevilor tu
riști se deosebesc imediat. Ei 
se apleacă peste hlrtla de scris 
cu gravitate fi cu sentimentul 
îndeplinirii unui ritual, cuvin
tele lor sini alese și limpezi.

Treetnd prin Poiana Brașo
vului, elevii unui liceu din 
Satu Mare Iși sintetizează e- 
moția tn fața peisajului co
pleșitor tn zece cuvinte: „Tfi- 
rtm de basm, gură de ral, Ro
mânia*.

In fața Bisericii „Sf. Nico
lae" din Scheil Brașovului — 
străvechi monument fi mărtu
rie a trecutului nostru de 
veacuri, elevii din Stnnicolaul 
Mare cugetau i „Ginste bărba
ților Înaintași Brfncovenl țl 
Mihal, Murețeni ți Bărnuțl 
care s-au rugat cu brațul Înar
mat ți mintea limpede tn fața 
aoestul altar pentru ființa nea
mului românesc*. Iar alături 
de biserică tn căsuța scundă 
cu pridvor țărănesc fi acope
riș fuguiat, prima școală ro
mânească de pe teritoriul ță
rii, un elev din București scria 
tntr-un gind cu colegii lui: 
„Leagănele stnt întotdeauna 
mici".

Sentimente adinei stnt ex
primate de elevi tn cărțile de 
impresii ale Muzeului orașului 
— uriaș depozit de obiecte de 
artă și cultură — in cartea Bi
sericii Negre cunoscută tn toa
tă Europa, tn cărțile de im
presii ale Uzinelor de tractoa
re și autocamioane — elemen
te noi dintr-un tablou stră
vechi. Dar cele mai multe im
presii rămtn nescrise, întipă
rite tn mintea fi inima celor 
care trec pragul orașului, tn 
mintea și inima celor 55 000 de 
elevi pentru care Brașovul a 
fost tn această vacantă, o gaz
dă caldă și primitoare.

EAL ROMULUS

21,00 — Invitație pentru ora 21,00.
21,40 — Teleglob — emisiune de călătorii geo

grafice. Congo — (Brazzaville).
22,00 — Ecran literar. Din cuprins : Invitatul e- 

misiunîi: Ion Pas ; Cultura românească 
peste hotare ; Expoziția Țuculescu : An
tologia poeziei românești apărută ia 
Paris.

22,30 — Vacanță pe portativ...
22,50 — Telejurnalul de noapte.

Secretele mării; Măști ja-

cuvinte. Fabuliști români. 
Mickey Rooney.

® ROATA VIEȚII
rulează la Patria (orele 10; 

_ 12.45 ; 16,15 ; 18,43 ; 21,15); Sala
Palatului in zilele de 13. 14,
15 aug’ist.

TARZAN, OMUL-MAIMUȚA
A rulează la Republica (orele 

8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14.30 ; 16,45; 
19 ; 21,15) ; Dacia (orele 8,30— 

A 16 in continuare : 18.30 ; 21).
ȘAPTE OAMENI DE AUR 

rulează la Festival (orele 9 î 
A 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;

Feroviar (orele 9,45 ; 16,30 ; în 
• continuare 18,45 ; 21); Excel

sior (orele 8 45 ; 11 ; 13,15 ;
15,30 ; 17,45 . 20); Modern (o- 
rele 9,30 : 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18,15 ; 21).

VIVA MARIA
rulează la Luceafărul (orele 

A 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45) ; Capitol (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21); 

• Circul de stat (orele 10 , 13 ;
15,30 ; 18 ; 20,30).

O FATA CIUDATA
A rulează la Victoria (orele 9,15 ; 
w 11.30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

ALEGERE DE ASASINI
A rulează la Lumina orele 9— 

16,30 ta continuare, 13.45; 
20,45):

A DA LABA PRIETENE 
rulează la Doina (orele 11,30;

13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
A CEHOSLOVACIA, rAMlNT NE- 
w CUNOSCUT; IN ANUL Î001 

MAȘINILE VOR FACE TOTUL

•
 SINGURE : IN VIZITA LA CA

RACATIȚE ; STINCA. NARCIS 
rulează la Timpuri noi (orale

•
 0—21 în continuare.
BBLA

_ rulează la Union (orele 16.30 t 
20,30) .Desene animate ore
le 18.

A MESTEACĂNUL 
rulează la Gloria orele • 1 
11,15; 13,30; 16 ; 16,1»; 20,36).

ÎNTRE NOI
A rulează la înfrățirea (orele 10 , 
v 16 ; 18 ; 20).

STUDIU DESPRE FEMEI

•
 rulează la Buzețtl (orele l»,30; 

18).
MOȘTENIREA LUI ACHILE

A rulează la Grivlța (orele 9; 
w 11,15 ; 13 30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ;

Flamura orele 9—13,30 tn con- 
A tinuare.
W DUELUL LUNG

rulează 
le »: 
18,15;
9—15,46

9 20,30).
PIRAMIDA ZEULUI SOARE 

rulează la Bueegi (orele 9; 
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,80 ; 21);

— Tomis (orele 9—15,45 în con- 
™ tinuare ; 18,15); Aurora (orele 

9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17.15 ; 20).
A PRIN KURDISTANUL SĂLBA

TIC
_ rulează Ia Unirea (orale 15,30 ; 
W 16).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Progresul (orala 
15,30 ; 18 ; 20,15).

TAFFI Șl VINATORUL
rulează Ia Giulești (orele 15,3®t
18 ; 20,30); Miorița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

AVENTURIERII
rulează la Rahova (orele 15,301 

18 ; 20,15) . Volga (orele 9,30 
—16 In continuare 18,15; 
20,30); Lira (orele 15,30 ; 18).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Drumul sărit (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

JENIA. JENICICA ȘI KATTUgĂ 
rulează la Cotroceni (ordle 
15,30 ; 18 ; 20,30).

FALSĂ LIRĂ DE AUH
rulează la Melodia (orele tț
11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Viitorul (mA 
15,30 ; 18 ; 20,30).

INTILNIRE IN MUNȚI 
rulează la Moților (orala ÎS* 
17.30; 20); Flacăra (oratt
15,80 ; 18 ; 20,30).

ÎMPUȘCĂTURA
rulează la Fii pater *M*a
15,30 ; 18 : 20,80).

FREDDT LOVEȘTE TU D*TS 
rulează le Munca (orala laȚ 
18 ; 20).

CE NOAPTE BĂIEȚI
rulează la Foraataci tBMăa
15,30 ; 10 ; »,»0).

JUDECATA
rulează la VMaa tocate t»J»ț
18 ; 20,30).

OSCAR
rulează la Crtașașt (aeak>
15.30 ; 18 ; 20,15).

SFIRȘITUL AGENTULUIW«< 
rulează la Co smoc (orele 18,90 
18 ; 20,15).

VALEA
rulează la Central (orele

8,30 ; 10.30 ; 12,30 ; 14,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21),

CIMARON
rulează la Cinemateca (marți, 
miercuri, joi, vineri, sim- 
bătă, duminică orele 10 ; 12 ; 
14 ; 16.30 ; 18,45 ■ 21; cu bi
lete la casă)

la Floreasca (ore- 
11,15 ; 13.30 ; 1«;

20,30) ; Arta (orele 
în continuare t 18;

PROGRAMUL II
20,00 — Document: 

poneze.
20,45 — Telejurnal. 
21,00 — O samă de 
21,30 — Comedie cu
22,00 — Daphnis și Chloe — balet într-un act 

și 4 tablouri de Michel Foldne, pe mu
zică de Maurice Ravel. Interpretează so
liștii și ansamblul Operei Mari din Pa
ris. își dă concursul orchestra simfonică 
a Filarmonicii din Cluj. Dirijor Richard 
Blareau. Soliști : Josette Amiel, Jean- 
Pierre Bonnefous, Michel Herreult, Cla
ude Ariel, Martine Parmain.

CI.UJ. Cartierul Gheorghieni (vedere din anton)
Foto: O. PLEC AN

„EX-TERRA'68"
Studioul de Televiziune a 

inițiat un cidu de emisiuni 
concurs „EX-TERRA’68“, pen- 
tri construirea de rachete — 
și aeromodele, farfurii zbură- ; 
toare, elicoptere, emisiune ca
re a început din luna mar
tie a.c.

In zilele de 18. 17 ți 18 
august a.c. pe „rachetodru- 
mul” Ex-Terra, în apropierea 
Expozifici Naționale, se va 
desfășura concursul pe țara 
do rachete ți aeromodelc 
construite de copii ți tineret 
pină la vîrsta de 17 ani in
clusiv, concurs ce va desem
na pe cîfUgătoril emisiunii.

Festivitatea de premiero va 
avea loc în ziua de ÎS au
gust, premiile eonstind in 
excursii ți obiecte (bidelete. 
ceasuri) precum ți diplome 
oferite de Televiziune, 
C.N.E.F.S. ți Consiliul Na
țional al Pionierilor.

Programul concursului 
este alcătuit din concursul 
propriu-rii, precum ți dintrZ 
un program cultural (vizite^ 
plimbări de agrement etc.).

Televiziunea va transmite 
în direct aspecte din con
curs, in următoarele zile ți 
ore:

— vineri, 18 august, 17.30 
— 18.

— «îmbată, 17 august, 17,30 

— 18.

— duminică, 18 august, 
8,40 —10.

Descoperirea nu-mi aparțin», 
vum de altfel, tn clipa In care 
vă voi dezvălui „taina' veți 
exclama > „bine, dar asta știam 
șl noi, povestea e de etnd... 
dentiștii'.

Hotăriri ferme vin Insă tn 
tnttmpinarea acestor „manifes
tări' extramedicale, (vom ve
dea despre ce anume este vor
ba) asanarea moravurilor ne
cinstite impuntndu-se imediat 
și fără toleranță. Pentru cd ni
mănui nu-i este permis să bage 
mina tn buzunarul oamenilor 
muncii chiar dacă o face sub 
unul din cele N simulacre de 
„vai, cum vă gîndiți etc. etc.' 
In timp ce mina, învățată ptnă 
la reflex cu gestul, face dru
mul știut — încasarea micii „a- 
tenții'. In cele ce urmează Insă 
vom vedea că „bunul simț' tn 
a primi atențiile a fost înlătu
rat, formula fiind directă și ar
borată cu aerul cel mai calm, 
sobru fi „cinstit".

„In mod abuziv recunosc 
eă...'; „Duetndu-i tn eroare că 
atlt costă lucrarea...'i „Am 
realizat un beneficiu de peste 
20 000 lei...'; „Toate aceste 
fapte le-am comis pentru a 
face rost de bani, reparlndu-mi 
casa, proprietate personală" 
(Din propriile-i declarații).

„Dr. S.M. a înșelat un număr 
de 35 pacienți cu suma totală 
de 23 838 lei" (Din concluziile 
de învinuire).

Pe scurt faptele, după ce am 
văzut „rezultatele". Medicul 
specialist stomatolog S.M., 
funcționlnd la una dintre poli
clinicile bucureștene din sec
torul 4, nesocotind legile 
statului, faptul că policli
nica nu-i aparține, și, dacă 
mai poate fi vorba în ca
zul său, îndatoriri elementare 
de cinste pe care un medic ar 
trebui să le aibă mai presus de 
orice discuție, tn perioada 
1965—1957 a încasat de la mai

multe persoane sume impor
tante de bani (doctorul nu se 
împiedica tn „mărunțiș") re- 
prezentind costul tratamentu
lui, cit fi costul materialelor 
dentare, aflrmtnd (citiți —

imediat și „proveniența" lor), 
încasa contravaloarea materia
lelor dentare fără ca să mai 
depună la casierie vreo sumă 
de bani sau să trimită pacien
ta pentru a achita costul ma

terialului dentar la casieria po
liclinicii. Ca să nu mai vorbim 
de „pacienta" domnului doc
tor, care treceau peste rînd — 
cum ar fi așteptat ei ? ? Și toa
te astea tn timpul serviciului.

DOMNW DENTIST
SCOTEA AUR DIN...

DUREREA PACIENȚILOR
mințind) că acesta ar fi pre
țul lucrărilor pe care le exe
cuta. Mai exact spus, doctorul 
pretindea că mai trebuie achi
tată o sumă de bani peste cea 
depusă de pacient la casieria 
policlinicii. Și oamenii (să nu 
mai discutăm psihologia celui 
ajuns la dentist!) creduli, plă
teau, creztnd că așa o fi. Tre
buie să precizăm că serviciul 
stomatologic al policlinicii a e- 
xecutat fi execută tratamen
tele dentare tn mod gratuit. 
Doctorul S.M. cu de la sine pu
tere a declarat că și trata
mentele costă. Depozițiile 
martorilor stau mărturie. Asta 
era Insă una din direcțiile pe 
care „circula" doctorul. Altă 
„mișcare": nu întocmea fișe de 
tratament și deviz pentru lu
crările In care se introduceau 
material» dentara (vom vedea

natural deregllnd programul, 
amlnind bolnavii etc., etc. A 
existat și o „contabilitate" a 
clienților fi „încasărilor" ți
nută din „spirit de ordine" p» 
un carnețel descoperit la do
miciliul său.

Dr. S.M. executa doar lucră
rile dentare. Produsele pe 
care le vindea, am văzut mai 
sus cum, pacienților proveneau 
tn majoritate din plusurile pe 
care și le crea tehnicianul poli
clinicii F.C. (una din „mtinile" 
drept» ale doctorului) din lu
crările dentare ce le făcea tn 
mod legal pentru policlinică. 
Un surplus de materiale plani
ficat (s-or fi numind poate „pe
risabilități"...) sau mici „ciu
peli" tn dauna lucrărilor poli
clinicii ? O întrebare, alături 
de multe altele pe care proce
sul le va lămuri. Pentru fiecare 
coroană executată, tehnicianul

tn urma înțelegerii, primea 
cite 15 lei. Precizăm că lucră
rile erau executate fără fișă fi 
deviz. Deci pe sub mină. Co
roanele. Dar mai sint protezele. 
Și doctorul și-a găsit altă 
„mină dreaptă" în tehniciană 
L.E. care i le confecționa con
tra sumei de 130 lei per bu
cata. In perioada amintită ea a 
confecționat 25 proteze. Abu
rind de junefia pe care o de
ține, tehniciană L.E. a intro
dus materiale dentare in poli
clinică și a confecționat pro
teze tn timpul serviciului. Toa
te s-au intîmplat în timpul 
serviciului pentru care cei im
plicați in această murdară aja- 
cere primeau salariu. Și tot a- 
c'est matrapazlic a mers ca pe 
roate protagoniștii neavind nici 
o clipă sentimentul că frustrea
ză oamenii, statul, că sînt ne
cinstiți.

Nu slntem sentimentali. Șl 
totuși nu ne putem opri o 
urmă de regret pentru vlrsta 
doctorului: 68 ani, vîrsti la 
care se spune că ai acumulat o 
experiență majoră de viață, ai 
devenit înțelept. In asta o fi 
consttnd. înțelepciunea ?

Cazul acesta nu este singu
lar. Asemenea dosare am mal 
tnttlnit, presa a semnalat afa
ceri similare.

Oare interesul unui doctor, 
nu ne gindim să generalizăm, 
dar temeiuri de a întreba exis
tă suficiente, pentru un bolnav 
crește sau descrește tn funcții! 
de punga celui care vine să-și 
caute de sănătate, cu un res
pect infinit pentru cel ce exer- 
cită această meserie 7

Punem întrebarea fi aștep
tăm părerile tuturor mediciM' 
care vor să și le exprime, cunt 
așteptăm șl un răspuns edifi
cator din partea forurilor ti» 
drept din Ministerul Sănătății.

NICOLAE ADAM
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Un tunel in plin întuneric nu 
se poate asemăna cu nimic. In
tri pe la un capăt al lui, stră
juit de lumini, de semafoare șl 
stele, căîcînd pe fiecare tra
versă, atîta timp cît semiîntu
nericul de afară străbate printre 
fibrele celui de dinăuntru — 
impregnate de praf și de vre
me — călcînd cu grijă, lăsîn- 
du-ți propria umbră suptă de 
spațiul negativ al golului, de 
obscuritate și te afunzi în el 
ca-n neființă. Faci pași nemă- 
surați, unul după altul, încor
dat să nu te împiedici, pipăind 
cu piciorul fiecare piatră din 
față și înaintezi orb, așa, fără 
să simți cum afară totul devine 
apropiat.

Apoi, pe neașteptate, îți apa
re o lumină în față, care se 
cerne ca o auroră, așa îneît 
privirea îți alunecă peste ea, 
pîr.ă cînd se obișnuiește și poți 
călca din nou relaxat, uniformi- 
zîndu-ti pașii.

Așa ajungi. dacă n-al mal 
fort niciodată «i pleci cu un 
tren de seară — după ce ai 
trecut de somația pazei de la 
ieșirea tunelului — 
Meri.

Tabăra 
XII-a de 
Tîrgu Jiu 
vreo trei 
ieșirea 1 ____ __ ___
din stația Meri, pe malul sting 
al Jiului și e constituită din cî
teva clădiri do piatră sură de 
rîu de munte, la o stație scurtă 
de tren depărtare de intrarea 
în defileu.

Un defileu spectaculos prin 
care, cu trenul, dacă vrei să-1 
privești, trebui» să al brațe 
puternice ti iuți pentru închi
derea jl deschiderea geamului, 
pentru că treci prin vreo trei
zeci de tunele, unele atît do 
apropiate, nici la o depărtare 
de două vagoane, unul după 
altul.

Seria actuală numără apro
ximativ 7,0 de elevi, dintre care 
doi au plecat, cum am aflat de 
la unul din ei — doi verișori 
— pe motiv de „normare in
justă". Făceau parte din echipa 
care deținuse drapelul în toată 
perioada de trei s&ptămînl. „în 
Ioc de opt ore. șeful echipei le 
funea sase- — a fost răspunsul 
unul elev de la liceul nr. 1 din 
Tîrgu Jiu, căruia 
interviu amical.

— Ce mijloace 
▼1 «o oferă aici T

•- A. păi, ni 
mult*, rt radio, si 
n-avem decît «ah.

— D* joc?
— Si de jw>, »i 

rt dare...
— Prom-ampl d« lucra T
— E greu. Deobleei muncim 

ett* opt ore, dar cînd sosesc 
încărcături mal multe depășim 
si noi. Uneori, «ase. Brigada 
noastră n-a pierdut nici o ri 
drapelul.

— Aveți voie să părăsiți șan
tierul ?

— Da. Mergem la Petroșani, 
la Tîrgu Jiu și prin împreju
rimi.

— Asta, în fiecare zi T
— După muncă. Dar mai 

mult sîmbătă și duminica.
— Am auzit că realizați eco

nomii de cîte 50—60 lei pe zi.
— Da. Chiar și mal mult, pînfi 

la 70. Uneori. Alteori facem și 
20-30.

— Avantaje ?
— Ceea ce ne rftmîne de la 

cantină.

LAINICI
Defileul acesta, trecătoare 

despre care profesoara din cla
sa a XI-a ne vorbea cu o ne
potolită pasiune, m-a emoționat 
la fel de mult ca și acela de 
la Toplița — Deda, prin care 
am trecut în prima peregrinare 
la mare. E un ținut de basm în 
care se bat munții în capete, 
de unde izvorăște apa vie a să
nătății unui popor deprins cu 
stînca dură și cu drumul nea
bătut.

la colonia

ai clasei a 
nr. 1 din 

se află la

LĂCÂRI

de elevi 
la liceele 
și Novaci

. sute de metri de la 
tunelului, care Începe

l-am luat un

da «Ustracțl*

t-au promis 
televizor, dar 
remi șl cărți.

de aventuri,

Patrie, continent interior, 
din care numai țările se văd 
Loviștea, Lotru, Ilațeg, 
și așa mai departe 
Noi toți, fără să știm, 
prin flăcările Hunedoarei am trecut, 
noi toți fără să știm 
sau poate că 'știind 
ne-am schimbat culoarea sufletului 
ca noaptea Hunedoarei* 
pe unde pași) noștri 
nici n-au trecut 
întotdeauna.
Dar pașii sînt în fond 
un lucru neescnțial,

Patrie — continent interior.

NICOLAE PRELIPCEANU

>— Pentru fiecare, în parte T
— Ne rămîn circa 400—500 de 

lei, acum, cînd terminăm pe
rioada.

— Ce vrei să faci eu banii ?
— Eu ? Vreau să plec la Con

stanța. Am niște cunoscuțl.
Dormitorul se afla sus și a- 

vea un aspect de cazarmă, cu 
două rînduri de paturi supra
puse. Se simțeau înăuntru liniș
tea si nostalgia plecării. L-am 
condus pînă la patul al doilea 
de sus. în dormitorul pregătit 
pentru stingere. Se mînca, se 
citea, se juca șl se pregătea e- 
chipamentul pentru predare. 
Brigadierul își pune casca de 
protecție sub pernă și-și pre
gătește lopata.

— Vrei să predai T
— Da. Se „șutesc-, Sînt cîțiva 

care, le scot cozile șl nl le vînd 
eu cîte cinci lei...

— Cum ți s-a părut 
rloada?

— La început a fost mal greu. 
Apel, ne-am obișnuit. Ne aș
teaptă vacanta. între munte $1 
mare nu e decît... o noapte.

— Vrei Bă îmi spui cum 
cheamă ?

— Pe mine î Floroiu. Floreta

Acolo unde s-au refugiat pan
durii Iul Tudor la 1821, acum 
douăzeci de ani. la chemarea 
Partidului, au luat calea Jiu
lui, ca să îi domolească malu
rile abrupte, detașamente de 
tineri — acum toți ai altor 
tineri la fel de curajoși și de 
modești — în condițiile grele 
ale începutului.

Pe atunci se dormea în ca
bane de lemn provizorii și se 
așeza fiecare piatră cu mîna în 
coastele muntelui, se lupta pen
tru fiecare metru de tunel, pen
tru fiecare traversă. S-au dat 
multe dovezi de eroism, cum po
vestește tovarășul Oprea, condu
cătorul detașamentului actual 
de tineri brigadieri de la Lai-

nici și veteran al acestui război 
cu populația pietrelor.

Actuala serie de brigadieri 
are cazarea într-o clădire cu 
două etaje proaspăt electrifica
te. Tocmai sub aripa muntelui. 
Flmja de la intrare era proas
păt vopsită, și pîrîul captat 
într-un jgheab care servește 
drept spălător curge rece, cu
rat. O viață dură, de șantier 
se citește pe fețele lor.

Șantierul se află la vreo cîte- 
va sute de metri mai în jos 
pe ș^sea și ocfcpă un front de 
un kilometru. Se lucrează cu 
dalta în piatră, se sparge fie
care stîncă în bucăți, se pun 
contraforturi pe malurile încă 
sălbatice ale Jiului și se asfal
tează.

Programul de lucru se întin
de de la ora șapte jumătate di
mineața pînă la ora cinci după a- 
miază, cu pauza la zece, ca la 
elevi, pentru servirea suplimen
tului de hrană și cu o altă 
pauză de prnz, cînd sînt duși 
la cantina din apropiere, bine 
aprovizionată.

în condiții mai grele cei de 
aici, reușesc să realizeze econo
mii de 20—30 lei pe zi, din 
piatră seacă. Actuala serie va 
pleca peste cîteva zile ea fiind 
urmată de încă una, care va 
termina lucrarea la 1 septem
brie.

Am ajuns la cantină.
Masa de prînz a fost o ciorbă 

de zarzavaturi, iar felul al doi
lea pireu cu friptură de porc și 
salată de castraveți. Se mînca 
pe întrecute, cu poftă, discipli
nat. Am avut și dulciuri.

Tovarășul Oprea ne-a poves
tit cîteva episoade din munca 
detașamentelor de acum două
zeci de ani. A răspuns din nou 
apelului făcut de C.C. al U.T.C. 
șl spunea că are de gînd să 
realizeze o tabără model cu se
ria următoare. La începutul 
actualei serii avusese neajun
suri cu hraha. pentru că dimi
neața nu primeau decît ceai. A 
reușit să obțină cafea cu lapte 
si unt. De asemenea. în privin
ța ținutei. li se promiseseră 
bocanci de șantier, dar abia au 
obtinut salopete. O muncă as
pră cu care se obișnuise, în a- 
tîția ani. și despre care spunea 
că are de gînd să scrie un ro
man.

— Nimeni nu a mai scris așa 
ceva ! încheie dînsul...

Douăzeci de ani de călătorie 
tipăriți într-o carte a vieții.

Pe șoseaua de pe Valea Cerbului se a- 
junge la cabana Gura Diham, iar de aici, 
mai departe, la cabanele Poiana Izvoa
relor și Omul.

CIOPLEA

în Predeal, lîngă gară, din șoseaua 
București-Brașov se desface o ramură 
care, după ce trece calea ferată, urcă pe 
Cioplea. La capătul acestui drum se află 
cabana Cioplea, înălțată chiar pe vîrful 
dealului de la care și-a luat numele. De 
sus, de pe Cioplea, se vede bine Predea-- 
Iul, cu vilele lui presărate pe pantele Fe- 
tifoiulul și ale Gîlmei Mici. Mai sus, peste 
Valea Prahovei, se văd Caraimanul și 
Crucea Eroilor, Coștila, Colții Morarului, 
Bucșoiul iar, uneori, în zare apare Pia
tra Craiului.

Cei care îndrăgesc drumeția au posibi
litatea să-șl aleagă de aici diverse trasee.

O ÎNTREBARE PENTRU

CUNOAȘTEȚI B
9 9
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VtRFUî. CU DOR

Drumul (marcaj eu bandă roșie) por
nește din gara Sinaia șl continuă spre 
Cota 1400. Mai departe, poteca urcă în 
serpentine conducînd, după circa 3 ore 
de mers, la Vîrful cu Dor. De la Cota 
1 400 spre cabană se poate unea și cu te
lefericul. Situată pe versantul sudic al 
Muntelui Furnica, Vîrful cu Dor are în 
dreapta vîrful cu același nume (2 029 m.) 
iar în stînga Vîrful Furnica (2102 m) — 
ambele ușor de escaladat.

Vîrful cu Dor este un excelent loc de 
plecare în diverse excursii. în 3 ore se 
poate ajunge la cabana Bolboci (1 460 m.) 
de unde se pot vizita Cheile Zănoagei. 
Tot de la Bolboci se poate porni spre 
Lacul Scropoasa. în circa 2 ore se ajunge 
la cabana Caraîman și Crucea Eroilor, 
iar în 2 ore și jumătate la cabana Peș
tera, din apropierea Peșterii Ialomlței.

CĂMINUL ALPIN

Construit în stUul caselor de munte, 
este situat la marginea de apus a orașului 
Bușteni, la umbra Caraimanului și Coș- 
tilei (925 m.). O stradă pietruită — Valea 
Albă — urcă de la șoseaua națională, de 
lîngă gară, pînă sus, la cabană. La 100 de 
metri de cabană începe pădurea de fag 
de la Plaiul Munticelului. Poteca duce 
mai departe, spre refugiul Coștila și ca
bana Omul.

GURA DIHAM

Din Bușteni se pot organiza excursii 
interesante și variate,, cu durată diferită.

de
Ioana Vaslliu

la O.N.T. „Carpați", vă prezintă cîteva 
cabane din acest îndrăgit masiv

45 de minut* distanță se afflă cabanaLa _________________________r
Susai (1350 m.). Mai departe, se ajunge 
la cabana Itcnțea (1 243 m.) prin Valea 
Azugii, Muntele Retevoru și Lacul Gă- 
vana. Vara, acest traseu se parcurge în 
4—5 ore. în 5 ore se ajunge la Vîrful 
Piatra Mare (1 844 m.). De aici se poate 
coborî spre cabana Piatra Mare și la Ti
mișul de Sus, pe la cascade. Din Predeal 
se poate merge și la cabana Gîrbova. 
Excursii interesante se mai pot face la 
cabanele Trei Brazi, Poiana Secuilor, Po
iana Izvoarelor, precum și la Pinul Rece, 
pe șoseaua ce duce spre Rîșnov. Durata, 
între 1 și 4 ore.

TREI BRAZI

Cabana se află Ia 1139 m. altitudine, 
pe versantul sud-estic și Vîrfului Mora-

In aer „plutește" septembrie școlar

\ V-ați procurat uniforma

și rechizitele?

MATEI GAVRIL

Noul cinematograf de 800 de locuri din Baia Mare

Podgorenii

rul (1194 m.) în mijlocul uned întinse 
poiene înconjurate de păduri de foioase 
și rășinoade. Aici se află locul de între
tăiere a drumurilor ce duc din Bucegi 
spre Piatra Mare și din Postăvarul spre 
Susai. La Trei Brazi se ajunge venind din 
Predeal pe sub muchia Fetifolului și pe 
la Obîrșia Văii Vlădețului* sau, într-o 
oră, pornind din Timișul de Sus (km. 152 
pe șoseaua București-Brașov) pe drumul 
de care de pe Muchia Vlădețului.

DIMBUL MORII

Cabana este accesibilă oricărui turist în 
drum spre Brașov. Ea se află la poalele 
muntelui Piatra Mare, în Valea Timișu
lui, pe șoseaua națională București-Bra
șov (Km. 162). Se poate ajunge fie cu 
autoturismele, motocicletele sau bicicle
tele, fie cu trenurile care opresc în halta 
Timișul de Jos (un kilometru pînă la ca

VÎRSTA TÎNĂRĂ:

JCEGII?
bană). De la Brașov» autobuzele cursei 
locale (permanente) fac pînă la cabană 
35 de minute.

CRISTIANUL MARK

Situată pe masivul Postăvarul, ta apro
piere de vîrful cel mai înalt (1802 m.). 
Poziția sa îngăduie privirilor să străbată 
spre depărtări. Se pot vedea Bneegli, Ca
ra imanul, Colții Morarului, Bucșoiul, Pia
tra Craiului și Țar» Bîrsel.

Principalul drum de acces spre cabana 
Cristianul Mare e cel care pleacă din 
Brașov, trecînd prin Poiana Brașov, pe 
la campingul Poiana Ursului și vila-ca- 
bană Capra Neagră. Folosind mijloace de 
transport în comun pînă în stațiune, șl 
telefericul din Poiana Brașov se ajunge 
la cabană în aproximativ 50 de minute. 
Din Brașov mai sînt și alte drumuți de 
acces spre cabană, prin șaua Tîmpei sau
pe la Pietrele lui Solomon, drum de 4—5 
ore. în sfîrșit, la Cristianul Mare se poate 
veni și din Predeal, pe la cabanele Trei 
Brazi șl Poiana Secuilor (5 ore).

RA : O partidă

interesantă

Foto :

O. PLECAN

BĂILE GOVO

se pregătesc
Apropierea toamnei înnobi

lează și mai mult dealurile 
Moldovei încărcate cu vii. O 
febră s-a instalat în podgorii. 
La Nicorești se pregătește da
rea în folosință a unor noi 
capacități de vinificație, 
principalul obiectiv consti- 
tuindu-1 secția de prelucrare 
a strugurilor cu un depozit 
pentru vinuri de 200 va
goane. Secții noi cu capaci
tăți cuprinse între 50—200 
vagoane, au luat ființă și 
la Șivița, Umbrărești, Oan- 
cea și Smulți unde în ulti
mii ani s-au ridicat podgorii 
mîndre pe suprafețe în pan
tă pînă atunci slab produc
tive. Venirea toamnei îi va 
găsi pregătiți ne podgorenii 
din județul Galati.

MjU scriem taoA despre va
canță : lăudăm Inițiative, de
rulăm filme ale silelor do 
tabără, din excursii, criticăm 
nereguli care atentează la 
framasețlle vacanței. Dar. să 
nu ne amăgim : în aer „plu
tește" septembrie școlar, »- 
mîntînd, timpuriu finalul 
vacanței. Șimțim adierea lui 
cînd trecem pe lîngă școli, — 
vechi sau noi — cînd trecem 
pe lîngă librării și magazine 
care au ceva comun cu gar
deroba școlară. Nl-1 anunță, 
comercial, afișele din auto
buze și tramvaie, de pe 
«trăzi: „Procurați-vă din
timp uniforme și rechizite 
școlare

în București. 22 de unități 
permanente. 15 magazine se
zoniere vînd uniforme școla
re ; în general, fabricile pro
ducătoare satisfac în întregi
me cererile dc uniforme. în 
librării se găsesc rechizite în 
sortiment variat, ghiozdane, 
serviete ; în mai toate aceste 
unități pot fi consultate lis
tele orientative, pe clase, cu 
necesarul de rechizite. Totul 
se găsește din abundență 
acum. Dar dacă întîrziem 
atît de mult ne vom enerva 
pentru nereguli. Vom fi însă 
nevoiți să înțelegem că nu va 
exista răgazul în fața cere
rilor mari, condensate în 
cîteva zile, pentru retușuri 
1» uniforme, pentru a călca 
mii și mii de uniforme și, în 
general, pentru o deservire 
ireproșabilă. Nu vrem să 
scuzăm, anticipat, comerțul, 
dimpotrivă, dăm și noi sem
nalul că va trebui să se ia 
măsuri exprese pentru înce
putul lui septembrie, depla- 
■înd personal de deservire 
din raioane mai puțin solici
tate, improvizînd tacuri mai 
numeroase pentru desfacerea 
rechizitelor și uniformelor 
școlare și, nu în ultimul rînd, 
asigurind în depozite canti
tăți suficiente și sortimentele 
solicitate.

Dar, înainte de toate, re
petăm invitația către părinți 
șl elevi, să-și planifice acum 
in buget si în spațiu de timp, 
proenrarea celor necesare 
școlii. Este în interesul lor.

L. LUSTIG

Foto-, O. PLECAN L CHIRIC

VIZIONAȚI LA CINEMATOGRAFUL 
PATRIA DIN CAPITALĂ

O producție a studiourilor din R. F. a Germaniei. Regia : 
GEZA RADVANY

cu; MARIA SCHELL și O. W. FISCHER

riență cîtuși de puțin în acest 
sens. Lipseau și lipsesc CREȚU 
ANCA, MOLDOVAN, („U. Cluj); 
BOC, DINU, DUMITRACHE, 
LUCESCU, (Dinama București) ; 
IONESCU, GROZEA, OPRI- 
$AN, DINCUȚÂ (Petrolul) ; 
TAR ALUNGĂ (Progresul) ; TÂ- 
TARU II, VIGU, DUMITRIU 
III (Steaua) RĂDUCANU, NEA- 
GU, DUMITRU, POP (Rapid) ; 
C. RADU (F. C. Argeș) ; CU- 
PERMAN (Politehnica—Iași) ;

începutul acestei toamne 
coincide cu debutul unei noi 
competiții fotbalistice de anver
gură : Turneul pentru „Cupa 
balcanică" rezervat echipelor re
prezentative de tineret ale ță
rilor din această zonă a Europei. 
Prima ediție a acestei întreceri 
a „speranțelor", care va deveni 
tradițională, va avea loc la 
Atena (și nu la Salonic cum se 
anunțase anterior) între 4 și 8 
septembrie. Iată șl țările parti
cipante : Bulgaria, Iugoslavia, 
România, Turcia și Grecia.

în legătură cu participarea la 
acest turneu și pregătirea tine
rilor noștri fotbaliști, am stat 
de vorbă cu cei doi antrenori ce 
se află în conducerea selecționa
tei, DINCĂ SCHILERU și GlL 
MÂRDĂRESCU, care ne-au in
format asupra lotului și progra
mului de pregătire. Astfel, pri
mele trei etape de pregătire (12 
—15 ; 19—21 și 26—28 august) vor 
avea loc la Snagov și se vor 
încheia cu un meci internațio
nal la Ploiești — 28 august —* 
cu echipa reprezentativă de ti
neret a Uniunii Sovietice.

Dată fiind valoarea echipelor 
participante ca și efortul la care 
vor fi supuse (se vor juca 4 me
ciuri în 5 zile — cu o pauză de 
o zi) antrenorii noștri au preco
nizat un program specific, adec
vat.

în ce privește alcătuirea lotu
lui se ridică însă unele proble
me. Inițial, în lot, au fost 
chemați jucători destul de a- 
nonimi, mare parte dintre el 
cu state insignifiante în echipe 
selecționate, ba chiar cu destule 
absențe în echipele lor. Nu mai 
punem la socoteală faptul că se 
evitase prima divizie a țării și 
s-a recurs la improvizații cu fot
baliști da la B, C și chiar din

DEMBROVSCHI (Dinamo Ba
cău). Doar VELEA, de la Poli-

Primele antrenamente șl me
ciuri de verificare au dus la o 
concluzie firească : nu recurgem 
la valori autentice, atestate, nu 
putem alcătui o echipă care să 
ne reprezinte onorabil la aceas
tă importantă competiție inter
națională. In urma unor discu
ții la Federație și a unor apeluri 
lansate la cluburi s-a ajuns la 
unele soluții parțiale. Astfel, au 
fost promiși: Constantinescu, 
lanul, Sălceanu, Antonescu, Du-
țan, Șchiopu, Pantea. Al. Naghi, 
Alecu, Jercan. Este evident pen-

ATENA; 4 - 8 septembrie o nouă competiție 
fotbalistică de anvergură

TURNEUL PENTRU
„CUPA BALCANICĂ"

Ce fotbaliști ne vor 
reprezenta? Cum 

se pregătesc?
două întrebări la care răspund 

antrenorii D. SCHILERU 
și G. MARDARESCU —

campionate județene și munici
pale. Nu au fost numiți și con- 
vocați la lot niciunul dintre fot
baliștii tineri care activaseră 
sub denumirea de lotul olimpic, 
lotul reprezentativ de tineret cu 
luni în urmă, fotbaliști care a- 
veau la activ mai multe întîl- 
nlri internaționale, deci o expe-

tehnica Galați, se rătăcise în 
lot. Aceste schimbări și prime
niri prea dese sînt ele oare în 
măsură să ne garanteze că alcă
tuim, creștem o echipă valoroa
să, de perspectivă care peste 
2—3 ani să reprezinte cu cinste 
fotbalul românesc în diferitele 
eompetlțil oficiale ?

tru oricine, că dezideratul n-a 
fost împlinit. Noii adoptați ri
dică, fără îndoială, cotele valo
rice ale reprezentativei noastre. 
Dar nu cît trebuie și cît e cu 
putință. Există numeroși fotba
liști pe care cluburile îi folosesc 
în echipele de rezerve și nu-i 
învoiesc la lotul național de 
tineret. Se pare însă că primea
ză interesele cluburilor în 
pofida unor interese care pri
vesc prestigiul sportiv al țării. 
Iar Federația nu reușește, și nu 
e prima oară, să-și impună 
punctul de vedere. Or, trebuie 
să înțelegem, nu ne putem per
mite să facem o călătorie for
mală Ia Atena. Se știe că echi
pele țărilor vecine cuprind o se
rie de jucători care fac parte și 
din echipele reprezentative sau 
sînt jucători de bază în e- 
chipele lor de club. Iar pregă
tirile le-au început cu mult timp 
în urmă.

Indiferent ce soluții se vor 
găsi, ele trebuie să asigure alcă
tuirea celei mai bune echipe de 
tineret care să reprezinte valoa
rea reală a fotbalului românesc 
la Turneul speranțelor de la 
Atena.

VASILE CABULEA

Timp de două săptămîni 
în sala Complexului sportiv 
„23 August" s-au desfășurat 
cursurile de pregătire și 
perfecționare la judo con
dus? de cei doi maeștri ja
ponezi. invitați de către fe
derația de specialitate, Ta
keshi Maszuzaka și Hiroaki 
Fujita. La instruire și de
monstrații au luat parte 50 
de antrenori, instructori șl 
sportivi fruntași ai judou- 
lui din țara noastră. Virtuo
șii antrenori japonezi, ambii 
posesori ai centurilor negre 
de 5 si respectiv 6 Dan, au 
expus și demonstrat la un 
nivel de înaltă finețe în ca
drul lecțiilor, majoritatea 
procedeelor tehnice princi
pale de antrenament și con
curs. Prezența unor antre
nori din provincie — Ro
man, Sinaia, Timișoara, A- 
rad, Craiova — ca și a celor 
de la cluburile din Capitală 
ne dă' speranța că, în curînd, 
în fiecare secție de judo se 
va produce un substanțial 
reviriment mai ales sub as
pect tehnic.

R. VIOREL
★

în urma campionatelor de 
atletism ale Canadei, desfă
șurate recent la Torontb fe
derația de specialitate a al
cătuit lotul de atleți care 
vor participa la Jocurile O- 
limpice de la Ciudad de 
Mexico. Din lotul masculin 
fac parte printre alții cunos
cutul sprinter Harry Jerome 
(100 m și 200 m). Don Do- 
manfky, Ross McKenzie 
(400 m), Dave Bailey (1 500 
m), Was Brooker (400 m gar
duri), George Puce (disc), 
Wilf Wedmann (înălțime), 
Michel Charland (lungime), 
Bill Heikkila (suliță) și Andy 
Boychuk (maraton).

★
Astăzi, la Brașov, începe un 

interesant turneu internațio
nal masculin de volei cu par
ticiparea echipelor României 
(două formații) Ungariei 
Iugoslaviei și Poloniei. !n 
prima zi vor avea Ioc urmă
toarele întîlniri: România 
A—Ungaria și Iugoslavia— 
Polonia. Turneul se încheie 
la 19 august. Echipa primă a 
României cuprinde, printre 
alții pe Drăgan, Schreiber, 
Corbeanu, Tîrîici Ganciu, 
Udișteanu, Crețu etc.



Prietenie trainică
Presa cehoslovacă despre prietenia 

cehoslovaco-românâ
Presa cehoslovacă publică numeroase articole consacrate 

prieteniei dintre R. S. Cehoslovacă și Republica Socialistă Ro
mânia. Miercuri, ziarul „RUDE PRAVO“ a publicat un amplu 
articol intitulat „Tradițiile de prietenie cehoslovaco-română“, 
în care se arată că prietenia între popoare se cunoaște și 
se manifestă deobicei în momentele vitale grele. Dacă acest 
lucru are o valabilitate generală, tot astfel au stat lucru
rile și în decursul relațiilor cehoslovaco-române. Cunoaștem, 
scrie articolul, o mulțime de mărturii care atestă existența 
unei strînse colaborări cehoslovaco-române în trecut, în 
epoca marilor lupte, atît într-o parte cit și în cealaltă, pentru 
libertate națională, politică și socială. După ce evocă pe 
larg numeroase exemple cu privire la sprijinul pe care și 
le-au dat reciproc popoarele român, ceh și slovac în mo
mentele cele mai importante ale istoriei lor, autorul artico
lului evocă colaborarea cehoslovaco-română în secolul al
XX-lea. participarea ostașilor români la eliberarea Ceho
slovaciei.

Ziarul „SVOBODNE SLOVO" publică sub titlul „Așa 
este România" un articol în care se arată că România nu 
se limitează la București și la litoralul Mării Negre. Au
torul face o incursiune amplă în viața României Socia
liste, scoțînd în evidență bogățiile țării noastre și trans
formările care au avut loc în ea în anii construcției socia
liste.

„Sprijinul acordat în ultimele luni de politica externă a 
României a avut pentru noi o mare însemnătate. Unele din 
ideile ei au fără îndoială o forță inspiratoare și atractivă", 
scrie J. Smutny în ziarul „ZEMEDELSKE NOVINY". Exem
plul României, scrie autorul, arată cum și o țară mică poate 
să joace un rol important în politica internațională și în rela
țiile internaționale. Acest exemplu își are atracția sa și pentru 
Cehoslovacia, și evident nu numai pentru Cehoslovacia. 
Prin toate acestea, importanța politicii externe a României 
pentru dezvoltarea în Europa se amplifică.

EUGEN IONESCU 
corespondentul Agerpres la Praga

Unele probleme ale politicii 
externe a Cehoslovaciei

ARTICOL AL LUI JIRI HAJEK
PRAGA. 14 (Agerpres). — 

Revista teoretică „NOVA 
MYSL", a C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, a publicat, în ulti
mul său număr, un articol a lui 
Jiri Hajek, ministrul afacerilor 
Externe al R. S. Cehoslovace, 
care se referă la unele proble
me ale politicii externe a țării 
sale. După ce subliniqgă că ali
anța cu U.R.S.S. și cu alte țări 
socialiste din Europa este o 
constantă a politicii externe a 
Cehoslovaciei, J. Hajek rele
vă că perioada războiului rece 
a avut ca urmare o anumită 
înțelegere monolitică a unită
ții țărilor socialiste și a con
stituit izvorul unor serioase de
formări. „Dacă ne gindim la 
ele sau le înlăturăm, noi nu ne 
atingem de baze, de esența 
alianțelor noastre. Dimpotri
vă, prin aceasta noi vrem să le 
întărim".

„Unitatea țărilor socialiste se 
consolidează nu prin negarea 
și ignorarea particularităților 
naționale și multitudinii de 
forme, ci, dimpotrivă, pe baza 
recunoașterii lor, înțelegerii 
reciproce și folosirii lor efec
tive". „Este necesar să se res
pecte interesele primordiale ale 
fiecărui stat socialist în rezol
varea diferitelor probleme, ca 
de exemplu problemele regio
nale, cu toate că uneori aceste 
probleme se află intr-un con
text mai larg în centrul aten
ției opiniei publice mondiale".

Politica noastră externă tre
buie, continuă autorul, să re
zolve cit se poate de concret a- 
ceastă corelație intre interesele 
naționale și cele internaționale, 
„înțelegerea deosebirii de pă
reri n-ar trebui să ne enerveze 
și în niciun caz n-ar trebui 
sa ducă la încordarea în rela
ții. Dimpotrivă neînțelegerile, 
suspiciunile sau încercările de 
amestec în dezvoltarea noastră 
internă, fie chiar și cu intenția 
de a sprijini cauza socialismu
lui, ar putea dăuna mult atitu
dinii poporului nostru față de 
aliații noștri".

„Noi sintem interesați în în
tărirea eficienței Tratatului de 
la Varșovia, scrie in continuare

Naționalizarea
>

unor terenuri 
petrolifere in Peru

Președintele Republi- 
cii Peru, Fernando Be- 
launde Terry, a semnat 
marți decretul prin care 
terenurile petrolifere și 
toate instalațiile socie
tății „International Pe
troleum Co" trec în 
mîinile statului.

Belaunde a anunțat naționali
zarea proprietăților I.P.C. în me
sajul sau anual adresat Congre
sului la 28 iunie. El a arătat că 
guvernul nu va plăti nici o in
demnizație pentru aceste națio
nalizări societății I.p.C., care este 
o filială a companiei nord-ame- 
ricane „Standard Oil of New 
Jersey**.

Societatea I.PC. a primit con
cesionarea unor zăcăminte pe
trolifere în regiunile La Brea și 
Parina, în urmă cu 44 de ani și 
a extras o medie zilnică de 18 000 
barili petrol brut, ceea ce repre
zintă 29 la sută din producția 
totală de petrol a Republicii 
Peru.

ÎN REVISTA „NOVA MYSL"
Jiri Hajek, în a ne opune cre
ării în interiorul acestei or
ganizații a unor grupuri, in 
funcție de punctele de vedere 
subiective. Noi sintem intere
sați vital in perfecționarea me
canismului acestui tratat și în 
buna lui funcționare".

O altă constantă a politicii 
externe cehoslovace, se arată 
în articol, este principiul co
existenței pașnice. In legătură 
cu securitatea europeană noi 
„cerem partenerilor noștri re
cunoașterea realităților așa 
cum au apărut ele după cel 
de-al doilea război mondial, 
mai ales frontierele din Europa 
și existența celor două state 
germane. „Concomitent cu lup
ta consecventă împotriva ten
dințelor revanșiste antidemo
cratice, neonaziste și imperia
liste noi trebuie să căutăm în 
spectrul complex al societății 
vest-germane, forțele pozitive, 
realiste. Noi sintem interesați 
să atragem și alte țări socia
liste la o astfel de înțelegere 
a problemei și să convingem 
pe partenerii noștri din țările 
vest-europene cu privire la ne
cesitatea de a discuta punctele 
de vedere realiste din Germa
nia occidentală, mai ales în 
ceea ce privește recunoașterea 
celor două state germane. To
todată, în orice dialog cu R. F. 
a Germaniei noi trebuie să ne 
îngrijim consecvent să lămu
rim problemele vitale pentru 
noi cum sînt nev afabilitatea 
acordului de fa Munchen de 
fa bun început și recunoaș
terea celor două state ger
mane.

Sărbătoarea Republicii 

Congo (Brazzaville)

Republica Congo (Brazza
ville) sărbătorește astăzi un 
dublu eveniment: împlinirea 
a opt ani de la proclamarea 
independenței și a cinci ani 
de la victoria revoluției care a 
dus la înlăturarea regimului 
reacționar al lui Fulbert You- 
lou.

In scurta perioadă care a 
trecut de la această victorie, 
poporul congolez a pășit pe 
drumul unor transformări în
dreptate spre lichidarea gre
lei moșteniri coloniale, spre 
propășirea țării.

La uzinele metalurgice din Slovacia estică (Kosice) este un curs 
de construcție al treilea fumai înalt. 

In fotografie: aspect de la operațiunile de asamblare a corpu
lui furnalului.

„Salutăm cu cordialitate 
delegația de partid și guver

namentală română**
Declarația C. C. al Uniunii luptătorilor 

antifasciști din Cehoslovacia
PRAGA 14 (Agerpres). — 

„Membrii cehi și slovaci ai re
zistenței salută sincer și cu 
cordialitate delegația de partid 
și guvernamentală română, în 
frunte cu Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.G. al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia**, se spune în Declarația, 
dată publicității la 14 august 
de C.C. al Uniunii luptătorilor 
antifasciști din Cehoslovacia.

„Noi nu uităm, se spune în 
continuare în declarație, că în 
anul hotărîtor 1938 poporul ro
mân a fost gata să acorde aju-

Conferința de presă 
de la Praga

Declarațiile lui Walter Ulbricht 

fi Alexander Dubcek

PRAGA 14 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul unei 
conferințe de presă, care a avut 
loc înaintea plecării delegației 
P.S.U.G. din Karlovy Vary, Wal
ter Ulbricht a relevat că oamenii 
muncii din Cehoslovacia au pă
șit pe calea istorică de construi
re a socialismului și au obtinut 
succese remarcabile în dezvolta
rea economică a țării lor. Faptul 
că în cursul unor astfel de trans
formări există și greutăți — a 
subliniat el — este un fapt cu 
totul normal; dacă privim îna
inte, în perspectiva luptei pen
tru victoria socialismului, greu
tățile pot fi ușor depășite.

Referindu-se la problemele se-

Intre Republica Socialistă 
România și Republica Congo 
(Brazaville) s-au statornicit și 
se dezvoltă relații de priete
nie și colaborare pe baza sti
mei și bunei înțelegeri, a a- 
vantajului reciproc.

Cu prilejul sărbătorii, națio
nale, poporul român, tineretul 
României urează poporului și 
tineretului Republicii Congo 
(Brazzaville) noi succese în 
înflorirea patriei, în lupta pen
tru progres și pace.

1N FOTOGRAFIE : Imagi
ne din Brazzaville. 

tor militar Cehoslovaciei îm
potriva agresiunii naziste**.

Autorii declarației relevă că 
B-au întîlnit cu ostașii români 
în luptele de eliberare a Repu
blicii Cehoslovace, cînd acești 
ostași luptau alături de Ar
mata sovietică și de Corpul de 
armată cehoslovac împotriva 
trupelor hitleriste. Mormintele 
miilor de militari români, 
care au căzut pe teritoriul ce
hoslovac în aceste lupte, sînt 
îngrijite de cetățenii cehoslo
vaci cu respect, ca o dovadă 
a relațiilor frățești, întărite 
prin sîngele vărsat în comun.

curității europene, Walter Ul
bricht a relevat că „securitatea 
în Europa este posibilă numai pe 
baza egalității în drepturi și res
pectării reciproce a suveranității, 
în condițiile normalizării relați
ilor diplomatice între statele eu
ropene, în condițiile respectării 
frontierelor apărute după cel 
de-al doilea război mondial și 
renunțării la acordul de la Mun- 
chen“.

In încheiere Walter Ulbricht 
a spus : „Noi considerăm necesar 
să dezvoltăm colaborarea strîn- 
să între partidele noastre, deși 
părerile noastre cu privire la e- 
voluție sînt diferite, iar măsurile 
voastre sînt altele decît ale noas
tre, și cu toate că există proble
me în care noi avem păreri deo
sebite, este logic că vom cola
bora. în centrul atenției noastre 
se află interesele comune".

Apoi, la întrebările ziariștilor a 
răspuns Alexander Dubcek. El a 
subliniat că după părerea sa și 
în viitor se vor adînci relațiile 
nu numai între cele șase partide, 
ai căror reprezentanți au parti
cipat la întâlnirea de la Bratisla
va, ci și cu alte partide comu
niste. „Joi, a spus el, ne vom în
tâlni cu reprezentanții Partidului 
Comunist Român. Consider că 
acest fapt va contribui la întări
rea mișcării comuniste în Euro
pa**.

Răspunzînd la o întrebare re
feritoare la frontiera Cehoslova
ciei cu R. F. a Germaniei, Ale
xander Dubcek a arătat: „Noi 
plecăm de la punctul de vedere 
că apărarea frontierei între R. S. 
Cehoslovacă și R. F. a Germaniei 
este o problemă a R. S. Ceho
slovace, care și-a asumat toate 
obligațiile care rezultă din exis
tența comunității socialiste. R. S. 
Cehoslovacă asigură apărarea a- 
cestei frontiere ca stat socialist 
suveran".

Alexander Dubcek a subliniat 
în continuare că R. S. Cehoslo
vacă este o verigă trainică a 
Tratatului de la Varșovia. „Noi, 
a spus el, considerăm această a- 
lianță, participarea noastră la 
Tratatul de la Varșovia ca un 
mijloc pentru apărarea interese
lor comune, ca o alianță a țărilor 
socialiste îndreptată împotriva 
dușmanului din afară".

Alexander Dubcek s-a referit, 
de asemenea, la colaborarea eco
nomică cu R. D. Germană și a 
constatat că aceasta este o cola
borare între țări socialiste prie
tene care au un țel comun.

Episodul 
Aljuve

în corespondențele din 
Lisabona publicate de ziare 
occidentale apare frecvent 
în ultima perioadă, tema con
flictului dintre tânăra genera
ție a Portugaliei și actualele 
structuri portugheze.

într-o corespondență inti
tulata semnificativ „Revol
ta în stradă**, reporterul zia
rului elvețian DIE TAT des
crie o acțiune curajoasă a 
studenților din Lisabona. în
fruntând atacurile poliției, 
riscînd să fie ei înșiși arestați 
și întemnițați, aproape 500 
de stqdenți s-au adunat 
miercurea trecută în fața în
chisorii de Ia L’Aljuve, în 
plin centrul capitalei, unde 
sînt deținuți 18 colegi de-ai 
lor condamnați pentru par
ticiparea la grevele studen
țești din ianuarie-februarie. 
Ei și-au susținut, odată mai 
mult, revendicările privind 
democratizarea universității 
și au cerut eliberarea colegi
lor întemnițați. „Ostilitatea 
față de regim și sprijinul fa
ță «de acțiunile împotriva a- 
cestuia au devenit fățișe în 
rîndul unei părți majori
tare a tineretului** remarcă 
trimisul lui DIE TAT care 
notează, totodată, că „potri
vit unor surse neoficiale dar 
bine informate, actualmente 
sînt în curs de judecare cel 
puțin 11 procese în care sînt 
implicați tineri opozanți**.

într-o relatare din capitala 
portugheză, NEW YORK 
TIMES se referă printre alte 
aspecte ale actualității politi
ce lusitane la „rezistența ge
neralizată a studenților**. La 
mijlocul lunii trecute, re
levă cotidianul new-yorkez 
Ministerul Educației al Por
tugaliei a început să exami
neze dosarul „atitudinii ne- 
disciplinate** a studenților ca
re au luat parte la mitingu
rile ce au marcat sfîrșitul a- 
nului universitar. După cum 
se știe, la aceste mitinguri 
care au cuprins, chiar «după 
recunoașterile autorităților, 
peste 90 la sută din studenți, 
s-a cerut legalizarea „asocia
țiilor studențești libere**. Am
ploarea acestei demonstrații 
a studențimii a provocat o 
vie îngrijorare în — cercu
rile oficiale ; acum, după cit 
se pare, autoritățile intențio
nează să treacă la sancționa
rea unora dintre participanții 
la amintitele mitinguri, cu 
obiectivul vădit de a intimida 
masa studenților. In același 
context se înscrie și condam
narea, la sfîrșitul lunii tre
cute, a unui număr de nouă 
studenți de la Universitatea 
din Lisabona, acuzați de 
„participarea Ia un complot 
nereușit**. Unul din principa
lii acuzați, studentul în li
tere Manuel Guveya, fiul ți
nui cunoscut jurist portughez, 
a arătat la proces că „a 
considerat o datorie de conș
tiință să ia parte la acțiunea 
necesară pentru determinarea 
unei democratizări a universi
tății și a vieții publice por- 
tugheze**. Relatând toate a- 
cestea, NEW YORK TIMES 
adaugă că „înalte personali
tăți ale vieții universitare se 
arată sceptice față de rezul
tatele măsurilor disciplinare 
sau polițienești deoarece este 
vorba de o mișcare a cărei 
amploare e determinată de 
structuri politice arhaice și 
închistate**.

încadrat în ansamblul lup
tei poporului portughez îm
potriva actualelor structuri 
social-politice, procesul ra
dicalizării tinerei generații a 
Portugaliei e plin de semnifi
cații.

E. R.

Convorbirile 
de la Paris

Miercuri a avut loc la Paris 
a 17-a ședință a convorbirilor 
oficiale dintre delegația R. D. 
Vietnam, condusă de ministrul 
Xuan Thuy, și cea a S.U.A., 
condusă de ambasadorul pentru 
problențele speciale» Averell 
Harriman.

în cuvîntul său, Xuan Thuy a 
respins argumentele prezentate 
pînă acum de delegația ameri
cană în încercarea de a de
monstra pretinsa „bunăvoință" a 
Statelor Unite. Conducătorii a- 
mericani, ’a arătat el, afirmă că 
S.U.A. „dezesscaladează" războ
iul, „dar în realitate ei au in
tensificat războiul de agresiune 
din Vietnam, cu o atrocitate 
fără precedent". Xuan Thuy a 
reafirmat poziția guvernului R. 
D. Vietnam, după care o regle
mentare a conflictului trebuie să 
se bazeze pe cele patru puncte 
pe care le-a enunțat în 1965 și 
pe programul politic al Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. în primul 
rînd, a subliniat el, S.U.A. tre
buie să pună capăt necondiționat 
bombardamentelor și oricăror 
acte de r&zboi împotriva R. D. 
Vietnam.

în cea mai mare parte a in
tervenției sale, Averell Harriman 
a enumerat așa-zisele propuneri 
formulate de delegația america
nă de la începutul convorbirilor 
oficiale.

Conflictul nigerian

Șanse reduse 
la Addis Abeba

Ofensivă generală a forțelor federale ?
După un calm relativ, cind păreau să predomine speranțele 

Intr-o soluționare politică și deci pașnică a conflictului ni
gerian, guvernul federal s-a hotărît să pună capăt acestui 
război caro durează de peste 13 luni, cucerind, printr-o ofen
sivă generală, ultimele fortărețe biafreze, scrie agenția A.P.

Rapoarte neconfirmate încă 
menționează că unitățile trupelor 
federale au părăsit Port Harcour- 
tul, îndreptîndu-se spre Aba, ul
timul mare oraș rămas în mina 
forțelor biafreze.

în acest timp, Antony Enaho- 
ro, șeful delegației federale la 
convorbirile de la Addis Abeba 
s-a reîntors pe neașteptate la 
Lagos, pentru a prezenta, după 
cum a declarat la sosire, un ra
port amănunțit guvernului con
dus de generalul Gowon. Dar, 
din declarațiile sale făcute în 
legătură cu evoluția negocierilor 
din capitala etiopiana reiese în 
mod clar că, cel puțin pentru 
moment, partea federală nu este 
dispusă să renunțe la condiția 
esențială pusă pentru încetarea 
focului: reintegrarea Biafrei ca 
o provincie în teritoriul Nigeriei 
federale. „Orice propunere de 
pace care va neglija acest aspect 
este inacceptabilă", a precizat 
Enahoro. Or, cum partea biafreză 
pretinde și ea ca unică condiție 
recunoașterea dreptului său la 
suveranitate, reiese clar de ce 
Anthony Enahoro a,menționat că 
„negocierile de la Addis Abeba

p> o li r^rt
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lucrările celei de-a 6-a ediții a 
Congresului internațional al sla- 
viștilor la care au participat 
peste 1 800 de oameni de știință 
din Cehoslovacia și de peste ho
tare. Din țara noastră, Ia con
gres au participat academicienii 
Emil Petrovici, președintele A- 
sociației slaviștilor, prorector 
al Universității din Cluj, și A- 
lexandru Rosetti, directorul 
Centrului de cercetări fonetice 
și dialectale al Academiei, mem
bri ai Comitetului internațional 
al slaviștilor. Cu ocazia festivi
tății de închidere a congresului, 
F. Șorm, președintele Acade
miei Cehoslovace de Științe, a 
Inmînat distincții unor savanți

Conferința O. N. U. pentru 
folosirea pașnica a spațiului 

cosmic
Miercuri s-a deschis la Vie

rta Conferința Organizației 
Națiunilor Unite pentru ex
plorarea și folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului cosmic. La 
actuala sesiune participă dele
gați din 70 de țări. Din de
legația țării noastre fac parte 
prof. Alexandru Spătaru, pre
ședintele Comisiei române 
pentru activități spațiale, am
basadorul Gheorghe Diacones- 
cu, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste Româ
nia la O.N.U., vicepreședin
te al Comitetului O.N.U. pen
tru folosirea în scopuri pașni
ce a spațiului extraatmosferic 
precum și specialiști în dome
niul spațial.

S.U.A.: Al treilea 
candidat

După desemnarea candidatului republican la președinție, 
situația părea oarecum clarificată și in tabăra democrată. 
Pentru desemnarea la convenția de la 26 august erau in lup
tă doi pretendenți, vicepreședintele Humphrey și senatorul 
McCJiarthy, primul avind cele mai mari șanse datorită con
trolului deținut asupra aparatului de partid. Se contura, așa
dar, o viitoare „dispută a vicepreședinților", amindoi de ten
dință conservatoare, iar interesul pentru competiție Începea 
vizibil să scadă. Atunci a apărut George Mc Govern, iar lu
crurile au luat, dintr-o dată, o altă Întorsătură.

Cine era noul venit ? Comen
tatorii au subliniat că — deși în 
jurul numelui său nu s-a făcut 
o vtlvă deosebită — Mc Govern, 
senator din partea statului Dako
ta de sud, nu era deloc un necu
noscut. Intrat în partidul demo
crat încă din 1945, la virsta de 
23 de ani, noul pretendent s-a 
remarcat ca unul din reprezen
tanții cei mai autorizați ai „ge
nerației tinere". Alăturîndu-se 
„echipei Kennedy" încă înaintea 
asasinatului de la Dallas, Mc 
Govern a fost unul din susțină
torii președintelui John Kennedy 
și apoi ai companiei lui Robert 
In ultimii ani el a criticat în re
petate rînduri politica Adminis
trației în Asia de sud—est, deve
nind unul din cei mai fermi a- 
depțl ai încetării războiului și re
tragerii trupelor americane din 
Vietnam.

Hotărînd tn extremis de a con
cura la obținerea învestiturii de
mocrate, el s-a prezentat ca un 
continuator al senatorului de 

nu îndreptățesc un prea mare 
optimism".

Se pare totuși că o înțelegere 
ar putea fi realizată. Este vorba 
de „coridorul carității", cum a 
fost denumită calea prin care a- 
limentelo și medicamentele ofe
rite prin intermediul Crucii Ro
șii Internaționale vor putea a- 
jungș la sutele de mii de bia- 
frezi amenințați de foamete. „A- 
cest drum, care va trece prin 
teritoriul ocupat de trupele fede
rale, a fost stabilit și urmează să 
se procedeze la transportul ali
mentelor", a spus Enahoro.

în aceste condiții avioanele 
Crucii Roșii Internaționale care 
transportă alimente vor relua 
zborurile lor, după ce acestea au 
fost suspendate cîteva zile da
torită primejdiei pe care o repre
zintă tirul artileriei nigeriene. 
Aceasta ar însemna că începutul 
a fost făcut și că soluționarea 
pașnică a conflictului nigerian ar 
putea fi totuși posibilă. Aceasta, 
dacă nu cumva ofensiva pe care 
pare s-o plănuiască guvernul fe
deral nu va aduce ea o soluțio
nare mai rapidă dar infinit mai 
brutală și evident, cu alte con
secințe.

din diferite țări. Academicianul 
român Emil Petrovici a fost 
distins cu medalia onorifică de 
argint „Josef Dobrovsky".

• INTR-O EMISIUNE de o 
oră — cea dintâi dintr-o serie 
de trei — Christian Mesnil a 
prezentat marți seara la televi
ziunea Elveției Romande, evo
luția cinematografiei românești 
din 1897, pînă în zilele noastre. 
Prezentarea cinematografiei ro
mâne a fost completată cu in
terviuri luate regizorilor Mircea 
Mureșan și Liviu Ciulei. Emi
siunea „Cinematograful româ- 
nesc" este o coproducție a tele
viziunii franceze, canadiene, 
belgiene și elvețiene, realizată

■ ..................

In prima ședință, prof. Al. 
Spătaru a fost ales vicepreșe
dinte al Comisiei a 7-a pentru 
problemele de educație și for
marea de cadre.

+
La 13 august a fost difuzat 

la O.N.U. Proiectul de Con
venție privind crearea Siste
mului Internațional de Tele
comunicații prin Sateliți „In- 
tersputnic". Difuzarea proiec
tului de convenție ca docu
ment al Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului extraat
mosferic s-a făcut la cererea 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Cu
bei, Mongoliei, Poloniei, Ro
mâniei, Ungariei și Uniunii 
Sovietice.

New "York, asasinat la Los Ange
les. „Cred cu desăvîrșire — a de
clarat Mc Govern — în cele 
două obiective pentru care Ro
bert Kennedy și-a dat viața: în
cetarea războiului din Vietnam și 
curmarea diviziunii de care su
feră societatea noastră". In con-1 
tinuare, el a spus: „De cinci ani 
încoace am denunțat participarea 
noastră crescîndă la războiul din 
Vietnam, cea mai dezastruoasă 
greșeală politică și militară din 
istoria noastră. Acest război tre
buie să ia sfîrșit imediat, nu 
peste un an sau doi, ci acum".

In cercurile politice intrarea în 
arenă a lui Mc Govern nu este 
considerată ca o surpriză; dim
potrivă, se afirmă că imediat 
după tragedia de la Los Angeles 
el a depus eforturi vizibile — și 
încununate de succes — de a 
împiedica ralierea partizanilor lui 
Robert Kennedy fie de partea lui 
Humphrey, fie de cea a lui Mc
Carthy. Aceasta însemna clar că 
vrea să și-i păstreze pentru sine. 
Acum, in cea mai mare parte. îi 
are (circa 300). Dar, ce va putea 
realiza în continuare ? Propria 
sa desemnare ? Foarte greu, în- 
trucit oricum ar opera printre 
cei 800 ds delegați „neangajați", 
și chiar în ipoteza că i-ar cîștiga 
pe toți de partea sa, tot nu va 
putea realiza cele 1312 voturi 
necesare investirii încă de la pri
mul tur de scrutin. Ar însemna că 
trebuie să „tragă" și din cele 
727 de voturi de care dispune în 
prezent Humphrey și, de aseme
nea, din cele 416 ale lui Mo 
Carthy.

Altfel stau însă lucrurile dacă\ 
ne referim la posibilitatea mai mul-^ 
tor tururi de scrutin. Pînă acum, 
fiind vorba de numai doi preten
denți, se înțelege de la sine că 
la convenția de la Chicago, cine 
nu va vota pentru Mc Charty se 
va pro'nunța în mod obligatoriu 
pentru Humphrey și viceversa. 
In această situație, cum mașina 
electorală era în mîinile vicepre
ședintelui, se considera că desem
narea nu-i poate scăpa, în ciuda 
succesului de public al adversa
rului sau. Acum însă acest cal
cul nu mai poate fi considerat 
valabil. Noul venit poate împie
dica desemnarea de la primul tur 
a lui Humphrey nu atît prin șan
sele ce le-ar avea el însuși cît 
prin dispersarea voturilor.

Acum vicepreședintelui îi va fi 
cu mult mai greu să realizeze cele 
1312 voturi necesare. Și dacă nu 
este desemnat la primul tur d^ 
scrutin, la următoarele există 
ricolul ca cei doi oponenți să se 
înțeleagă între ei, poate să alcă
tuiască un tandem, care să le a- 
sigure lor desemnarea. De aceea 
se așteaptă din partea adminis
trației unele „inițiative" care să 
încline din nou balanța în favoa
rea lui Humphrey.

ION D. GOIA

cu concursul tehnic al Studiou
lui de filme București.

DUPĂ CUM RELATEAZĂ A- 
GENȚIA REUTER, la Tel Aviv 
s-a anunțat oficial, că. în tim
pul interogatoriului, cei doi 
piloți sirieni care au aterizat la 
12 august pe un aeroport din 
Israel, au declarat că aceasta 
se datorează unei erori de pilo
taj, întrucît ei credeau că. ate
rizează în Liban. în declarația 
publicată la Tel Aviv. remarcă 
agenția Reuter, nu se specifică 
care sînt intențiile guvernului 
în legătură cu cele două apara
te siriene de zbor și cu piloții 
lor.

PESTE 1 000 DE PERSOANE 
din Berlinul Occidental au îm
prăștiat marți o demonstrație 
organizată de adepții Partidului 
național democrat de extremă 
dreaptă din R.F.G. Potrivit a- 
genției U.P.I., participanții la 
această acțiune, organizată de 
Federația muncitorilor vest- 
germani, scandînd „nazis raus“ 
(naziștii afară) au rupt pancar
tele purtate de adepții P.N.D., 
protestând energic împotriva a- 
cestei manifestări.

DUPĂ CUM A ANUNȚAT un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al
R.A.U., guvernul egiptean a 
făcut demersuri pe lîngă Alge
ria și celelalte țări din Liga A- 
rabă în vederea elaborării unei 
poziții comune față de compa
niile de aviație care au hotărît 
să boicoteze Algeria.

Purtătorul de cuvînt a preci
zat că ministerul său examinea
ză în prezent situația creată în 
urma hotărîrii Federației inter
naționale a piloților din aviația 
civilă de a boicota aeroporturi
le algeriene.
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