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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Marii 

Britanii, Michael Stewart
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Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit luni dimineața, la pa
latul Republicii, pe secretarul 
de stat pentru afacerile exter
ne al Marii Britanii, Michael 
Stewart.

La primire au luat parte : 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, precum și 
Vasile Pungan, ambasadorul 
României, la Londra.

Oaspetele a fost însoțit de 
sir John Chadwick, ambasado
rul Marii Britanii la București, 
P. T. Hayman, subsecretar de 
stat pentru afacerile externe, 
și D. J. D. Maitland, secretar 
personal principal.

în timpul întrevederii, a 
avut loc un schimb cuprinză

tor și util de păreri privind 
relațiile dintre cele două țări 
și unele probleme actuale ale 
situației internaționale. S-a a- 
preciat că cooperarea multila
terală dintre România și Ma
rea Britanie se desfășoară în 
mod satisfăcător, în baza acor
durilor încheiate între cele 
două state și s-au evidențiat 
posibilitățile reale existente 
pentru dezvoltarea în conti
nuare a acestei colaborări, în 
interesul ambelor părți. De a- 
semenea, în abordarea proble
melor externe s-a subliniat 
necesitatea continuării efortu
rilor în vederea asigurării unui 
climat de pace, destindere și 
colaborare internațională.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Dejun oferit de președintele

Entuziasta manifestare a tineretului de la Teatrul de vară „23 August" 
consacrată aniversării a 20 de ani de la inaugurarea primelor șantiere 
\ naționale ale tineretului

Se împlinesc 20 de ani de 
<And tineretului patriei noas
tre i-au fost încredințate o- 
noarea și răspunderea istorică 
de a inaugura primele șan
tiere naționale, de a semna — 
prin lovituri de ciocan și tîr- 
năcop — actul de naștere al 
primelor obiective ale con
strucției noastre socialiste.

1948 — an romantic, an al 
tinereții și al entuziasmului 
constructor... Zeci dd mii de 
tineri, băieți și fete, munci
tori, țărani, elevi și studenți, 
s-au încolonat în brigăzi, la 
chemarea partidului, cucerin- 
du-și dreptul de a purta șa- 
lopeta albastră, de a se min
ări cu insigna de brigadier. 
Bumbești — Livezeni, Salva— 
Vișeu, Lunca Prutului, „Apa- 
ca" au devenit puncte cardi
nale pentru entuziasmul unei 
generații, pentru tineretul 
nostru care 'și-a dat din plin 
măsura bărbăției, fierăstruind 
munții, stăvilind rîuri, legînd 
prăpăstii prin punți de beton, 
ridicînd cetăți industriale, 
scriind în cartea patriei pa
gini nemuritoare de abnegație 
și eroism constructiv.

1968 — O altă generație 
de tineri a preluat ștafeta 
construcției, răspunzînd cu 
un sporit entuziasm chemării 
de a se afirma pe șantiere, 
ducînd mai departe glorioasa 
tradiție a primei generații de 
brigadieri. Două generații, ve
teranii primelor șantiere și 
cei mai tineri brigadieri se în
tâlnesc azi, 9 septembrie, sub 
Arcul de triumf al unui mă
reț jubileu, în față cu harta 
patriei pe care energia nestă
vilită a tineretului nostru * 
împodobit-o cu noi frumu
seți.

Teatrul de vară „23 Au
gust". Răspunzînd invitației 
de a participa la această săr
bătoare, în mijlocul brigadie
rilor de „ieri" și de „azi" 
au sosit tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Chivu Stoica, Virgil 
Trofin, Leonte Răutu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu.

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși tineri,

(Continuare în pag. a IlI-a)

Vă rog să-mi dați voie, ca 
la această adunare ce aniver
sează un moment important 
din lupta și munca tineretu
lui revoluționar din patria 
noastră, să vă transmit un sa
lut călduros din partea Co
mitetului Central al partidu
lui și a guvernului patriei 
noastre socialiste, (aplauze, 
urale).

Se împlinesc 20 de ani de 
cînd, răspunzînd cu entu
ziasm chemării partidului, ti
neretul patriei noastre a mers 
pe marile șantiere pentru a-și 
aduce prin muncă contribu
ția la făurirea socialismului 
în România, (aplauze entuzias
te, urale).

Ploaia care a început a- 
cum ne amintește că victo
riile noastre au fost obținute 
în luptă înverșunată cu greu
tăți, cu piedici de tot felul, cu 
dușmanul, (aplauze, urale). în 
această luptă și muncă. învin- 
gînd piedici și adversități, pe 
ploaie, pe furtună, am ținut 
sus steagul marxist-leninist, 
steagul luptei pentru socia
lism în patria noastră, (a- 
plauze, urale îndelungate).

Vă amintiți desigur, tova
răși, zilele de după 23 Au
gust. Tinerii, comuniștii, la 
chemarea partidului, au fost 
în primele rînduri, dînd to
tul pentru patrie, pentru vic
toria împotriva fascismului, 
(aplauze, urale).

Mulți dintre aceia care au 
pășit cu arma în mînă pen
tru eliberarea patriei și pen
tru zdrobirea fascismului 
și-au dat viața: ei nu mai sînt 
printre noi. Sub conducerea 
partidului am știut însă să 
ducem mai departe marea o- 
peră de făurire a socialismu-

lui, creînd poporului nostru o 
viață liberă și fericită, (aplau
ze, urale).

în tot ce s-a construit pe 
întinsul patriei, pe marile șan

tiere, în toate uzinele, în 
toate cooperativele, în toa
te orașele și satele înflo
ritoare, se află încorporată 
și munca minunatului nostru 
tineret, eforturile generației 
tinere, care a dat dovadă de 
un nețărmurit eroism în mun
că. (aplauze puternice, urale).

Privim cu îndreptățită mîn- 
drie spre tot ceea ce s-a rea
lizat în patria noastră. Avem 
motive să fim mulțumiți, să 
fim mîndri de tot ceea ce am 
înfăptuit Știm cu toții că cei 
care au contribuit la toate a- 
ceste victorii sînt muncito
rii, țăranii și intelectualii, sînt 
bărbații și femeile din țara 
noastră, bătrini și tineri, fără 
deosebire de naționalitate. Cu 
toți și-au unit, într-un singur 
efort munca și elanul pentru 
înflorirea patriei noastre so
cialiste. (anlauze, urale și ova
ții nesfîrșite).

Cunoașteți cu toții drumul 
pe care a trebuit să-1 par
curgem. Privind înapoi, pu
tem spune că dacă ar trebui 
să începem din nou, am pomi 
pe același drum. Pentru că nu 
există, tovarăși, alt drum pen
tru construcția socialismului 
decît drumul pe care 
condus Partidul 
Român, (aplauze furtunoase, 
aplauze entuziaste, prelungite).

Doresc ca la această adu
nare să adresez ținerilor bri
gadieri de acum douăzeci de 
ani, tinerilor brigadieri de as
tăzi, întregului tineret al pa
triei noastre, cele mai calde 
felicitări pentru munca de
pusă în slujba înfloririi pa
triei. Vă urez tuturor noi și

noi succese în munca și lupta 
pentru binele poporului nos
tru. (aplauze și ovații vibran
te, îndelungate).

Am ajuns la un stadiu îna
intat în dezvoltarea construc
ției socialiste în România. Ne 
găsim pe drumul desăvîrșirii 
socialismului. Congresul al 
IX-lea a trasat un minunat 
program de activitate pentru 
înflorirea patriei noastre so
cialiste. In munca pentru 
transpunerea în viață a aces
tui program tineretul este pre
zent alături de întregul po
por. Este prezent tineretul 
muncitoresc, parte integrantă 
a minunatei noastre clase 
muncitoare care deține rolul 
conducător în societatea noas
tră și care își îndeplinește cu 
cinste misiunea de călăuză a 
întregului nostru popor pe 
calea socialismului și co
munismului. (aplauze, urale). 
Este prezent tineretul ță
rănesc, parte integrantă a 
minunatei noastre țărănimi, 
a țărănimii care de-a lun
gul veacurilor a ținut
steagul luptei pentru inde
pendență națională și care, în 
alianță cu clasa muncitoare, a 
adus și aduce un aport de o 
deosebită importanță la făuri
rea vieții noi, socialiste, în Ro
mânia. (aplauze). — 
tineretul studios 
tește să intre în 
nunatei noastre 
tați care participă, alături de 
întregul popor, la munca de 
desăvîrșire a socialismului, de 
dezvoltare a științei și cultu-

sus

ne-a 
Comunist

Este prezafit 
ce se pregă- 
rîndurile mi- 
intelectuali-

rii patriei noastre — factor 
esențial în întreaga operă de 
făurire a socialismului, (aplau
ze, urale).

Dar ceea ce am realizat pînă 
acum reprezintă, tovarăși, nu
mai baza pentru făurirea so
cietății socialiste depline, pen
tru trecerea treptată la edifi
carea comunismului în patria 
noastră. Folosind ceea ce am 
realizat, înzecind eforturile 
pentru dezvoltarea industriei 
și agriculturii, pentru înflo
rirea științei și culturii, vom a- 
sigura crearea condițiilor pen
tru făurirea societății comu
niste, a acelei societăți în care 
omul să fie cu adevărat stă- 
pîn pe destinul său, stăpîn pe 
tot ceea ce se creează, liber 
să participe cu întreaga sa ca
pacitate de gîndire la crearea 
unei vieți corespunzătoare do
rințelor și aspirațiilor 
cele mai înalte, (aplauze, 
le entuziaste, prelungi).

Ne străduim să ridicăm 
tinuu nivelul de viață al po
porului, să creăm tineretului 
condiții tot mai bune de mun
că și învățătură. Sîntem con
știenți că societatea de mîine 
este societatea oamenilor stă- 
pîni pe cea mai înaintată 
știință și cultură. Omul socie
tății comuniste va fi un om 
multilateral pregătit, cu 
larg orizont cultural, cu 
înalt nivel de conștiință, 
plauze, urale entuziaste), 
de ce partidul și guvernul 
sideră că nu este nimic 
important 
față pentru

sale 
ura-

con-

un " 
un 
Ca

lată 
con- 
mai

în momentul de 
tineretul patriei

noastre, decît de a-și înzeci 
eforturile pentru a învăța, a 
învăța și iar a învăța. E bine 
să ne amintim de cei care au 
luat lopata și tîrnăcopul, cum 
s-a spus aici, pentru a Qon- 
tribui la edificarea socialismu
lui. E bine să luăm și acum 
în mîini aceste unelte de con
strucție. Dar, trebuie să înțe
legem, tovarăși, că societatea 
comunistă se înfăptuiește cu 
tehnica cea mai avansată și că 
tineretul trebuie să devină stă- 
pîn pe această tehnică, să în
vețe să o creeze și să o mî- 
nuiască. (aplauze, urale).

Ne stau încă sarcini mari în 
față. Avem încă un drum lung 
de străbătut. Dar ceea ce am 
realizat pînă acum este dova
da capacității creatoare a po
porului' nostru, este garanția 
faptului că nimic în lume nu 
va putea să abată poporul ro
mân de pe calea socialismu
lui și comunismului, (aplauze 
însuflețite, urale îndelungi).

Știm că înfăptuind țelurile 
de edificare a socialismului 
în România ne îndeplinim, în 
primul rînd, 
față 
de viitorul 
Dar în 
plinim 
palele 
nai iste, 
măsura 
fi tot mai puternică, tot mai 
înfloritoare, în măsura în 
care crînduirea socialistă se

obligația sacră 
de poporul nostru, față 

patriei noastre, 
același timp ne înde- 
și una din princi- 
îndatoriri internațio- 
pentru că numai în 

în care fiecare țară va

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvîntul tovarășului

ION ILIESCU
Adunarea noastră este în

chinată împlinirii a douăzeci 
de ani de la desfășurarea lu
crărilor pe marile șantiere na
ționale ale tineretului — 
Bumbești — Livezeni, Salva— 
Vișeu, Lunca Prutului, ca
re au înscris prin dîrze- 
nia, entuziasmul și erois
mul tinerilor brigadieri o 
pagină glorioasă în istoria 
contemporană a României, în 
istoria organizației noastre de 
tineret.

Exprimînd în numele celor 
prezenți satisfacția pentru 
deosebita cinste ca la adunare 
să participe conducerea superi
oară de partid și de stat, în 
frunte cu secretarul general al 
partidului, președintele Con
siliului de Stat — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a 
spus în continuare :

Sînt aici, în mijlocul nostru, 
tovarăși care în urmă cu două 
decenii, printre miile de ti
neri ai patriei, răspunzînd 
chemării partidului comunist,

au luat în mîini tîrnăcopul și 
lopata și s-au avîntat în muncă 
cu elan tineresc, dînd dovezi 
de înaltă abnegație și patrio
tism.

Tineretul nostru, organiza
ția sa revoluționară Uniunea 
Tineretului Comunist, ca și în
tregul nostru popor cinstesc 
tradițiile de muncă plină de 
dăruire, pentru refacerea eco
nomiei naționale, pentru dez
voltarea avuției materiale a 
țării, muncă pătrunsă de o 
puternică vibrație patriotică și 
de o înaltă conștiință socialistă.

Acțiunile de muncă patrio
tică începute încă în primii 
ani de după eliberare, a spus 
în continuarea cuvîntului său, 
tovarășul Ion Iliescu, dove
diseră marile resurse ale ener
giei creatoare a tineretului. 
Răspunzînd dorinței tinerilor, 
în luna aprilie 1948 sînt inau
gurate marile șantiere națio
nale : Bumbești-Livezeni, Sal- 
va-Vișeu și Lunca Prutului, 
care aveau să ridice pe o

munca vo- 
Numai la 

aproape

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a oferit luni, la Palatul Repu
blicii, un dejun în onoarea 
secretarului de stat pentru a- 
facerile externe al Marii Bri
tanii, Michael Stewart.

Au luat parte : Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Emil Bodna- 
raș, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Petre Lupu, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Probleme de Orga
nizare și Salarizare, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, 
Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini, Mircea Malița și Va-

sile Sandru, adjuncți ai minis
trului afacerilor externe, Va
sile Pungan, ambasadorul Ro
mâniei la Londra.

Au participat : John Chad
wick, ambasadorul Marii Bri
tanii la București, P. T. Hay
man, subsecretar de stat pen
tru afacerile externe, D. J. D. 
Maitland, secretar personal 
principal, W. R. Haydon, șe
ful departamentului de știri 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, C. S. R. Gifford, consi
lier, director adjunct al depar
tamentului Nord în Ministerul 
Afacerilor Externe, D. I. Mor- 
phet, secretar personal ad
junct, P. J. Goulden, consilier 
în Ministerul Afacerilor Ex
terne, Martin Reid, prim se
cretar al ambasadei Marii Bri
tanii la București.

VOCAȚIA
CONSTRUCȚIEI

Paul Ănqhel

Vocația construcției a 
pus semnul de emancipare 
generației mele. Deși foarte 
tineri, eram toți conștienți 
că aceasta este vocația e- 
pocii, marea nădejde a în
tregului nostru popor, că
ruia prea arare i s-a acor
dat, în decursul istoriei, ră
gazuri de construcție paș
nică. Dar nu numai cons
trucție — și reconstruc
ție ! — ci construcție so
cialistă. Cei care treceau 
cu listele în mină din om 
în om, de fapt de la ado
lescent la adolescent, ce- 
rînd dreptul de a forma 
brigăzi, cerînd onoarea de 
a fi primiți ca voluntari pe 
primele șantiere naționale, 
aveau conștiința că tunelul 
pe care urma să-l săpăm, 
terasamentul pe care urma 
să-l trasăm, viaductul pe 
care urma să-l trimitem 
curcubeu din stîncă in 
stîncă, nu sînt simple acte 
de construcție, ci acte de 
naștere a unei lumi, a unei 
noi orînduiri, a unei Ro
mânii mai fericite și mai 
demne.

Și de aceea oriunde, ab
solut nimic nu ni se părea

lipsit de semnificație, de 
sens înalt. Era drept și 
necesar să înotăm prin 
noroi, să organizăm șu
turi de onoare, să par
ticipăm paralel la alfa
betizarea satelor, să orga
nizăm serbări, festivaluri 
sau seminarii de învățămînt 
politic, în picăturile de 
timp consacrate odihnei. 
Socoteam că dreptul gene
rației noastre este tocmai 
dreptul de a nu se odihni. 
El izvora din datoria de a 
lichida rapid 
țării, o datorie 
păsa umerii și 
o datorie care 
trezi pînă la

înapoierea 
care ne a- 
conștiința, 
ne ținea 
insomnie, 

acea insomnie activă și su
blimă care se cheamă res
ponsabilitate.

Am gustat-o atunci din 
plin. Ea îi făcea pe briga
dieri curajoși, neînduple
cați în fața greutăților, a 
stihiilor naturii pe care le 
înfruntau cu bucuria îmi 
plinirii unei misiuni su
preme. „Tovarăși, ce bri
gadă vine după noi să lu
creze pe furtună ?“ Cine a 
răspuns nu, în fața ploii,

(Continuare în pag. a IV-a)

treaptă superioară 
luntar-patriotică. 
Bumbești-Livezeni 
30 000 de tineri — muncitori, 
țărani, elevi, studenți, tineri 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — au rea
lizat în șapte luni construcția 
unei căi ferate pentru care au 
trebuit să fie sfredeliți munții 
în zeci de tuneluri, pentru 
care au trebuit înălțate peste 
văile prăpăstioase viaducte în
drăznețe. Dar mai presus de 
izbînzile înfruntării cu natura, 
cu vicisitudinile timpului și 
condițiile grele de lucru, mai 
presus de virtuțile tehnice ale 
lucrării — Șantierul de la 
Bumbești-Livezeni, ca și cele
lalte șantiere naționale s-au 
dovedit adevărate școli de e- 
ducație a unui tineret munci
tor, perseverent, călit în lupta 
cu greutățile, entuziast, demn 
continuator al înaintașilor.

Aniversînd azi aceste însem
nate obiective, făurite prin 

(Continuare tn pag. a IlI-a) Uratele brigadierilor îi întîmpină pe conducătorii de partid ji de stat
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pe compresoare, meca
nici aparate ele măsură 
și automatizare, lăcă
tuși mecanici și electri
cieni.

socio-culturală a 
categorie umană cu 
deosebit de
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„Scînteii tineretului"

JURNAL
DE TÎNĂR

Toamna aceasta este plină 
de tensiuni în struguri și 
ploaie. Totul mi se pare so
lid șl plU de _ ‘
matură. Există în 
și-n oameni o mare gîndire 
și cumpăneală. Nimic nu se 
face în van, celulele și idei
le cuprind tot spațiul, iar pă- 
mîntul, cules, ars de soare, 
odihnit, se gătește pentru 
pocnitul semințelor de grîu. 
Nu am nici o nostalgie din 
vară, încă. Iar din când orile 
primăverii, atît de trebuitoa
re femeilor, nu rețin nimic. 
Mă seufiund în toamnă sănă
tos și calm, ca un bulgăre în 
mare. încă din celelalte ano
timpuri mă pregăteam pen
tru această scufundare. O- 
mul e zeul strugurelui, al 
piinii, al fluviului, al echili
brului. al demnității și ade
vărului ; omul e zeul rodiri
lor șî-al păcii. Casa lui e cu
rată și bine gospodărită — 
asemeni vieții și destinului 
său, iar toamna îi intră cu 
laudă în poduri. în pivnițe 
și-n hambare, Pămîntul nos
tru e spațiul tuturor acestor 
împliniri autumnale, iar pu
terea lui nu poate fi măsu
rată decit cu puterea omului 
și-a roadelor. „Te salut, pă
mînt al țării lui Saturn, prea 
bună maică / A recoltelor 
bogate, dornică zămislitoare / 
De eroi slăviți : în cinstea ta, 
mă încumet acuma / A cînta- 
ndeletnicirea ce din vechi 
ți-aduse fala"... Lungi șiruri 
de cuvinte în sensuri adînci. 
dar luminoase spuse de stră
bunul Virgiliu, îmi străbat 
sîngele și glasul cînd trec prin 
marile bălți de rod ale toam
nei române... Dar în acest 
septembrie, atît de luminos și 
uman, cînd strugurii abia se 
urnesc din vii și ies la toate 
drumurile și prin toate pie
țele, în acest septembrie cînd 
țara își laudă lumea și con
ducătorii, cînd furnalele ard 
și cărbunele fără sfîrșit și 
oboseală iese din coapsele 
pămîntului, cea mai copleși
toare avere a oamenilor și-a 
istoriei sînt copiii. E o forfo
tă atît de mare pe toate dru
murile de țară și orașe încît, 
anevoie se mai poate circu
la : peste cîteva zile copiii, 
adică viitorul, vor începe 
școala. în zadar mai încercăm 
gesturi sobre de ordine : co
piii au asaltat magazine, li
brării, școli, tramvaie, auto
buze, trenuri, vapoare ; copiii 
au asaltat ființa patriei și ni
mic na li se poate asemui 
sau întrece în entuziasm, do
rință și vitalitate. în zadar 
am căutat să-mi satur sufle
tul de mișcare și viață la a- 
răturile care încolțeau sau 
Ia oțelării ; la cascade cu ape 
într-o prăbușire de coșmar, 
la erupțiile zăpezilor cînd 
prăbușesc dealuri și case 
pentru a-ți arăta un ghiocel 
primăvara ; în zadar m-au 
uitat ia mare și Ia incendii, 
la cărțile celor mai mari 
poeți intrînd cu sufletul și 
mintea în ele într-o teribilă 
sete de ritmuri și viață — 
puterea șl candoarea, lumina 
și curățenia, geniul și vita
litatea, viața Ia dimensiunile 
ei imperative, le-am găsit și 
trăit în aceste zile cînd fiii 
omului și-ai pămîntului au 
asediat spațiul și timpul. A- 
proape încremenite, în emo
ție și așteptare, milioane de 
inimi bat fantastic în piep
turi în așteptarea sunetului 
de clopoțel care va anunța 
startul luminii. Sute de mii 
de clopotele vor suna în di
mineața aceea, milioane de 
ochi și mîini și creioane și 
foi si cărți se vor contopi în 
flacăra luminii.

Ascultați în aceste zile 
țara sunînd și vibrînd de cea 
mai înaltă emoție a omului: 
fiul cel de 7 ani începe să în
vețe carte. El devine egal cu 
milioanele lui de confrați; 
fruntea lui începe să se lăr
gească, să se concentreze, să 
găsească soluții cît mai rapi
de spre aflarea și consfinți
rea adevărului.

TAUZLER ANTON - 
Sîntana-Arad : întreabă 
dacă are dreptul la com
pensarea concediului de 
odihnă pe anal 1937, în 
cazul în care a fost pen
sionat medical.

RĂSPUNS : art. 19 lit. 
b din legea care regle
mentează concediul de 
odihnă al angajaților pre
vede această posibilitate, 
cu condiția ca angajatul 
să fie scos din producție 
pe o perioadă mai mare 
de 12 luni. Dacă îndepli
niți această condiție și 
unitatea refuză să vă dea 
compensație în bani pen
tru concediul de odihnă, 
urmează să vă adresați 
Consiliului Sindical Lo
cal Municipal.

MAZILU GHEORGHE 
— Polovragi-Gorj; întrea
bă dacă imputația care 
1 s-a făcut, pentru că a 
degradat tractorul pe 
care l-a răsturnat, din 
imprudență, a fost am
nistiată.

RĂSPUNS : Legea
25/967 a amnistiat numai 
fapta de neglijență ast
fel că, din punct de ve-

dere penal, nu mai puteți 
fi făcut răspunzător. A- 
supra despăgubirilor civi
le, legea n-are nici un e- 
fact astfel încît dumnea- 
vșastr£ trebuie s£ recu-

perațji paguba care ați 
produs-o unității la care 
lucrați.

UN GRUP DE MUNCI
TORI DE LA U.M.U.M. 
BAIA MARE : întreabă 
dacă, după absolvirea 
unei scoli profesionale, 
sînt obligați să lucreze 
unde au fost repartizați, 
în cazul în care lucrările 
efectuate sînt inferioare 
în raport cu calificarea 
obținută. Sîntem, de a- 
semenea, întrebați după 
cît timp pot să fie tre-

patul

pentru cultura

de grîu a viito

chinuștilor
Combinatul de cau

ciuc sintetic din orașul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a primit o nouă 
promoție de tineri mun
citori. Cei 126 de ab
solvenți ai școlii pro
fesionale lucrează în 
prezent ca operatori 
chimiști, mecanici pom-

ÎNAINTEA PRIMEI ORE
Pășim treptele unei școli noi 

din Galați cu impresia pătrunde
rii unui vîrtej de emoții. Au loc 
examenele de admintere pentru 
clasa a IX-a, dar nu numai elevii 
sînt emoționați ci și un grpp de 
profesori sosiți aici la Liceul 
nr. 6, doar de cîteva ceasuri. Au 
venit de la Iași, București, Timi
șoara sau din alte centre univer
sitare și este primul lor contact 
cu școala în calitate de profe
sori. Este întîia oară cînd. tresar 
auzind cum li se adresează cei
lalți : „tovarășe profesor". Mîine 
poate li se vor risipi o parte din 
aceste emoții, dar vor apare al
tele și cine știe, dacă după de
cenii nu vor avea tot atîtea emo
ții. Poate nici nu-și doresc să ai
bă mai puține.

„N-am avut răbdare — ne 
spunea tînăra profesoară Corne
lia Căpățînă ■— să aștept data 
prezentării la post; am venit aici 
să văd școala imediat după repar
tizare, acum o lună. Atunci toată 
școala era plină de trandafiri. Mi 
s-a ispus că voi face parte din-4 
tr-un colectiv de profesori tineri, 
că școala, nouă fiind, abia acum 
își clădește prestigiul, faima, cum 
se spune și, ca atare, voi avea 
satisfacția să particip de la în
ceput la făurirea renumelui liceu
lui. Grupul noilor profesori este 
entuziasmat de primirea ce ne-a 
fost făcută în școală de către di
rectorul liceului, tovarășul Ion 
Danilescu, de întregul colectiv 
didactic. Am avut cert sentimen
tul că liceul se bizuie pe noi. De
sigur, școala ne fiind prea veche, 
prea multe elemente de Istorie

LA CA
TEDRĂ

ne-au fost prezentate. Dar ni 
vorbit din suflet, cu dragos- 
despre ceea ce va fi această 

școală în viilor, prin activitatea 
noastră".

Iuliana Pîrva, profesoară de 
matematică, continuă gîndurile 
colegei sale : „Ce îmi propun la 
început de carieră didactică ? 
Să-i fac pe elevi să îndrăgească 
această materie cum o îndrăgesc 
eu. M-aș bucura dacă nu peste 
mult timp elevii de la Liceul 
nr. 6 din Galați vor fi prezenți 
în gazeta de matematică sau la 
olimpiade. In acest scop, îmi pro
pun să înființez și să conduc aici 
un cerc al matematicienilor".

Tînăra profesoară ne vorbește 
cu înflăcărare despre specialita
tea sa. A absolvit în vara aceasta 
facultatea la Timișoara cu media 
9,21 și în Galați a venit pentru 
prima oară acum 3 ore. Cuvin
tele celorlalți tineri profesori tră
dează aceeași nerăbdare pentru 
începerea activității la catedră.

„Eu voi preda franceza — ne 
spune Cornelia Căpățînă — și aș 
aori foarte mult ca elevii mei

nu 
s-a
te,

din viitorul foarte aproape, să-și 
însușească această limbă. Mi-am 
adus cărți de franceză pentru ei, 
benzi de magnetofon, știu cînte- 
ce și povești în franceză și cred 
că-i voi cîștiga".

„Voi proceda cu elevii — ne 
spunea profesorul Virgil Scurtu 
— cum au procedat și profesorii 
mei cu mine. Adică, predînd fizi
ca și astronomia voi căuta să le 
stimulez interesul pentru știință 
recomand'mdu-le biografiile mari
lor savanți; le voi împrumuta 
cărți rare din biblioteca mea, voi 
organiza cu ei cercuri de specia
litate. La Iași, de unde vin, am 
condus un cerc de astronomie, în
ființat pe lingă Casa de cultură. 
Aș vrea încă din primele zile să 
înființez un asemenea cerc și aici 
pe lingă Casa de cultură din mu
nicipiul Galați. Mă ocup de as
tronomie de 13 ani. Ca profesor 
aș vrea să îndrum pașii unor po
sibili cercetători în acest dome
niu".

Gînduri de viitor, angajamente 
în fața propriei profesii. Despăr- 
țindu-mă de tinerii profesori, sînt 
tentat să le mai pun și alte în
trebări : Cum ar vrea să încheie 
primul an școlar, dacă prevăd in
succese, cum ar vrea să-i pore
clească elevii etc., etc. Mă abțin, 
însă, pentru a le da posibilitatea 
să asiste la • examenele de admi
tere, unde au fost invitați. Acolo 
își vor cunoaște o parte din vii
torii elevi. Asistînd la aceste exa
mene, ei încep, într-adevăr, cu în- 
ceputuL

IONEt> CHIRTO

RĂSPUNS:
a) . Absolvenții

școli profesionale 
obligați să lucreze 
au fost repartizați cel 
puțin trei ani, după ter
minarea școlii, așa cum 
d©' astfel s-au angajat 
în scris la admiterea în 
școală.

b) . Pentru a promova 
de la categoria a III-a 
la categoria a IV-a do 
salarizare absolvenții 
școlilor profesionale tre
buie să presteze mancă 
în prima categorie cel 
puțin nouă luni. Legea 
prevede însă că c.cl în 
cauză trebuie să fie pro
pus de șeful ierarhic 
pentru a susține un exa
men în fața comisiei teh
nice de încadrare, să fi 
lucrat anterior cel puțin 
șase luni lucrări superi
oare categoriei' de înca
drare, și unitatea să-1 
poată asigura în viitor 
astfel de lucrări. Deci, 
nu se poate face o pro
movare în mod automat.

RECOLl» B06ATĂ • s CARTOFI
liPUIE' STRINGEREA
$1 DEPOZITAREA El
IN BUNE CON^mi

A

Astă seară, în vechea sală a A- 
teneului, în acordurile primei 
rapsodii enesciene, Filarmonica 
va inaugura suita manifestărilor 
închinate centenarului ei.

Sărbătorind în luna mai 100 de 
ani de la înființarea Sqcietățiii 
Filarmonicii bgcureștene, presa 
româneasca, subliniind dimensiu
nile evenimentului, a evidențiat 
cîteva dintre paginile impunătoa
rei istorii a primei orchestre sim
fonice a României.

înființată prin strădaniile unui 
grup de muzicieni români, în 
frunte cu Eduard Wachmann, 
dezvoltîndu-se apoi sub îndruma
rea unor marcante personalități 
ale vieții muzicale românești, ca 
Dimitrie Dinicu și mai tîrziu 
George Georgescu, bucUrîndu-se 
ani în șir de sprijii 
George Enescu, Film

Iinul marelui 
, armonica a 

dobîndit de-a lungul unui veac 
de existență nu numai primul 
loc în rîndul marilor instituții 
cultural-artistice ale țării, ci și un 
rol de frunte în viața muzicală 
europeană.

Toate marile personalități mu
zicale ale veacului, de la Richard 
Strauss la Maurice R.avel, de la 
Arthur Rubinstein la Yehudi Me
nuhin, au colaborat cu Filarmo-

nica bucureșteană și au exprimat, 
în cuvinte entuziaste, satisfacția 
de a fi colaborat cu o formație 
artistică de prestigiu internațio
nal. Cele 5 concerte inițiate cu 
prilejul Festivităților Centenarului 
încearcă să sintetizeze programul 
Filarmonicii din ultimele decenii, 
permițînd, totodată, evoluția tutu
ror dirijărilor ei: v

între 10 și 14 septembrie vor 
avea loc astfel o serie de 3 con
certe simfonice (dirijate de Mir
cea Basarab, Mircea Cristescu și 
Mihai Bfediceanu) un concert 
coral (dirijat de Vasile Pintea) și 
un concert de muzică de cameră 
(dirijat de Paul Popescu) în care 
vom putea asculta printre altele : 
Rapsodia l-a. de Enescu și Sim
fonia a IV-a de Brahms (marți 10 
septembrie), Uvertura la opera 
„Maeștri cîntăreți" de Wagner, 
Simfonia a V-a „Musica solemna" 
de W. Berger și Simfonia spanio
lă de Lalo — solist Ion Voicu 
(joi 12 septembrie), lucrări came
rale de Corelli, Vivaldi, Mozart, 
Beethoven, Mihail Jora, (vineri 
13 septembrie) și, în sfîrșit, simfo
nia- a IX-a de Beethoven în con
certul final al festivităților.

Cred că fiecare regiune a 
țării își are semnele ei, bine 
conturate, care-ți dau certitu
dinea că a sosit ultimul ano
timp frumos al anului, cel 
încărcat de roade — toamna.

Dacă aș fi fost în Deltă i-aș 
fi descifrat prezența în norii 
colorați de păsări călătoare, 
în plutirea leneșă a crapului 
mai spre suprafață și în parfu
mul gutuilor aurii. La Curtea 
de Argeș și în Vîlcea, toamna 
a sosit în ziua în care s-au 
aprins focurile și au pornit 
să picure cazonele de țuică. 
Cit despre Drăgășani, Huși sau 
Panciu, aci bătrîna zînă a 
intrat în sat pe umerii cule
gătorilor din vii. Urcînd însă 
pe cursul superior al Oltului, 
in Depresiunea Baraolt, a Ciu- 
cului și Odorheiului, de la Fă
găraș pînă aproape de Gheor- 
ghieni, am întîlnit alte semne 
ale toamnei.

Au fost și zile cu soare și 
ceasuri multe de ploaie, dar 
certitudinea prezenței toamnei 
ne-au dat-o pregătirile pentru 
recoltarea cartofilor. Județele 
Brașov, Covasna si Harghita, 
la un loc, formează cea mai 
importantă zonă a țării de cul
tivare a cartofilor. Numai în 
județul Covasna 22.379 hec
tare și 13.874 hectare în coope
rativele din județul Brașov.

De cîteva ori la Șercaia, la 
Hărman, la Petriceni sau la. 
Sînzieni m-am oprit în capiii 
unor tarlale și am. privit atent 
pămîntul. Desfăcîndu-l după 
tuberculele mari, grele l-am 
frămîntat între palme. Nimic 
deosebit. Pămînt românesc. Se
cretul recoltei acestea bogate 
de cartofi a trebuit să-l' caut 
în altă parte. Pămîntul, cîmpul 
este numai uriașul laborator 
în care oamenii dirijînd toate 
procesele au pus deopotrivă 
știința, sudoarea multor zile 
de muncă, îngrășăminte chi
mice și sămînță selecționată, 
de mare productivitate.

Dacă aș fi gospodină, primul 
lucru pe care l-aș face în a- 
c.este zile, mi-âș pregăti un 
colț în pivniță sau cămară 
unde să-mi depozitez cartofii 
pentru iarnă. Șl aș avea de 
ce. în județul Covasna, bună
oară, se planificase a se rea
liza pe cele 22.379 ' 
producție medie de 
la hectar. Anul a fost, știe 
toată lumea cum — secetos, 
dar iată că și aici, după suc
cesele remarcabile obținute 
în alte județe ale țării în rea
lizarea unor producții de grîu 
bune, își spune cuvîntul supe-

hectare o
14.140 kg

rloritatea agriculturii socia
liste, ieșite învingătoare într-o 
dură confruntare cu condiții 
climaterice nefavorabile. Ul
timele evaluări și primele su
prafețe recoltate indică că în 
județul Covasna cooperativele 
agricole vor realiza cite 
15.500 kg. cartofi pe fiecare 
hectar, iar I.A.S.-urile 18.000 
kg.

Trecînd pe lingă șirurile de 
grămezi de cartofi, ce păreau 
fără sfîrșit, la Petriceni, Țuria 
și Sînzieni — cooperativele 
avînd cite 400 — 500 hectare 
cu asemenea cultură — am în
țeles mai bine argumentele oa
menilor de aici care susțin 
că vor realiza anul acesta 
peste două vagoane la hectar. 
Față de contractul de 76.000 
de tone, cooperativele agricole 
de aici fac totul pentru a 
preda în fondul centralizat 
al statului cel puțin 100.000 
tone de cartofi. O cantitate a- 
semănătoare vor preda în 
fondul central al statului și 
cooperativele din județul Bra
șov.

Recolta aceasta de cartofi 
care se anunță bogată este la 
ora actuală, aproape în între
gime, în pămînt, iar scoate
rea și depozitarea ei impune 
continuarea ascendentă a e- 
forturilor depuse pînă acum. 
Ploile abundente și cu prea 
scurte pauze între ele — din 
zonă — adaugă noi dificultăți 
anului și asa destul de nefa
vorabil. împreună cu toate 
buruienile vrejii au pornit 
din nou în vegetație. S-au luat 
însă măsuri. Pe marile supra
fețe,' în județul Brașov, for- 
țîndu-se maturizarea cartofi
lor de toamnă, se 
sltul vrejilor sau 
lor.

In principal, 
rămin însă preocupările perjțru 
recoltările propriu - zise. Ma
joritatea suprafețelor vor fi 
strînse cu mașinile. I.M.A.- ■ 
urile Sfîntul Gheorghe și 
Tîrgul Secuiesc — în județul 
Covasna — au gata pregătite 
în unități 266 de mașini de 
scos cartofi. Pregătirea mași
nilor s-a încheiat și în ju
dețul Brașov^ mai puțin la 
I.A.S. Ucea. La 5 septembrie 
cînd toate pregătirile pentru 
recoltatul cartofilor trebuiau 
încheiate, aci mai rămăseseră 
de reparat 31 de mașini. Și 
lipsa unor piese de schimb și 
alți factori au concurat, dar 
principala cauză rezidă din 
proasta organizare a muncii. •

Importante pregătiri au

execută co- 
tăvălugirea

în atenție

făeut și mai fac încă I.L.F.- 
urile. în județul Brașov, de 
pildă, au fost organizate 22 de 
centre de primire a cartofi
lor. S-au comandat vagoane și 
împreună cu organele C.F.R. 
s-au stabilit grafice de for
marea garniturilor. Sînt pe 
punctul de a fi încheiate pre
gătirile silozurilor.

Atît la Brașov cît șl la Co
vasna, I.L.F.-urile sînt gata 
pentru ca începînd din 10 sep
tembrie să primească cartofi 
din recolta de toamnă.

Demnă de evidențiat, încă 
de pe acum, este prezența ti
nerilor. In dimineața zilei de 
5 septembrie la I.A.S. Făgă- 
rași și Feldioara, Coînitetul 
județean Brașov al U.T.C. a 
deschis tabere de muncă pa
triotică. 70 de elevi ai Liceului 
din Șercaia și 76 liceeni din 
Feldioara s-au și prezentat 
pentru a ajuta la recoltatul 
cartofilor.

Și totuși mai sînt unele 
lucruri de făcut. Oricine în
țelege cred că transportarea a 
pesțe 200.000 de tone de car
tofi în 15—20 de zile, cît se 
scontează să dureze recolta
rea, nu constituie o activitate 
care nu ridică numeroase 
probleme. Organizarea trans
portului de cartofi din cimp 
la baze stă în sarcina directă 
a Uniunilor județene a coope
rativelor agricole și a unită
ților. La 4 septembrie la Uniu
nea județeană Brașov părerile 
erau încă contradictorii. în 
timp ce unii susțineau că vor 
primi camioane de la I.R.T.A., 
alții susțineau că nu. Șeful 
secției producție, inginerul 
Ohiga se scuza că el deabia 
a venit din concediu. Nu exista 
un plan precis de dirijarea 

în cazul în
a remor-

camioanelor 
care le vor priihi — 
cilor de la I.M.A. său a ce
lorlalte mijloace de trans
port.

Zilele care au mai rămas ar 
trebui foloșite cu mai. multă 
eficiență și pentru asigurarea 
necesarului de brațe de muncă 
la recoltatul cartofilor în 
unele unități din Truștul zo
nal I.A.S. Brașov,

Recolta de cartofi este 
bună, ea asigură satisfacerea 
necesităților, de consum și in
dustriale.. Important este ca 
acum să se acționeze, să se ia 
asemenea ihăsuri incit 
colta să fie 

■țiuni strînsă

re-
în bune condi- 
și depozitată

ION ȘERBU
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Studierea 
tineretului, 
manifestări 
și mozaicate, tinde să 
mai mult decît un- 
al sociologiei vîrstelor ; ea 
stituie chiar ca o ramură 
lă : „Sociologia tineretului". 
ființarea Centrului de cercetări 
în problemele tineretului este o 
dovadă a actualității unor ase
menea preocupări.

în Directivele Comitetului Cen
tral al P.C.R. privind dezvoltarea 
învățămînțului în Republica So
cialistă România, aprobate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 22—25 
aprilie 1968 se subliniază că în 
elaborarea planurilor și progra
melor de învățămînt multă vreme 
a fost ignorată sau chiar contes
tată valoarea științifică a unor 
discipline de mare actualitate și 
cu importante implicații practice, 
cibernetica, sociologia concretă, 
genetica. Tineretul contemporan 
evoluează însă într-o situație so
cială inedită, caracterizată prin 
„explozia informativă", prin anga
jarea indivizilor într-o „comuni
care totală", cu alte cuvinte, în 
condițiile exercitării unei puterni
ce „presiuni informaționale" (de 
receptare, prelucrare și transmi
tere de informații). Faptul aceste 
determină evidente și însemnate 
modificări de comportament și de 
mentalitate. Devine absurd în 
aceste condiții să se limiteze posi
bilitatea de informare, să se ex
cludă din procesul de învățămînt 
unele discipline de actualitate. 
Dar, așa cum se subliniază și în 
noile reglementări privind moder
nizarea și perfecționarea școlii 
superioare, este necesar ca în 
procesul de învățămînt să se re
flecte concepția noastră filozofi
că despre lume și viață, materia
lismul dialectic și istoric. Trebuie 
să se elimine cu desăvîrșire une
le confuzii ideologice, concepții 
greșite și orice fenomene de tole
ranță și îngăduință față de aces
tea ; învățămîntul superior trebuie

mobile 
devină 
capitol 

se con- 
specia- 

în-

să

IN DOMENIU BE ACTIVITATE SmțEASM

devină un focar de luptă îm
potriva a ceea ce este retrograd 
și învechit, împotriva tuturor con
cepțiilor idealiste, mistice, reacțio
nare. Iată de ce creșterea conti
nuă a volumului de cunoștințe și 
extinderea mijloacelor de comuni
care reclamă și o perspectivă 
nouă de studiu, cunoscută sub 
numele de „sociologia informa
ției". Această ramură a sociolo
giei are în vedere ansamblul de 
informații ce sînt necesare în ac
țiune și în gîndire, în cercetare 
și producție, în cultură și destin
dere. Un asemenea complex de 
informații capabile să încunoștiin- 
țeze asupra tezaurului de cunoș
tințe sau valori pe care societatea 
îl îmbogățește permanent, îl cu
prindem sub noțiunea de gnosin- 
formații. Ne referim, firește, la 
toată gama, de la știri, reclame 
și reportaje, la producții artistice 
(spectacole, piese muzeale, publi
cații științifice și literare, filme), 
schimburi de experiență sau con
sultații de specialitate, transmisi
bile prin canalele comunicațiilor 
de masă (presă, cinema, radiote- 
leviziune ș.a.) sau prin canalele 
orientate ale informației specia-
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lizate (biblioteci, fonoteci, ser
vicii de informații etc).

Sociologia informației ar pu
tea urmări în investigațiile sale 
coordonatele sociale ale produ
cerii și răspîndirii gnosinforma- 
țiilor, precum și efectele pe care 
ele le produc asupra diverselor 
categorii de oameni și asupra re
lațiilor acestora cu comunitatea 
de cultură din care fac parte. 
După cum se știe, tineretul dis
pune de două importante căi 
pentru obținerea gnosinforma- 
țiilor : instrucțiunea școlară (sau 
universitară) și mijloacele oferite 
de cultura mediului social în care 
trăiește. Tineretul intră une
ori pe aceste circuite fără o prea
labilă sau oricum suficientă pre
gătire, deoarece numai partici
parea activă la viața socială cu 
toate implicațiile ei organizato
rice, productive, creatoare, cu 
responsabilitățile pe care le im
pune, construiește modelele psi
hosociale ale înțelegerii. Lipsit 
de asemenea sisteme de criterii, 
tineretul devine în mod firesc 
receptiv față de informațiile ine
dite, care nu întîmpină, în cadrai 
lui mental, rezervele impuse de 
structurile deja constituite. Pro-

blema esențială care se ridică 
este : se poate acorda tineretului 
acces nelimitat la sursele directe 
d3 informație sau accentul tre
buie pus pe integrarea cît mai 
autentică a tineretului în forme 
active de participare la viața so
cială, formîndu-i-se prin toate 
mijloacele, sisteme de referință 
pentru discernerea informațiilor 
și exercitarea opțiunilor valori- 
zante ? Nu se creează însă, în 
felul acesta premize pentru o 
mentalitate conservatoare ? în a- 
cest caz, desigur că mi putem 
considera comportamentul tine
retului ca unitar și global. Ori
cum, însă, în condițiile comple
xității și caracterului contradicto
riu a numeroase fenomene cultu
rale contemporane soluția o re
prezintă nu anchilozarea sau res- 
trîngerea orizontului de infor
mații ci cunoașterea temeinică și 
largă, precum și dezvoltarea spi
ritului critic, marca unei gîndiri 
și sensibilități mature. Optînd 
pentru un astfel de mod de asi
milare a culturii școala noastră 
superioară și organizațiile studen
țești evită să provoace tinerilor 
discipoli ai Almei Mater infirmi
tăți intelectuale la care i-ar con-

damna prohibiția circulației idei
lor. Ceea ce nu înseamnă că via
ța spirituală din universitate ar 
fi deschisă concepțiilor retrogra
de, nocive. Dimpotrivă, o bună 
informație, eliminarea tendințelor 
vulgarizatoare și interpretărilor 
schema!izatoare constituie con
diția unei atitudini critice, efi
ciente, a unei poziții cu adevărat 
intransigente și combative. De 
aceea sînt necesare ample studii 
sociologice pentru a putea ur
mări modul în care funcționează 
mecanismele comunicării în micro 
și macro-grupuri de tineri, în re
lațiile lor cu lumea âdulților, în 
diversele categorii de tineret (din 
școli, clin producție, cu pregătire 
diferită său din specialități va
riate etc). Studenții, primind în 
facultăți cunoștințe de sociologie 
(nu ne referim numai la studen
ții care se specializează în dome
niul sociologiei) ar putea fi an
trenați Iă aceste studii sociolo
gice; pentru activitatea Centru
lui de cercetări în problemele ti
neretului studenții (cei pasionați 
de sociologie) ar putea fi de un 
sprijin real și eficient. Compor
tarea tineretului față de gnosin- 
formația elaborată și păstrată în 
societate, gradul de participare 
la. producerea însăși a informa
țiilor, condițiile în care circuitul 
stăpînît și orientat' al gnosinfor- 
mației poate asigura fuziunea 
dintre mediile școlare și mediile 
culturale extrașcolare, modul cum 
informațiile asimilate pot contri
bui la emanciparea intelectuală 
și socială, precum și la integrarea 
profesională și culturală a 
tineretului, iată doar cîteva 
probleme pe care le ridică aceas
tă forță dinamică a societății, ti
neretul, într-o epocă a exploziei 
informaționale, putînd constitui 
tot atîtea domenii de studiu pen
tru cercetarea sociologică la care 
să fie antrenați și studenții.

paul caravia
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(Urmare din pag. I)

va afirma tot mai biruitor pe 
toate continentele, există ga
ranția că sistemul socialist va 
deveni tot mai puternic, se va 
afirma tot mai mult, că noi și 
noi popoare vor păși pe calea 
socialismului, (aplauze, urale). 

Partidul nostru a acționat 
și acționează pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare 
și prietenie cu toate țările 
socialiste. Voi. tinerii, ați fost 
și sînteți întotdeauna în pri
mele rînduri în înfăptuirea a- 
cestei politici, pentru ca tine
retul nostru este partizanul 
prieteniei și colaborării între 
popoare, între tinerii din toate 
țările socialiste, din întreaga 
lume, (aplauze, urale). Ne-am 
pronunțat și ne pronunțăm 
pentru relații de prietenie și 
colaborare cu toate popoarele 
lumii; cauza prieteniei și co
laborării între toate popoare
le planetei noastre, este însăși 
cauza libertății, independen
ței și dreptății sociale, (urale, 
aplauze).

Știm că există forțe impe
rialiste care amenință pacea; 
de aceea este necesar să ac
ționăm pentru unirea întregii 
mișcări revoluționare, întregii 

7 mișcări antiimperialiste, a tu- 
țu turor oamenilor dornici de 

progres. Numai astfel vom 
evita ca omenirea să fie azvîr- 
lită într-un război, vom asi
gura pacea — bunul cel mai 
de preț al tuturor popoarelor, 
pentru care tînăra generație 
trebuie să lupte cu întreaga 
sa energie și combativitate 
(aplauze, urale).

Partidul nostru consideră că 
la baza ielațiilor dintre țările 
socialiste, dintre partidele co
muniste și muncitorești, tre
buie așezate principiile atot
biruitoare ale marxism-leni- 
nismului: egalitatea deplină 
în drepturi între popoare și 
națiuni, respectul independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile in- 
terne, 
șească, 
pentru 
cii de 
ceste F_ ,
creează baza unității de ne
zdruncinat a țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și mun
citorești. Numai respectarea 
neabătută a tuturor acestor 
principii poate asigura trium
ful cauzei socialismului și co-

___ în treburile 
întrajutorarea tovără- 
solidaritate în lupta 

cauza oamenilor mun- 
pretutindeni. Toate a- 
principii, la un loc,

(Urmare din pag. l-a)

La adunare au luat parte 
membri ai C.C. ăl P.C.R., ai gu
vernului, reprezentanți ai Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., al Consiliului popular 
municipal, ai organizațiilor ob
ștești.

In fața teatrului, conducătorii 
partidului și statului sînt salutați 
cu căldură de tovarășul Ion Ilies
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, și de ceilalți 
membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C.

Mii de tineri au format un a- 
devarat culuar viu prin care oas
peții ajung la porțile teatrului, 
larg deschise. In acest lăcaș, creat 
tot prin munca patriotică a tine
retului, s-au adunat astăzi repre
zentanți ai brigadierilor din în
treaga țară, tineri care, răspun- 
zînd chemării partidului comu
nist, s-au avîntat în muncă cu 
elan tineresc. Ei intonează 
cîntece tinerești, cîntecele de 
atunci, ca și cele de as
tăzi, care îi însoțesc în izbmzile 
de pe marile șantiere sau de la 
locurile lor de muncă. Ei flutu
ră în adierea vîntului drapelele 
diferitelor șantiere ale tineretului. 
Fundalul imensului amfiteatru 
este dominat de lozinca „In sluj
ba partidului și a patriei — pre
zent I* expresie a sentimentelor 
care animă unanim tineretul 
României socialiste.

Apariția conducătorilor parti
dului și statului nostru este în- 
tîmpinată de puternice ovații și 
urale.

Momente impresionante: De 
pe două estrade amenajate în in
cinta teatrului, se înalță sus pe 
catarge, în sunetele imnului 
„Trei culori*, drapelul patriei. 
Răsună ovații și urale în cinstea 
Partidului Comunist Român, a 
Comitetului său Central, care 
conduce tineretul patriei noastre, 
alături de întregul popor, spre o 
viată tot mai îmbelșugată.

Reprezentanții celor două ge
nerații de brigadieri, Ion Perșoiu, 
veteran al șantierului Bumbești— 
Livezeni, iar astăzi brigadier pe 
șantierul autostrăzii București —• 
Pitești, și Horia Ioanid, în nume
le celor mai tineri brigadieri pre
zintă secretarului general al C.C. 
al P.C.R. raportul. . Ei dau glas 
întregii istorii de muncă și abne
gație a tineretului nostru, iar a- 

munismului. (vii aplauze, u- 
rale).

Orice încercare de a ne
glija, de a subaprecia o latură 
sau alta a acestei baze prin
cipiale a relațiilor, aduce dau
ne mișcării comuniste, unită
ții forțelor antiimperialiste. 
Partidul nostru, pe steagul 
căruia a stat și stă scris prin
cipiul solidarității internațio
nale, își va îndeplini în acest 
spirit obligația sa de detașa
ment activ al mișcării revolu
ționare mondiale. (aplauze pu
ternice, urale îndelungate).

în condițiile de astăzi, noi 
considerăm că nu trebuie pre
cupețit nici un efort pentru 
a găsi căile în vederea îmbu
nătățirii relațiilor dintre țări
le socialiste, dintre partidele 
comuniste și muncitorești. De 
asemenea, trebuie acționat în 
direcția destinderii în viața 
internațională, a împiedicării 
forțelor reacționare care ar 
dori să împingă omenirea 
înapoi spre perioada războiu
lui rece. Trebuie să facem 
totul pentru a continua pro
cesul început de realizare a 
securității europene, de des
tindere internațională, de asi
gurare a 
noastră, 
lungite). Aplauzele 
voastră, ca de altfel 
țările puternice care 
loc în aceste zile în 
țară, manifestări de 
tete și sprijin unanim față de 
politica partidului și guvernu
lui, sînt o dovadă că această 
politică corespunde pe deplin 
intereselor întregului nostru 
popor, cauzei socialismului și 
păcii, (aplauze, urale).

Am început cuvîntarea pe 
ploaie. Vedeți, ploaia a trecut. 
Noi comuniștii sîntem învățați 
să facem față oricăror furtuni, 
să stăm necliptiți la postul 
nostru, conducînd poporul pe 
calea bunăstării și fericirii, 
(aplauze, urale). Noi știm că 
oricîte furtuni se vor ridica, 
idealul socialismului și comu
nismului sînt de neînvins. 
România va fi întotdeauna un 
stat liber, puternic și indepen- 

so- 

păcii pe planeta 
(aplauze, urale pre- 

dumnea- 
manifes- 
au avut 
întreaga 
solidari-

dent în rîndul statelor 
cialiste. (aplauze, urale).

Știm că lumea de mîine 
pentru care am luptat și lup
tăm va fi o lume a egalității 
depline între toate națiunile, a 
prieteniei și colaborării fră-

ceste istorii răspund prezent prin 
glasul a mii și mii ae tineri ve- 
niți la sărbătoare. Răspund pre
zent brigadierii de la Bumbești- 
Livezeni, Salva — Vișeu, Agni
ta — Botorca, Prut, Ozana — 
Cracău, Bicaz, Apaca, de pe toa
te șantierele reconstrucției națio
nale și ale înălțării economice a 
patriei din decursul celor 20 de 
ani. Veteranii își împletesc glasu
rile cu cele ale celor mai tineri 
brigadieri de pe șantierele auto
străzii București—Pitești, ale șo
selelor Bumbești — Livezeni, 
Cimpina — Comarnic, Baia 
Sprie — Sighet, ale aeroportului 
Otopeni, de pe șantierele de iri
gații din întreaga țară.

Cuvintele rapoartelor au în a- 
ceste clipe semnificația unui fu- 
rămînt: „Vom fi întotdeauna a- 
colo unde țara ne cheamă, unde 
vîrsta și elanurile noastre își află 
cel mai fierbinte răspuns. Spu
nem din toată inima, cu tot avîn- 
tul nostru tineresc că cea mai 

mare dorință a noastră este de a 
ne închina întreaga viață cauzei 
Partidului Comunist Român, vic
toriei socialismului în România*.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm tineresc ia apoi cuvîn
tul tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului. Cuvîntul este subliniat de 
aplauzele miilor de participanți.

în numele brigadierilor din a- 
nul 1948, ing. Gheorghe Păun, 
de Ia șantierul naval din Con
stanța, a exprimat satisfacția deo
sebită pentru aniversarea acestui 
eveniment care va rămîne în me
moria noastră ca un exemplu pu
ternic de ceea ce înseamnă iu
birea de patrie și de popor. Cu 
abnegație și bărbăție, o întreagă 
generație de tineri a răspuns a- 
tunci printr-un singur „da" che
mării partidului, punînd la teme
lia noului edificiu al țării cele 
dintîi pietre de entuziasm și hăr
nicie. Au trecut de atunci 20 de 
ani: socialismul, așa cum îl vi
sam și îl gîndeam pe șantiere, a- 
colo pe schele, lingă unelte și lin
gă focuri, socialismul, așa cum îl 

țești între popoare ; nimic 
poate împiedica realizarea 
cestei aspirații a omenirii, 
plauze, urale).

Privindu-vă pe voi acum și 
ascultîndu-vă, îmi amintesc de 
vremea cînd am intrat în rîn- 
durile tineretului comunist, cu 
peste 35 de ani în urmă. S-au 
petrecut multe de atunci, to
varăși, dar vreau să declar a- 
cum că conducerea partidului, 
eu personal, privim cu încre
dere viitorul patriei noastre. 
Știu că cei care vor veni după 
noi sînt urmași demni ai ute- 
ciștilor, ai comuniștilor, că ei 
vor ține sus făclia comunismu
lui, a libertății și independen
ței patriei noastre, (aplauze, 
urale furtunoase). Un singur 
lucru nu trebuie să uitați nici
odată, tovarăși, că sînteți fiii 
unui popor care a devenit li
ber, stăpîn pe destinele sale, 
a unui popor care nicioda
tă nu a îngenunchiat 
care e hotărît 
pentru victoria 
lui alături de 
le socialiste, care 
la cot cu toate popoarele spre 
progresul vieții pe planeta 
noastră, (aplauze, urale entu
ziaste, prelungite). Prietenii 
noștri din țările socialiste, 
prietenii noștri din întreaga 
lume trebuie să știe că în po
porul român au un tovarăș 
de nădejde, care întotdeauna 
își va îndeplini obligațiile ce-i 
revin în lupta pentru comu
nism. pentru progres, (aplau
ze, urale).

Am reamintit virtuțile po
porului nostru pentru că ele 
trebuie să fie virtuțile fiecă
rui cetățean, fiecărui tînăr al 
patriei noastre. Poți fi la un 
moment dat slab, dar nicioda
tă nu trebuie să fii laș. La
șitatea nu are ce căuta în rîn- 
durile noastre, nu este o tră
sătură proprie poporului ro
mân. (aplauze, urale puterni
ce). Toate aceste virtuți dubla
te de știință, de cultură, ba
zate pe unitatea de nezdrun
cinat a întregului nostru po
por. trebuie să devină călăuza 
de muncă și acțiune a tine
rei generații, a întregii noas
tre națiuni.

Vă doresc multe succese în 
activitatea dumneavoastră, 
multă sănătate, multă fericire, 
(aplauze entuziaste, urale pu
ternice, vibrante, prelungite 
minute în șir).

Și 
să lupte 

comunismu- 
toate țări- 
merge cot ‘

învățam și ni-1 închipuiam cu o- 
chii, a prins rădăcini puternice ; 
există astăzi Republica Socialista 
România și e de ajuns să înțele
gem și să vedem în ce chip lu
minos ne-am construit noi țara, 
în ce chip hotărit asaltăm noi 
viitorul. în numele generației 
sale, el a asigurat conducerea 
partidului, că brigadierii de acum 
20 de ani au rămas și vor rămî
ne ostași credincioși partidului. 
„Fiecare dintre noi, a spus el, la 
locurile noastre de muncă, nu 
vom precupeți nici un efort și ne 
vom închina întreaga viață ridi
cării pe noi culmi a României 
socialiste. Toți pînă la unul, spri
jinim politica profund patriotica, 
internaționalistă a partidului, răs
pundem Ia orice chemare, cu a- 
ceeași vigoare și elan tineresc, ca 
și acum 20 de ani — prezent".

A luat apoi cuvîntul primul se
cretar al Comitetului municipal 
București al U.T.C. Dumitru 
Gheorghișan care, mulțumind 

ENTUZIASTA MANIFESTARE
A TINERETULUI

pentru distincția acordată, a 
spus :

Hotărîrea nestrămutată a tine
rilor muncitori, tehnicieni, ingi
neri, elevi și studenți din Capita
lă de a milita neobosit pentru în
făptuirea mărețelor obiective ale 
desăvîrșirii edificiului socialist în 
patria noastră, constituie răspun
sul unanim al tinerei generații 
față de grija părintească pe care 
partidul, Comitetul Central, dum
neavoastră personal iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu o mani
festați pentru formarea și dezvol
tarea multilaterală a tineretului.

Decernarea Drapelului de or
ganizație fruntașă în activitatea 
voluntar — patriotică, reprezintă 
pentru tineretul Capitalei obliga
ția de onoare ca sub conducerea 
Organizației municipale de 
partid, să depună eforturi și mai 
mari în toate domeniile de acti
vitate pentru a contribui la avîn- 
tul general al economiei, științei 
și culturii, la dezvoltarea și înflo
rirea națiunii noastre socialiste. 
Vă asigurăm și cu această ocazie 
— stimate tovarășe Ceaușescu — 
de încrederea și atașamentul ne-

Drapelele se aliniază ca și succesele raportate în această seară
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țărmurit al tineretului Capitalei 
față de politica patriotică, pro
fund internaționalistă a partidu
lui nostru și ne angajăm să fim 
la înălțimea înaltei misiuni încre* 
dințate, să milităm neobosit pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin, să facem zid de neclintit 
în jurul partidului, al Comitetu
lui său Central.

în numele brigadierilor pre- 
miați a mulțumit Victor Rum- 
ceanu, care a spus : Sînt profund 
emoționat de înalta distincție a- 
cordată de organizația noastră 
revoluționară de tineret brigăzii 
noastre care a muncit pe șantie
rul autostrăzii București — Pi
tești. Promitem solemn, conduce
rii de partid și de stat, dum
neavoastră scumpe tovarășe 
Ceaușescu, că tineretul va fi și 
de acum înainte prezent la toa
te chemările partidului, în slujba 
patriei, că nu vom precupeți ni
mic, niciodată, că ne vom închi
na întreaga viață muncii harni-

po-

ce, entuziaste, convinși pînă în 
adîncul sufletului nostru că des
tinele tinerei generații, ale între
gului popor român sînt în mîini- 
le încercate ale celui mai înțe
lept conducător — Partidul Co
munist Român. De aceea vom 
răspunde întotdeauna prezent: 
Prezent, — cauza Parti
dului Comunic Român ! Pentru 
— prosperitatea Republicii So
cialiste România ! Pentru — 
porul român I

în aplauzele puternice și en
tuziaste ale miilor de participanți 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat.

Cuvintele secretarului general 
al partidului sînt subliniate în re
petate rînduri cu urale și puter
nice aplauze. Deși în timpul cu- 
vîntării, deasupra Teatrului de 
vară s-a abătut o puternică ploa
ie, cu torente de apă, care au în
văluit tribunele înțesate de tineri 
și masa de onoare, nimeni nu s-a 
clintit din loc, nimeni n-a des
chis umbrela; miile de briga
dieri veniți din toate colțurile pa-

triei, au urmărit cu atenție spori
tă cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniindu-le cu 
urale, cu ovații. Minute în șir, 
reprezentanții celor două genera
ții scandează numele patriei și al 
partidului — al patriei pe care o 
împodobim cu noi frumuseți —, 
al partidului care călăuzește e- 
nergia și avîntul tineretului, al 
întregului popor în lupta pentru 
înfăptuirea idealului nostru su
prem — construcția comunismu
lui în România.

Tineretul patriei noastre mul
țumește din inimă partidului 
pentru onoarea ce t s-a încredin
țat de a participa cu întreaga sa 
energie la edificarea socialistă a 
patriei, legîndu-și numele de noi
le cetăți ale industrializării, de 
marile șantiere de irigații, de noi
le edificii ale științei și culturii, 
care sînt astăzi obiective de mun
că patrietică.

Cei prezenți își unesc glasurile 
într-un singur imn închinat Re
publicii „măreață vatră a po
porului nostru*, un imn de dra
goste și recunoștință pentru grija 
părintească pe care partidul a a- 
rătat-o tineretului, pentru înțelep
ciunea cu care i-a călăuzit avîn
tul, educîndu-l în spiritul iubirii 
de țară, al răspunderii înflăcăra
te pentru destinele și fericirea ei.

Sub lumina focurilor de artifi
cii, adunarea ia sfîrșit într-o at
mosferă de înălțător entuziasm. 
Răsună cîntece de brigadier, cu
noscutul „Hei-rup l* al șantiere
lor naționale. Miile de tineri flu- 
turînd eșarfe roșii, galbene, albas
tre, formează un imens drapel al 
patriei. Este entuziasmul cu care 
s-a străpuns tuneluri, cu 
s-au înălțat viaducte, cu
s-au stăvilit șuvoaiele de apă, cu 
care s-au ridicat cetăți industria
le și monumente, entuziasmul cu 
care a fost încununată fiecare 
victorie a tineretului, iar fiecare 
victorie a fost și va fi închinată 
patriei, partidului. Însuflețirea tu
turor șantierelor tineretului s-a a- 
dunat parcă aici, într-un unic act 
de voință, de unanimă și fierbin
te adeziune la politica internă și 
externă a partidului nostru, po
litică pe care tineretul patriei 
noastre o urmează neșovăitor, po
litică ce reprezintă prezentul și 
viitorul fericit al României socia
liste.

care
care

PAUL ANGHEL 
MIRCEA S. IONESCU 

CONSTANTIN MARINESCU
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munca tineretului în urmă cu 
două decenii, ne îndreptăm 
gîndurile cu recunoștință și 
admirație spre brigadierii a- 
celor zile, dintre care pe mulți 
avem bucuria de a-i ști azi 
oameni cu o înaltă pregătire 
de specialitate, activînd în 
funcții de responsabilitate în 
unități productive, în instituții 
centrale, în aparatul de partid 
și de stat.

înflăcărat de idealurile par
tidului comunist tineretul a 
continuat să fie tot timpul o 
prezență activă în realitatea 
social-constructivă a patriei. 
Tradiția născută pe șantierele 
naționale ale tineretului s-a 
menținut neclintită în conști
ință și în fapte. Tinerii și-au 
dovedit, în toți anii care au 
urmat, hărnicia și dragostea 
de muncă, adeziunea deplină 
la programul de înflorire a 
patriei, înscriindu-și numele 
la loc de cinste pe actul de 
naștere al multora din înfăp
tuirile poporului nostru. In
dustrializarea socialistă, trans
formarea socialistă a agricul
turii au creat un cîmp larg 
de afirmare a elanului tine
resc în munca pentru edifica
rea societății noi. în uzine, pe 
șanitere, pe ogoare tineretul 
și-a afirmat prin fapte devo
tamentul față de programul 
de dezvoltare a patriei socia
liste, față de fiecare din mă
surile al căror țel unic, mereu 
același, a rămas asigurarea 
prosperității celor ce muncesc. 
Oriunde s-a aflat, tineretul 
țării noastre, educat de partid, 
de U.T.C., n-a dat înapoi în 
fața greutăților, a răspuns cu 
dăruire și devotament chemă
rilor patriei socialiste.

Cuvintele de înaltă aprecie
re rostite nu o dată de condu
cerea partidului la adresa con
tribuției pe care tineretul a 
adus-o în anii construcției so
cialiste sînt pentru noi motive 
de îndreptățită mîndrie și, tot
odată, îndemn spre noi înfăp
tuiri, spre continua perfecțio
nare a activității și cunoștin
țelor noastre pentru a răspun
de cu cinste exigențelor tot 
mai ridicate în toate domeniile 
vieții economice și sociale.

Paralel cu străduința de a-și 
îndeplini în mod exemplar 
sarcinile la locul de muncă, 
tinerii au continuat tradiția 
muncii voluntar-patriotice, 
manifestîndu-și inițiativa pre
tutindeni unde era nevoie de 
aportul lor.

Desigur, munca patriotică a 
tineretului se desfășoară as
tăzi în condiții noi, dar virtu
țile ei educative au rămas ace
leași. Dăruirea a ceea ce ai 
mai bun, forța de muncă, inte
ligența in lupta pentru crește
rea avuției materiale și spiri
tuale a societății, pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste 
creează un larg teren de mani
festare resurselor nobile ale 
dragostei față de patrie, dăl- 
tuind caracterele, formînd oa
meni adevărați. Iată de ce Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 29 noiembrie—1 decembrie 
1967 sublinia rolul deosebit al 
educării prin muncă și pen
tru muncă a tineretului, iată 
de ce acestei forme de educare 
i se conferă un loc central în 
întreaga activitate de formare 
a tineretului. în acest spirit, 
prin Chemarea C.C. al U.T.C. 
din luna mai a acestui an, U- 
niunea Tineretului Comunist 
a venit în întîmpinarea zecilor 
de mii de tineri care și-au ex
primat dorința să se întreacă 
pe șantierele muncii voluntar- 
patriotice. Am fost încredin
țați, și faptele au confirmat-o 
pe deplin, că tinerii vor răs
punde cu entuziasm chemării 
pe noile șantiere naționale ale 
tineretului, că aniversarea a

Cuvîntul tovarășului
ION ILIESCU

20 de ani de la crearea prime
lor șantiere naționale ale tine
retului va consemna noi fapte 
de vrednicie și dăruire a tine
rei noastre generații, noi do
vezi ale atașamentului său față 
de ideile și țelurile societății 
socialiste.

Folosind prilejul adunării 
jubiliare de azi, dorim să adre
săm în numele Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist felicitările noas
tre cele mai călduroase tutu
ror tinerilor și organizațiilor 
U.T.C. care au desfășurat o 
activitate bogată și variată pe 
frontul acțiunilor voluntar-pa
triotice.

Pe cele 420 de șantiere locale 
ale tineretului — a spus vor
bitorul — precum și la alte 
obiective, tinerii au efectuat un 
număr de aproape 89 milioane 
ore de muncă voluntar-patrio- 
tică, realizînd economii în va
loare de circa 320 milioane lei.

în continuarea cuvîntului 
său, primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a înfățișat realizările 
obținute de tineri în acțiunile 
de colectare a metalelor 
vechi, de refacere a patrimo
niului forestier, de redare a noi 
suprafețe agriculturii, la lu
crările agricole din campania 
de vară și de pe șantierele de 
îmbunătățiri funciare. Pentru 
contribuția lor deosebită au 
fost evidențiate organizația 
U.T.C. a municipiului Bucu
rești, organizațiile județene 
ale U.T.C. Prahova, Hune
doara, Caraș-Severin, Brașov, 
Vîlcea, Argeș, Bacău, Vrancea, 
Suceava, Vaslui, Ilfov, Ialomi
ța, Brăila, Teleorman.

Comitetul Central al U.T.C. 
a hotărit ca drapelul jubiliar, 
pentru cele mai bune rezul
tate obținute în acest an în 
mobilizarea tineretului la ac
țiuni de muncă voluntar-pa- 
triotică să fie decernat orga
nizației U.T.C. a municipiului 
București.

Prilej de afirmare a elanu
lui tineresc a constituit acti
vitatea desfășurată în acest an 
pe șantierele naționale ale 
tineretului pentru sprijinirea 
construcției primei autostrăzi 
românești București-Pitești, a 
șoselelor Bumbești-Livezeni, 
Cîmpina-Comarnic, Baia Sprie- 
Sighet și a noului aeroport 
Otopeni.

Drapelul de onoare al C.C. 
al U.T.C. este decernat bri
găzii Ilfov III, formată din 
elevi din Oltenița și Urziceni, 
care a lucrat pe șantierul auto
străzii București-Pitești, cîș- 
tigătoarea întrecerii organizată 
între brigăzile de pe aceste 
șantiere; totodată se acordă 
diplome de onoare ale C.C. 
al U.T.C. brigăzilor Argeș I și 
Gorj II.

Fruntașă în întrecerea din
tre brigăzile de pe șantierele 
naționale de irigații este bri
gada Brăila III — care pri
mește drapelul de onoare al 
C.C. al U.T.C. ; diplome de 
onoare ale C.C. al U.T.C pri
mesc brigăzile Băneasa Giur
giu II și Ialomița I.

Transmițînd brigăzilor și 
brigadierilor care s-au eviden
țiat în acțiunile de muncă pa
triotică, tuturor organizațiilor 
U.T.C. felicitări și urări de noi 
succese, tovarășul Ion Iliescu a 
spus în continuare :

Reliefînd rezultatele obți
nute pînă acum, vrem tot
odată să subliniem marile po
sibilități pe care le avem pen
tru a spori contribuția tinere
tului și pe această cale, la e- 
fortul general de înălțare con
tinuă a patriei noastre. Vrem 
să relevăm faptul că în săptă- 
mfnile următoare peste 60 000 
de elevi și studenți vor munci 
pe ogoarele întreprinderilor 
Agricole de Stat, participînd

de

la campania de strîngere a re
coltelor.

Antrenînd tînăra generație 
la realizarea ansamblului 
măsuri înnoitoare inițiate de 
partid pentru dezvoltarea și 
perfecționarea continuă a eco
nomiei naționale, a societății 
noastre socialiste, Uniunea Ti
neretului Comunist Vede în 
dezvoltarea muncii patriotice o 
parte integrantă a activității 
sale pentru dezvoltarea spiri
tului dinamic, a atitudinii pă’ 
trunse de o înaltă responsabi
litate civică, patriotică a tine
retului nostru.

Unită strîns în jurul, parti
dului și guvernului, tînăra ge
nerație muncește cu abnegația 
și pricepere, contînuînd tradi ■ 
țiile înaintașilor, dînd prin 
activitatea sa creatoare cea 
mai convingătoare mărturie a 
credinței sale în idealurile so
cialismului, a devotamentului 
său față de politica Partidului 
Comunist Român pusă în sluj
ba intereselor fundamentale 
ale poporului și patriei noa
stre.

Vrem în acest moment so
lemn să asigurăm conducerea 
partidului și șțatului nostru, 
pe dumneavoastră personal 
— iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — că tineretul pa
triei noastre și organizația sa 
revoluționară vor urma și pe 
viitor cu abnegație și hotărîre 
politica marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, 
eforturile sale perseverente 
pentru propășirea patriei so
cialiste și prosperitatea celor 
ce muncesc, pentru dezvotla- 
rea democrației socialiste, pen
tru afirmarea principiilor uma
nismului socialist, ale norme* 
lor comuniste de conviețuire, 
pentru victoria deplină a so
cialismului și comunismului pe 
pămîntul scump al patriei 
străbune.

întregul nostru tineret apro
bă și sprijină cu însuflețire 
politica internaționalistă a 
partidului și statului nostru de 
promovare consecventă a prie
teniei și colaborării cu toate 
țările socialiste, de dezvoltare 
a relațiilor multilaterale cu 
toate statele lumii pe baza sti
mei și respectului reciproc, a 
principiilor de egalitate, de 
respectare a independenței și 
suveranității naționale, a nea
mestecului în treburile interne, 
a avantajului reciproc. Viața 
demonstrează că numai aceste 
principii pot călăuzi în aceas
tă jumătate a secolului XX 
relațiile între țări și popoare, 
că orice încălcare a lor nu 
poate decît să prejudicieze ra
porturile și încrederea dintre 
state, cauza păcii și progresu
lui social.

Vfrstnici și tineri ai Româ
niei socialiste, alcătuim îm
preună o familie, o singură și 
mare familie, strîns unită în 
jurul partidului, a conducerii 
sale, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Spiritul 
muncii, dorința și hotărîrea de 
a dărui patriei ce avem mai 
bun, mai frumos, forța brațe
lor și minților — ne unește și 
ne va uni întotdeauna într-a 
singură voință, într-un singur 
crez.

Tînăra generație își face un 
titlu de noblețe din virtuțile 
înaintașilor, ea nutrește mîn
drie și recunoștință pentru e- 
forturile și cuceririle lor. Pre- 
luînd ștafeta înaintașilor ea 
este hotărîtă s-o poarte demn 
mai departe, să se arate vred
nică de încrederea și grija ce 
i se acordă, să-și dăruiască tot 
elanul și energia înfăptuirii 
politicii partidului, idealurilor 
scumpe poporului nostru — 
înflorirea și propășirea conti
nuă a socialismului’ în scumpa 
noastră patrie, REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMÂNIA.
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Vizita secretarului de stat Plecarea

pentru afacerile externe al Marii

La Ministerul Afacerilor Exter
ne au avut loc luni după-amiază 
convorbiri oficiale între ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Comeliu Mă
nescu, și secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Marii 
Britanii. Michael Stewart.

La convorbiri au participat 
Vasile Șandru, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ambasadorul României 
Ia Londra, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Au luat parte sir John Chad
wick, ambasadorul Marii Britanii 
la București, P. T. Hayman, sub
secretar de stat pentru afacerile 
externe și alte persoane oficiale 
britanice. Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de cor
dialitate.

★
Ambasadorul Marii Britanii 

la București, Sir John Chad- 
wick și soția, au oferit, luni 
seara, o recepție cu prilejul 
vizitei oficiale în țara noastră 
a secretarului de stat pentru a- 
facerile externe al Marii Brita
nii, Michael Stewart și soția.

La recepție au luat parte Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, Petre 
Lupu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Probleme de 
Organizare și salarizare, Cor- 
neiiu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, acad. Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, 
membri ai guvernului, condu
cători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cul
tură, generali, șefi ai cultelor, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
ziariști.

Erau prezente persoanele o- 
ficiale britanice care îl însoțesc 
pe secretarul de stat.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Secretarul de stat pentru afa

cerile externe al Marii Britanii, 
Michael Stewart, și persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc a depus 
luni dimineața o coroană de flori 

la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

(Agerpres)
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STABILIREA RELAȚIILOR 
DIPLOMATICE DINTRE 

REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA

ȘI REPUBLICA MALGAȘA

Guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Malgașe, conștiente de necesita
tea unei cît mai mari apropieri 
între cele două state și dornice 
de a dezvolta cooperarea reci
procă, au hotărît să stabilească 
relații diplomatice reciproce, la 
rang de ambasadă.

Prin negocieri ulterioare se va 
stabili modalitatea deschiderii e- 
ventuale de misiuni diplomatice 
la Tananarive și la București.

dinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare eco
nomica și tehnică, reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Indus
triei Construcțiilor,

Economiei Forestiere, 
Național de Turism, , 
specialiști din Ministerul Comer
țului Exterior și Ministerul Afa
cerilor Externe.

Din partea delegației Republi
cii Africa Centrală la convorbiri 
participă Louis Alazoula, minis
trul economiei naționale, șeful 
delegației, Kombot Naguemon, 
ministrul dezvoltării, Thimotee 
Malendoma, ministrul foștilor 
combatanți, și persoanele oficiale 
care îi însoțesc în vizita în Ro
mânia.

Ministerului 
Oficiului 

precum și

tovarășului
Gian Carlo

Pajetta
Luni seara a părăsit Capitala 

tovarășul Gian Carlo Pajetta, 
membru al Biroului Politic și 
al Direcțiunii Partidului Co
munist Italian, care, la invita
ția Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost salu
tat de tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

(Agerpres)

înfîlnirca

tovarășului

ștefan Voitec

cu delegația

parlamentară

OldllGCZâ
Președintele Marii Adunări Na

ționale, Ștefan Voitec, împreună 
cu membri ai Biroului Marii A- 
dunări Naționale, președinți ai 
unor comisii permanente și depu
tați s-au întîlnit luni dimineața 
la Marea Adunare Națională cu 
delegația parlamentară olandeză 
condusă ae B. M. Nederhorst, 
vicepreședinte al celei de-a doua 
camere a Statelor generale.

A participat ambasadorul Olan
dei la București, Jonkheer Diik 
van Evsinga.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme privind acti
vitatea celor două parlamente și 
a comisiilor de resort.

★

Cu prilejul aniversării

eliberării Bulgariei
Ambasadorul Republicii 

Populare Bulgaria la Bucu
rești, Gheorghi Bogdanov, a 
oferit, luni la amiază, o re
cepție cu prilejul celei de-a 
XXIV-a aniversări a victoriei 
Revoluției socialiste în Bul
garia.

Au luat parte tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului 
C.C. al P.C.R., 
al Consiliului 
Mihai Dalea, 
C.C. al P.C.R., 
șef de secție
P.C.R., Constanța Crăciun, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, membri ai Consiliului 
de Stat, miniștri, reprezentanțit 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori, ziariști ro
mâni și corespondenți ai pre
sei străine.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați

Permanent al 
vicepreședinte 
de Miniștri, 
secretar al 
Vasile Vlad, 
la C.C. al

u

la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

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

★
Focșani. — Adunarea care a a- 

vut loc la Focșani consacrată îm
plinirii a 24 de ani de la elibe
rarea Bulgariei de sub ocupația 
fascistă, a reunit reprezentanți ai 
organelor locale de partid și dc 
stat, numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
orașului. Prof. Vasile Tudor, in
spector al Comitetului județean 
pentru cultură și artă a vorbit 
despre însemnătatea istorică a a- 
cestui eveniment și prietenia 
trainică ce leagă cele două po- 
poare vecine și prietene.

★
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Republicii Populare 
Bulgaria, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a orga
nizat luni seara, în sala cine
matografului „Republica* din 
Capitală, un spectacol de gală 
cu filmul bulgar „înfrîngerea 
lui Alexandru cel Mare".

Recepție ia ambasada
R. P. D Coreene

La invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România, Comeliu Mănescu, 
adresată în numele guvernului 
român, ministrul afacerilor exter
ne al Belgiei, Pierre Harmel, va 
face o vizită oficială în România 
în perioada 13—17 septembrie 
1968.

Prin Decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Soclalii- 
te România, tovarășul Ion 
Datcu a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste Romania în Austra
lia, cu reședința la Tokio.

Luni dimineața au început în 
Capitală convorbirile oficiale din
tre delegația guvernamentală a 
Republicii Socialiste România șl 
delegația guvernamentală din Re
publica Africa Centrală care se 
află într-o vizită în țara noastră.

La convorbiri participă din 
partea română Bujor Almășan, 
ministrul minelor, șeful delega
ției, Gheorghe Dobra, vioepreșa-

Noul ambasador al Republi
cii Indonezia în Republica 
Socialistă România, Hamzah 
Atmonhandojo, a depus luni 
la 
la 
tei 
lui
cialism.

amiază o coroană de flori 
Monumentul Eroilor Lup- 
pentru libertatea Popor u- 

și Patriei, pentru So-

(Agerpree)

Biroul Marii Adunări Națio
nale a oferit luni seara o re
cepție, în cinstea delegației 
parlamentare olandeze condu
să de B. M. Nederhorst, care 
face o vizită în țara noastră.

Au participat Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, acad. Ilie Murgules- 
cu, Gheorghe Necula și Mia 
Groza, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, Constantin 
Stâtescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Alexandru Boabă și 
Octavian Groza, miniștri. Va
sile Gliga. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri 
ai Consiliului de Stat, preșe
dinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale. deputați, academici
eni și alți oameni de știință și 
artă.

A luat parte Dirk van Ey- 
ringa, ambasadorul Olandei 
la București șl membri ai am
basadei.

Ambasadorul Republicii
Populare Democrate Coreene 
la București, Kim The Hi a 
oferit luni seara o recepție cu 
prilejul celei ae a 20-a aniver
sări a întemeierii R.P.D. Co
reene.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru ’ ~ 
tului Executiv, al 
Permanent al C.C. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Janos 
Fazekaș. membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Vasile Pa- 
tilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Gaston Ma
rin, vicepreședinte al Consiliu-

al Comite- 
Prezidiului

al P.C.R.,

lui de Miniștri,, membri 
Consiliului de Stat, 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o 
caldă, tovărășească, 
Kim The Hi și Emil 
au rostit toasturi.

★
Cu prilejul celei 

aniversări a întemeierii Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, luni seara, Kim The Hi, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, a rostit o cuvîntare 
la posturile noastre de radio și 
televiziune.

al
miniștri.

atmosferă 
tovarășii 

Bodnaraș

de-a 2O-a

Spectacolul Teatrului „Thalia“ 
din Budapesta

cunos- 
din

Grupul de actori ai 
cut ului teatru „Thalia* 
Budapesta care, în cadrul pla
nului de colaborare culturală 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Ungară se află în turneu în 
țara noastră, a prezentat luni 
seara publicului bucureștean, 
în sala teatrului „Lucia Sturd- 
za Bulandra* un spectacol cu 
piesa „Familia Toth* a drama
turgului contemporan Orkenv 
Istvan.

La spectacol au asistat Mihal 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Pompiliu Macovei. pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și Ion 
Brad vicepreședinte, precum și

reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au fost de asemenea, pre
zenți Jozsef Vince, ambasado
rul Republicii Populare Un
gare ia București și membri ai 
ambasadei.

4r

Conducătorul ansamblului ar
tistic al Teatrului „Thalia” din 
Budapesta, Emil Keres, laureat 
al Premiului „Kossuth“, și un 
grup de actori ai teatrului au fost 
primiți luni dimineața de Pompi
liu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

La întrevedere a participat Ion 
Brad, vicepreședinte al C.S.C.A.

i

La Casa de cultură a studen
ților din Capitală 
luni după-amiază, 
festivă cansacrată 
20-a aniversări a 
Republicii Populare Democra
te Coreene.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. aJ 
P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor, Dumitru 
Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al 
municipiului, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de știință 
și cultură, ziariști, un numeros 
public

Erau prezenți membri 
Ambasadei R.P.D. Coreene 
București.

Cuvîntul de deschidere a 
dunării a fost rostit de tova
rășul Dumitru Popa.

A luat cuvîntul tov. Con
stantin Scarlat, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul indus 
trlei chimice.

Cu două decenii în urmă, la 
9 septembrie 1948 — a spus 
vorbitorul — prima sesiune a 
celei dinții legislaturi a Adu
nării Populare Supreme a pro
clamat Republica Populară De
mocrată Coreeană, primul stat 
cu adevărat popular, liber și 
independent din istoria Coreei.

După ce a evocat momente 
din lupta poporului coreean 
pentru apărarea libertății și 
independenței patriei și pen
tru reconstrucția țării, vorbito
rul a spus :

Astăzi, la aniversarea a 
două decenii de existență, 
Republica Populară Demo
crată Coreeană oferă tabloul 
unui stat socialist, industrial- 
agrar, în continuu progres.

Trecînd în revistă succe
sele obținute de poporul 
R.P.D. Coreene în dezvoltarea 
industriei și agriculturii, în- 
vățămîntului, știnței și cultu
rii, în întărirea capacității de 
apărare a patriei, vorbitorul a 
arătat că poporul român urmă
rește cu caldă simpatie și so
lidaritate munca însuflețită 
pe care oamenii muncii din 
Coreea populară o desfășoară 
pentru traducerea în viață a 
prevederilor Programului po
litic în 10 puncte al guvernu
lui, adoptat de sesiunea din 
luna decembrie 1967 a Adu
nării Populare Supreme, și 
le urează noi succese în dez
voltarea economiei, înflorirea 
învățămîntului, științei și cul
turii, în ridicarea nivelului lor 
de trai.

a avut loc, 
o adunare 
celei de-a 
proclamării

ai 
la

a-

PRINCIPIILE POLITICII EXTERNE A
PARTIDULUI APROBATE DE ÎNTREGUL POPOR

DRAGOSTE! ȘI RECUNOȘTINȚĂ 
FAȚĂ DE CONDUCĂTORUL NOSTRU

POLITICĂ IZVORÎTĂ DIN CERINȚELE

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

MAJORE ALE DEZVOLTĂRII ȚĂRII 

PE DRUMUL SOCIALISMULUI
Prof. unlv. dr. Ing. Sergiu Călin

Pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sosesc telegrame în care este exprimată hotărîrea tineretului 
de a munci cu abnegație pentru realizarea obiectivelor con
strucției socialismului, atașamentul tuturor tinerilor față de 
politica internă șl externă a partidului și statului. Alături de 
întregul popor, tineretul României își aduce prin muncă 
contribuția sa la făurirea unei patrii socialiste, înfloritoare. 
Iată ce se spune în telegramele tinerilor din județele GorJ și 
Maramureș :

ță- 
din 

la

în telegrama comitetului ju
dețean U.T.C.-Gorj, adresată 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se 
spune :

„Noi, tinerii muncitori, 
x răni, elevi și intelectuali 

județul Gorj, participanți
adunarea festivă consacrată 
aniversării a 20 de ani de Ia 
inaugurarea punerii în exploa
tare a liniei ferate Bumbești- 
Livezeni, operă pentru a cărei 
realizare tineretul țării a să- 
vîrșit minunate fapte de mun
că voluntar-patriotică, ne ex
primăm sentimentul de adîncă 
dragoste și recunoștință față 
de conducătorul nostru mult 
încercat. Partidul Comunist 
Român, față de Comitetul său 
Central și față de dumnea
voastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru grija părintească cu care 
este înconjurată tînăra noastră 
generație, pentru condițiile op
time de viață, muncă și învă
țătură ce-i sînt create, pentru 
încrederea ce-i este acordată 
de a-și dedica, alături de în
tregul popor, elanul, hărnicia,

talentul șl spiritul de inițiati
vă ridicării edificiului măreț 
al României socialiste".

După ce se face un succint 
bilanț al muncii patriotice din 
acest an a tineretului din ju
deț, în telegramă se spune :

Conștienți de nădejdile pa 
care patria și partidul le pune 
în noi făgăduim solemn con
ducerii partidului că vom răs
punde cu abnegație tuturor 
chemărilor sale, vom munci 
fără preget pentru a ne pregă
ti neîncetat spre a îndeplini 
sarcinile ce ne sînt încredința
te și ne vom aduce întreaga 
contribuție la dezvoltarea cu
ceririlor revoluționare ale 
poporului, la apărarea inde
pendenței și suveranității Ro
mâniei socialiste.

într-o altă telegramă adre
sată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
participanții la adunarea fes
tivă organizată de Comitetul 
județean Maramureș al U.T.C., 
cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la terminarea lucrări
lor pe șantierul național 
Bumbești-Livezeni, reprezen-

pe 

de

tanți ai veteranilor brigadieri 
pe fostele șantiere naționale 
împreună cu cei mai tineri 
brigadieri de pe șantierul na
țional Baia Sprie — Sighetul 
Marmațlei și de pe celelalte 
șantiere ale tineretului din ju
deț își exprimă mulțumirea 
pentru grija părintească 
care conducerea partidului 
statului nostru o are față 
tînăra generație.

Participînd cu elan tineresc 
la toate acțiunile inițiate de 
organizațiile U.T.CM sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, tinerii de pe meleagu
rile maramureșene — români, 
maghiari, ucrainieni șl de alte 
naționalități —• își aduc prin 
fapte contribuția Ia realizarea 
mărețului program de edifica
re a României socialiste trasat 
de cel de al IX-lea Congres al 
P.C.R

Ne exprimăm șl cu acest 
prilej deplina noastră adeziu
ne șt profundul atașament 
față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, izvorîtă din aspirațiile 
nobile ale intereselor funda
mentale ale poporului român.

Asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră 
personal scumpe tovarășe 
Ceaușescu, că tinerii din jude
țul Maramureș nu vor precu
peți nici un efort în munca 
pentru ridicarea României so
cialiste pe cele mai înalte 
culmi ale progresului și civili
zației".

Putem să privim pe drept cu- 
vînt cu mîndrie la oeea ce po
porul nostru a înfăptuit sub con
ducerea partidului în acești ani. 
Nu există sector de activitate In 
care graficul realizărilor să nu fi 
urcat continuu, fie că este vorba 
de industrie, de agricultură, de 
cultură sau de știință.

România de azi își face 
țltă prezența tot mai mult pe 
arena internațională, participînd 
efectiv și pe măsura posibilități-

lor el la rezolvarea marilor pro
bleme contemporane.

De aceea mă alătur și eu tu
turor muncitorilor, țăranilor și in
telectualilor țării noastre și sub
scriu din nou pe aceste file la 
politica înțeleaptă și clar văzătoa
re, la politica marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român.

Susțin cu toată tăria, cu toată 
răspunderea de om de știință și 
de dascăl principiile de bază ex
primate cu claritate în declarația

Marii Adunări Naționale, docu
ment care sintetizează liniile di
rectoare ale politicii externe a ță
rii noastre, ale politicii izvorîte 
din cerințele majore și capitale 
ale existenței și dezvoltării inde
pendente a fiecărui stat.

O politică care se bazează pe 
respectarea consecventă a inde
pendenței și suveranității națio
nale, a egalității depline în drep
turi, a neamestecului în treburile 
interne ale altor țări, nu poate să 
nu găsească aprobarea deplină a 
fiecărui om din această țară.

România socialistă, este parte 
integrantă și activă a sistemului 
mondial socialist. Prin politica 
pe care o promovează atît pe plan 
intern cît și pe plan extem ea 
contribuie neabătut la coeziunea 
țărilor socialiste și a mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

Amintind realizările popo
rului român în munca pentru 
dezvoltarea în ritm susținut 
a economiei naționale, spori
rea considerabilă a producției 
materiale și creșterea nivelu
lui său de trai, vorbitorul a 
spus : In prezent întregul nos
tru popor este angajat cu 
toate forțele în munca însu
flețită pentru înfăptuirea pro
gramului de desăvîrșire a con
strucției socialiste 
de Congresul al 
P.C.R. și dezvoltat 
rința Națională a 
care au deschis noi perspecti
ve progresului orînduirii so
cialiste, dezvoltării democra
ției socialiste și perfecționării 
conducerii întregii vieți soci
ale.

Convins fiind că unitatea 
țărilor socialiste reprezintă 
chezășia succesului luptei în
tregului sistem socialist mon
dial împotriva imperialismu
lui, pentru apărarea păcii —• 
a arătat în continuare vorbi
torul — Partidul Comunist 
Român și guvernul Repu
blicii Socialiste România si
tuează în centrul politicii ex
terne a țării noastre promo
varea relațiilor de prietenie 
și alianță frățească cu toate 
țările socialiste, de care ne 
leagă comunitatea de orîndu- 
ire, ideologia marxist-leninis
tă, țelurile luptei comune 
pentru socialism. In același 
timp. România dezvoltă rela
țiile sale cu celelalte state, 
indiferent de orînduirea 
socială. Vorbitorul a
primat satisfacția că
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Popu
lară Democrată Coreeană, în
tre partidele și popoarele celor 
două țări s-au statornicit și se 
dezvoltă trainice relații fră
țești de prietenie și colabora
re. Consecvent politicii sale 
externe, exprimînd sentimen
tele de solidaritate ale oame
nilor muncii din țara noastră 
cu cauza legitimă a poporului 
frate coreean — a subliniat el 
— guvernul Republicii Socia
liste România se pronunță cu 
fermitate pentru respectarea 
dreptului suprem al poporu
lui coreean de a-și rezolva 
singur problemele interne fără 
amestec din afară, pentru re
tragerea trupelor americane 
din Coreea de sud și înfăptui
rea unificării pașnice și demo
cratice a Coreei.

In încheierea cuvîntării, to
varășul Constantin Scarlat, în 
numele locuitorilor Capitalei 
noastre, al întregului popor 
român, a transmis poporului 
coreean cele mai călduroase 
felicitări și urarea ca, sub 
conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, să obțină noi și 
mari succese în înflorirea și 
întărirea continuă a Republicii 
Populare Democrate Coreene.

In continuare, a luat cuvîn
tul ambasadorul R.P.D. Coree
ne la București, Kim The Hi.

După ce a exprimat cuvin
te de recunoștință la adresa 
C.C. al P.C.R. și a guvernului 
român, care au prilejuit orga
nizarea acestei festivități, și a 
transmis poporului român un 
salut tovărășesc, călduros din 
partea poporului coreean, vor
bitorul a subliniat că poporul 
coreean sărbătorește cea de-a 
XX-a aniversare a întemeierii 
R.P.D. Coreene, într-o atmo
sferă entuziastă, în care, mâ- 
nifestîndu-și adeziunea depli
nă față de hotărîrea istorică a 
Conferinței Partidului Muncii 
din Coreea și de Programul 
Politic în 10 puncte al guver
nului Republicii, duce o luptă 
grandioasă pentru unificarea 
patriei și grăbirea victoriei re
voluției coreene în întreaga 
țară.

Evocînd momente ale glo
rioasei tradiții revoluționare, 
ale luptei înarmate duse de 
comuniștii coreeni și masele 
patriotice el a spus : Tn cei 20

elaborat 
IX-lea al 
de Confe- 
partidului,

lor 
ex- 
în-

de ani parcurși de Republică, 
poporul coreean, sub conduce
rea clarvăzătoare a iubitului 
conducător, tovarășul Kim Ir 
Sen a străbătut un drum al 
luptei și victoriei glorioase pe 
parcursul căruia au avut loc 
schimbări seculare.

Kim The Hi s-a referit apoi 
la condițiile grele în care a 
avut loc reconstrucția econo
mică a țării, crearea unei baze 
economice de sine stătătoare, 
ridicarea nivelului de trai al 
poporului. Țara noastră — a 
subliniat el — care în trecut 
era o țară colonială și semi
feudală în care dominau îna
poierea și sărăcia seculară, a 
fost transformată într-un stat 
socialist puternic, care dispu
ne de o orînduire socialistă 
progresistă, suveranitate în 
politică, o economie națională 
independentă, o forță de apă
rare puternică și de o cultură 
națională înfloritoare.

După ce a trecut în revistă o 
serie de succese ale po
porului coreean, obținute în 
ultimii 20 de ani, vorbitorul 
a menționat că în prezent 
principala sarcină este elibe
rarea Coreei de sud de 
sub jugul imperialismului a- 
merican și înfăptuirea unifi
cării țării, prin accelerarea 
construcției socialiste în par
tea de nord a Republicii, în 
vederea consolidării bazei re
voluției, prin sprijinirea lup
tei revoluționare a poporului 
din Coreea de sud și prin 
întărirea continuă a solidari
tății cu forțele revoluționare 
internaționale.

Amintind condițiile în care 
trăiește poporul sud-coreean, 
provocările la care se dedă 
imperialismul american împo
triva R.P.D. Coreene, vorbi- 1 
torul a spus : Noi nu dorir1 My 
război, dar nici nu ne temem~ 
de el. Dacă imperialiștii ame
ricani, cu toate avertismen
tele noastre, vor agrava situa
ția și vor aluneca pînă la 
urmă pe drumul războiului, 
de data aceasta vor suferi o 
infrîngere și mai mare. Sîntem 
hotărîți să lăsăm urmașilor o 
patrie unificată de generația 
noastră.

„Ne pronunțăm în mod con
secvent pentru soluționarea 
problemei unificării patriei 
noastre cu propriile forțe ale 
poporului nostru fără nici un 
amestec din afară, în condi
ția în care vor fi retrase 
trupele agresoare ale impe
rialismului american*.

Subliniind că poporul co
reean și poporul român, deși 
se află departe unul de celă
lalt, sînt legate prin relații de 
strînsă prietenie datorită țelu
lui și năzuinței comune, vorbi
torul a arătat că poporul co
reean se bucură sincer de 
succesele obținute de poporul 
frate român în construirea so
cialismului, îl felicită călduros 
pentru aceasta și îi urează să 
obțină succese și mai mari în 
lupta pentru dezvoltarea și în
florirea Republicii Socialiste 
România.

Partidul nostru — a spus el 
— ținînd sus steagul mar» 
xism-leninismului și al in
ternaționalismului proletar și 
pornind de la interesele ge
nerale ale revoluției noas
tre și ale revoluției mondiale, 
a militat ferm pentru apărarea 
purității marxism-leninismu- 
lui și pentru unitatea și 
coeziunea lagărului socialist 
și a mișcării comuniste inter
naționale, împotriva oportunis
mului de dreapta și de stînga.

In încheierea cuvîntării sale, 
ambasadorul Kim The Hi a 
exprimat încrederea în viitorul 
tot mai luminos, în victoria 
poporului coreean și a adresat 

Și 
co-

urări pentru prietenia 
coeziunea dintre popoarele 
reean și român.

După adunarea festivă a 
mat un program artistic.

(Agerpres)

ur-

unul dintre martorii ți

tara noastră

Vocația construcției
(Urmare din pag. l-a)

furtunii, a grindinii ?

Sînt i
partlcipanții entuziasmați și con- 
știenți, alături de un întreg po
por, al transformărilor înnoitoare 
promovate de partid în toate do
meniile vieții noastre economice, 
sociale șl politice. Ca muncitor 
am văzut în acești ani cu o emo
ție mereu nouă cum dintr-o țară 
pauperă deși bogată s-a înălțat 
România socialistă de azi apre
ciată șl stimată pe toate meridia
nele globului. Și dacă toate a- 
cestea au fost posibile, lucrul se 
datorește în primul rînd modulul 
în care partidul, conducerea sa, 
în dialog permanent cu masele,

a știut i „__
de urmat atît pe < 
și extern. El expli< 
de bine imensul__ ________
deziune pe oare a întrunit-o în 
rîndurile noastre declarația Marii 
Adunări Naționale privind prin
cipiile de politică externă a parti
dului și guvernului. Căci respec
tarea consecventă a independen
ței și suveranității naționale, con
stituie principiul de veacuri, 
sfînt, al poporului nostru iar în
trajutorarea tovărășească cu țări 
surori care merg pe același drum 
este singura modalitate prin care 
fiecare țară se poate întări și

să aleagă calea proprio 
’ ’ntern 
lies cît se poate 
ecou, imensa a-

dezvolta, la rîndu-i contribuind 
la fortifioarea întregului sistem 
socialist.

Sînt decis, ți acest sentiment 
aparține întregului popor, ca prin 
munca mea, prin munca noastră 
să contribuim mai mult la pro
gresul multilateral al țării, să fa
cem din România un exemplu de 
urmat, o întruchipare vie a le
găturii indestructibile între poli
tica internă și externă a Partidu
lui Comunist Român.

CONSTANTIN CUCU 
lăcătuș, Atelierele „9 Mai“ 

București

a
Cine s-a codit în fața geru
lui, în fața viscolului și a 
troienelor de omăt ? Ni
meni, pe toate șantierele 
noastre naționale, nimeni 
dintre acei care păstrează 
azi ca pe o comoară insigna 
de brigadier.

Scriu aceste rînduri după 
20 de ani, reîntîlnindu-mă 
cu tovarășii mei de la 
Salva-Vișeu și Bumbești- 
Livezeni, la marea sărbă
toare care a adunat mii de 
tineri in incinta Teatrului 
„23 August".

Scriu cu bucuria reîn
tâlnirii prietenilor, dar cu 
mindria de a descoperi că 
noua generație de briga
dieri, cea care a preluat 
ștafeta, este la fel de entu
ziastă ca și a noastră.

Scriu... dar din cer se 
dezlănțuie avalanșe de apă. 
ca și odinioară pe șantier. 
In tribune nimeni nu se 
mișcă. Ia cuvîntul secreta
rul general al partidului, 
iar cuvintele lui înflăcă
rează miile de tineri, care 
bravează furtuna, care 
rămîn neclintiți ca intr-un

schimb de onoare solemn, 
schimbul de onoare pe care 
îl merită această strălu
cită aniversare, unică în 
felul ei.

Ne unim, sub torentele 
ploii năpraznice, ne unim 
aclamind. Nimeni nu des
chide o umbrelă, nimeni 
nu-și acoperă fruntea, ni
meni nu se apără în fața 
acestei dezlănțuiri a stihiei, 
insigne, au strălucit încă o 
dată la această adunare 
solemnă, certificatul de 
brigadier.

Sînt mîndru că am trăit 
acest moment. Sînt mîi +ru 
ca insignele, vechile noastre 
insigne au strălucit încă o 
dată sub argintul ploii; 
sînt mîndru că noile insig
ne— conferite în această 
zi — au căpătat adevărată 
strălucire prin această 
primă înfruntare care le-a 
dat noblețe.

„Vom munci și vom lupta
Patria vom apăra"
Este un legămînt pe care 

îl scandăm aici, sub toren
tele ploii, mii și mii de 
tineri — mulți dintre noi 
redeveniți tineri.

Tinerețe înseamnă voca
ția construcției.
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VIZITA LA F. M. U. A. BUCUREȘTI A TOVARĂȘILOR
GIAN CARLO PAJETTA SI PAUL NICULESCU-MIZIL

Tovarășul Gian Carlo 
Pajetta, membru al Biroului 
Politic și al Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, care 
se află în țara noastră la in
vitația C.C. ai P.C.R., împreună 
cu tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a făcut luni la amiază 
o vizită la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București, 
Oaspeții au fost însoțiți de to
varășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

La intrarea în fabrică, 
Nicolae Constantin, adjunct al 
ministrului industriei cons
trucțiilor de mașini, reprezen
tanți ai organelor de condu
cere a fabricii, au adresat oas
peților un cald salut.

Directorul general al fabri
cii, ing. Aurel Bozgan, a înfă
țișat preocupările colectivului 
de aici pentru diversificarea 
și perfecționarea mașinilor- 
unelte, subliniind rezultatele 
obținute pe linia traducerii în 
viață a directivelor trasate de 
partid.

Au fost vizitate apoi princi
palele secții de producție, unde 
oaspeților le-au fost prezen
tate cele mai' noi realizări ale 
fabricii : strungurile carusel și 
frezele portale, creații de înal
tă tehnicitate, aflate în diferi
te faze de construcție. în con
tinuare, s-a vizitat șantierul 
noilor obiective care se ridică 
în incinta fabricii.

Căldura și sentimentele to
vărășești cu care muncitorii, 
tehnicienii și inginerii au în
tâmpinat pretutindeni pe oas
peți și-au găsit o puternică 
expresie cu prilejul mitingului 
ce a avut loc la sfîrșitul vi
zitei. El a ocazionat o vibrantă 
manifestare a prieteniei și so
lidarității internaționaliste 
dintre partidele comuniste ro
mân și italian, o expresie a 
aprobării depline a oamenilor 
muncii față de relațiile fră
țești de colaborare, bazate pe 
principiile respectului reci
proc, al luptei comune pentru 
unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor progresiste din 
lume, promovate de partidul 
nostru.

Vizita dv. — a subliniat în 
cuvîntul de deschidere a mi
tingului Nicolae Popa secre
tarul comitetului de partid al 
uzinei ■— este una din expre
siile bunelor relații de înțele
gere, prietenie, colaborare, sta
tornicite între partidul nostru 
și Partidul Comunist Italian.

Arătînd că întregul colectiv 
este angajat cu însuflețire în 
lupta pentru realizarea sarci
nilor ce revin întreprinderii 
din programul stabilit de Con
gresul al IX-lea și Conferința 
Națională a P.C.R., pentru 
dezvoltarea multilaterală a pa
triei, pentru perfecționarea în
tregii vieți economice și so
ciale, vorbitorul a evidențiat 
că toate succesele obținute în 
această direcție sînt o mărtu
rie elocventă a atașamentului 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de aici față de po
litica internă și externă a 
partidului nostru.

Noi susținem în unanimitate, 
a subliniat vorbitorul, politica 
ipternaționalistă a partidului 
și statului nostru, politică pli
nă de răspundere, de princi
pialitate și fermitate revoluțio
nară, care urmărește cu perse
verență întărirea continuă a 
relațiilor de prietenie și co
laborare cu partidele comu
niste și muncitorești din țările 
socialiste și din celelalte țări, 
respectînd cu strictețe prin
cipiile independenței și suve
ranității, ale egalității în drep
turi și neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovără
șești.

Ne face o deosebită plăcere 
— a arătat muncitorul Mano- 
lache Niculescu în cuvîntul 
său — să constatăm și cu acest 
prilej că relațiile de stimă, co
laborare frățească, internațio- 
nalistă, cu vechi tradiții, între 
partidele noastre comuniste, se 
dezvoltă neîntrerupt, slujind 
cauzei întăririi unității mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, triumfului ide
ilor nobile ale marxism-leni- 
nismului, afirmării și mai pu
ternice a solidarității de iuptă 
a forțelor antiimperialiste în 
lumea contemporană.

Vă rugăm, tovarășe Gian 
Carlo Pajetta, să transmiteți 
clasei muncitoare italiene, 
comuniștilor din Italia, salutul 
nostru frățesc internaționalist, 
sentimentele de solidaritate și 
înaltă prețuire pe care le nu
trim față de activitatea și lupta 
Partidului Comunist Italian 
împotriva exploatării, pentru 
apărarea intereselor vitale ale 
poporului.

Subliniind că oaspeții au 
vizitat fabrica într-o perioadă 
cînd întregul colectiv de 
muncitori și ingineri desfă
șoară o vastă activitate crea
toare pentru înfăptuirea sar

cinilor ce le revin din pro
gramul elaborat de Congresul 
al IX-Iea și de Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român pentru desăvîrșirea 
construirii socialismului in 
patria noastră, vorbitorul a 
spus : Ne străduim să fim la 
înălțimea acestei chemări și 
vă pot asigura că pentru în
tregul nostru colectiv marca 
fabricii, prestigiul ei, grija 
pentru o producție de înalt 
nivel calitativ sînt preocupări 
de prim ordin.

Cuvîntarea tovarășului

PAUL NICULESCU-MIZIL

Cuvîntarea tovarășului

GIAN CARLO PAJETTA
înainte de toate doresc să 

adresez dv., muncitorilor, 
muncitoarelor, inginerilor și 
tehnicienilor, comuniștilor și 
celor fără de partid, colectivu
lui de conducere al acestei uzi
ne — a spus tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil — salutul fră
țesc al Comitetului Central al 
partidului nostru, salutul 
secretarului general al Comite
tului Central, președintele 
Consiliului de Stat al patriei 
noastre, tovarășul nostru drag 
Nicolae Ceaușescu.

Vă mulțumesc din toată ini
ma pentru această primire cal
dă — manifestare a încrede
rii depline a colectivului dv. 
în politica partidului de con
struire a socialismului, de dez
voltare a relațiilor de priete
nie frățească cu partidele co
muniste și muncitorești fră
țești.

Aș dori, tovarăși, să subli
niez în mod deosebit satisfac
ția pe care o avem aflind că 
indicațiile date de conduce
rea de partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei pe care a făcut-o acum 
cîteva luni aici, au fost înde
plinite. Doresc să vă felicit, 
pentru toate aceste realizări și 
să subliniez că dv. aduceți, 
prin aceste realizări, o contri
buție de seamă la utilarea in
dustriei noastre cu mașini mo
derne, de înaltă tehnicitate, la 
înfăptuirea politicii partidului 
nostru de industrializare socia
listă a României.

Dezvoltarea uzinei dv. este 
un simbol al dezvoltării între
gii noastre patrii, a spus to
varășul Paul Niculescu-Mizil. 
Subliniind că partidul nostru 
acordă cea mai mare atenție 
industriei construcțiilor de ma
șini, el a arătat că Comitetul 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului a stabilit 
sarcini care duc nu numai la 
îndeplinirea, dar și la depăși
rea prevederilor planului cin
cinal în ce privește construc
ția de mașini-unelte și agre
gate.

Una din trăsăturile funda
mentale, caracteristice, ale 
vieții sociale în România — 
care s-a afirmat în aceste zile 
cu cea mai mare forță — a 
spus vorbitorul, este marea 
unitate a muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor, a tuturor 
oamenilor muncii, indiferent 
de naționalitate, in slujba în
floririi patriei socialiste. Avem 
nestrămutata convingere că ni
mic nu poate să oprească po
porul și țara noastră de pe a- 
cest. drum. Mărturia cea mai 
puternică este tocmai unitatea 
întregului popor în jurul parti
dului, al Comitetului Central, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este hotărîrea nea
bătută a maselor de. a transpu
ne în fapte visele noastre cele 
mai îndrăznețe, de a înfăptui 
politica partidului.

Noi sintem ferm convinși că, 
întărind România socialistă, 
îndeplinim nu numai îndatori
rea noastră primordială față 
de poporul român, dar îndepli
nim în același timp și una din 
îndatoririle noastre internațio
naliste. Noi pornim de la con
cepția că, cu cit fiecare țară 
socialistă, cu cit fiecare popor 
constructor al socialismului 
lucrează mai bine, obține suc
cese mai mari, mai bune, cu 
atît este mai puternic siste
mul mondial socialist, cu atît 
este mai puternică influența 
socialismului în lume.

Partidul nostru, Republica 
noastră Socialistă, constituie un 
factor activ al sistemului mon
dial socialist, al familiei parti
delor comuniste și muncitorești, 
al frontului care luptă împo
triva imperialismului, pentru 
progres social, pentru indepen
dență națională și pace in în
treaga lume. Vă este cunoscut

Vizita dv., tovarășe Gian 
Carlo Pajetta, în uzina noas
tră, a spus în cuvîntul său ing. 
Mircea Crețu, o privim ca o 
nouă expresie a relațiilor de 
strînsă colaborare dintre par
tidele noastre comuniste ; ea 
ne prilejuiește bucuria de a 
transmite comuniștilor din 
Italia un călduros salut, u- 
rările noastre prietenești de 
noi succese în lupta pentru 
libertate, progres și înfăptui
rea idealurilor și aspirațiilor 
celor ce muncesc. întregul co

că țara noastră pune în centrul 
politicii sale externe prietenia, 
colaborarea frățească, solidari
tatea și alianța cu toate țările 
socialiste frățești. Noi sîntem 
ferm hotărîți să dezvoltăm 
continuu această politică pe 
baza principiilor internaționa
lismului socialist, ale marxîsm- 
leninismului, pe baza respec
tării independenței și suvera
nității naționale, a egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, întrajutorării 
tovărășești. Sîntem convinși că 
dezvoltarea pe aceste principii 
a relațiilor de prietenie și a- 
lianța cu toate țările socialis
te corespunde atit intereselor 
naționale vitale ale poporului 
român, cit și intereselor ge
nerale ale cauzei socialismului 
și păcii în lume.

Partidul nostru este un par
tid legat profund de popor, 
născut din rindurile clasei 
muncitoare române, din rîndu- 
rile poporului român. în ace
lași timp, el este un . partid 
profund internaționalist.

Partidul nostru dă cea mai 
mare atenție dezvoltării legă
turilor internaționaliste cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, atît cu cele care 
joacă rolul de partide de gu- 
vernămînt în țările socialiste, 
cit și cu cele care militează in 
țările capitaliste, fie în mod 
legal, fie in condiții de luptă 
grea ilegală, precum și cu miș
cările de eliberare națională, 
cu mișcările care, cu arma în 
mină, sau în alte forme, luptă 
împotriva imperialismului pen
tru afirmarea dreptului la via
ță, la libertate al popoare
lor lor.

Zilele acestea avem bucuria 
de a găzdui în patria noastră 
pe tovarășul Gian Carlo Pajet
ta, membru al Biroului Politic 
și al Direcțiunii Partidului Co
munist Italian. Tovarășul 
Ceaușescu și alți tovarăși din 
conducerea partidului au avut 
schimburi de păreri, au dis
cutat cu tovarășul Pajetta 
despre probleme legate de dez
voltarea relațiilor dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist Italian, despre 
situația actuală din mișcarea 
muncitorească internaționa
lă, despre situația internațio
nală. Am plăcerea să vă in
formez, tovarăși, că în cursul 
acestor discuții, desfășurate în- 
tr-un spirit care caracterizează 
relațiile dintre partidele noa
stre — de stimă, de respect 
reciproc, de caldă tovărășie — 
am găsit un mod asemănător, 
de apreciere a problemelor. 
Acest mod de gîndire asemănă
tor, acest mod comun de abor
dare a problemelor, izvorăște 
din preocuparea, care este co
mună atît Partidului Comunist 
Român cit și Partidului Co
munist Italian, de a face 
totul pentru normalizarea 
relațiilor dintre partidele 
comuniste și muncitorești, 
pentru că îp această situație 
grea, să se acționeze în spiri
tul depășirii dificultăților, să 
se acționeze pentru a găsi ca
lea de rezolvare a tuturor 
problemelor în spiritul lărgirii 
și întăririi solidarității interna
ționaliste între partidele comu
niste și muncitorești.

Noi pornim de la ideea că 
fiecare partid comunist este re
prezentantul, este glasul clasei 
muncitoare din țara sa, al po
porului din care face parte și, 
în același timp, de la ideea că 
forța partidelor comuniste și 
muncitorești stă în capacita
tea de a lărgi relațiile de so
lidaritate între ele, de a întări 
unitatea lor internaționalistă. 
Tocmai în dezvoltarea acestor 
relații p« ba»* frăța**că a in

lectiv al uzinei noastre, ca șl 
întregul popor român, urmă
rește cu viu interes activita
tea clasei muncitoare italiene, 
lupta ei pentru binele întregu
lui popor.

Colectivul uzinei noastre 
urmărește cu deosebit interes 
și deplină adeziune activitatea 
pătrunsă de răspundere inter- 
naționalistă desfășurată de 
P.C.R. pentru a face ca în 
soluționarea situației create să 
triumfe rațiunea, spiritul de 
respect și înțelegerea, să se 

ternaționalismului, pe baza res
pectării dreptului fiecărui 
partid de a hotărî asupra tu
turor problemelor sale interne 
sau de politică externă, toc
mai în aceasta vedem garan
ția trăiniciei relațiilor între 
partidele comuniste și munci
torești.

In acest cadru doresc să 
subliniez, tovarăși, că relații
le care se dezvoltă continuu 
între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Ita
lian sînt relații de deplină so
lidaritate internaționalistă. O 
contribuție de seamă la întă
rirea acestor raporturi au 
adus-o intîlniriie între tovară
șul Luigi Longo, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Italian, și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și întîlniri- 
le și vizitele reciproce ale 
altor conducători ai parti
delor noastre frățești. Pe 
noi ne bucură succesele pe 
care le obține Partidul Comu
nist Italian, care s-a afirmat 
ca una din cele mai importan
te forțe ale vieții politice din 
Italia, ca luptător neobosit 
pentru interesele vitale ale 
clasei muncitoare, ale poporu
lui italian, pentru democrație, 
pentru progres social. Este cu
noscută activitatea pe care o 
desfășoară Partidul Comunist 
Italian pe plan extern, ca 
unul din detașamentele cele 
mai active ale mișcării comu
niste și muncitorești, în sluj
ba întăririi relațiilor de unita
te între partidele frățești.

Salutînd pe tovarășul Gian 
Carlo Pajetta, adresăm în a- 
celași timp salutul frățesc de 
solidaritate internaționalistă al 
partidului nostru, al conduce
rii sale, al întregului popor 
Partidului Comunist Italian, 
conducerii sale, poporului ita
lian, și exprimăm urările noas
tre de succes în întreaga acti
vitate revoluționară pe care o 
conduce Partidul Comunist 
Italian.

întreaga noastră activitate 
externă pornește de la ideea 
de bază că în unitate stă forța 
și puterea mișcării noastre. U- 
nitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, u- 
nitatea țărilor socialiste este 
ceea ce poate să dea forță și 
tărie luptei întregului front 
antiimperialist, este ceea ce 
poate să dea forță și tărie 
luptei pentru asigurarea păcii 
în lume, pentru triumful idei
lor socialismului. Iată de ce, 
tovarăși, noi prețuim unitatea 
partidelor comuniste și munci
torești, iată de ce prețuim uni
tatea țărilor socialiste. Noi 
pornim de la concepția că in
diferent cît de mari pot fi deo
sebirile de păreri între parti
dele comuniste și muncitorești, 
între țările socialiste, ceea ce 
este precumpănitor este tocmai 
ceea ce ne unește — hotărîrea 
noastră comună de a munci 
neobosit pentru triumful socia
lismului, pentru triumful pă
cii, ideologia noastră comună, 
marxism-leninismul.

Iată de ce Partidul Comunist 
Român, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
este hotărît ca și în viitor să 
facă tot ce depinde de el pen
tru a-și aduce întreaga contri
buție la cauza întăririi relații
lor frățești dintre țările socia
liste, dintre partidele comu
niste și muncitorești, la cauza 
unității întregului front mon
dial antiimperialist.

In încheiere, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a adresat cele 
mai bune urări de succes in 
activitatea colectivului fabri
cii, activitate pusă în slujba 
marii eauze a înfloririi Româ- 
aiei soetalist*. 

găsească rezolvări car* să ducă 
la întărirea unității sistemului 
mondial socialist, a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. Ne exprimăm și 
cu acest prilej, profunda noas
tră aprobare față de principiile 
cuprinse în Declarația Marii 
Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România, spriji
nim hotărîrea fermă a con
ducerii partidului nostru, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a face totul ca 

între țările socialiste, între

Vă rog, în primul rînd, să 
primiți mulțumirile pe care 
vi le adresez cu emoție pen
tru salutul vostru călduros, a 
spus tovarășul Gian Carlo 
Pajetta. Salutul muncitorilor, 
al oamenilor muncii, este cel 
mai cald, cel mai cordial, cel 
mai plăcut lucru pentru ini
ma luptătorilor comuniști. în
crederea clasei muncitoare, 
participarea sa activă la lup
tă, sînt condiții esențiale ale 
forței unui partid comunist. 
Salutul nostru adresat oame
nilor muncii și comuniștilor 
români, salutul nostru de co
muniști italieni, vine din par
tea acelor care consideră țara 
voastră ca un element esen
țial al construcției socialismu
lui în lume, din partea ce
lor care consideră opera voas
tră, munca voastră ca o par
te importantă din munca mi
lioanelor și milioanelor de 
oameni care doresc să con
struiască o societate nouă, 
care cred într-un viitor . paș
nic și liber pentru întreaga 
omenire. Este un angajament 
pe care îl simțim și noi, în 
munca noastră.

Simțind întreaga răspunde
re față de propriul nostru po
por, nu uităm nici o clipă 
că trebuie să privim și din
colo de frontierele noastre. 
Așa a fost cînd oamenii mjn- 
cii din țara noastră au ieșit 
la luptă pe străzi și în piețe, 
cînd studenții noștri au luptat 
în universități, cînd țăranii 
noștri au ieșit din casele lor 
pentru a-și exprima protes
tul. Noi am simțit întotdea
una că forța oamenilor mun
cii din țara noastră consti
tuie o parte din forța noastră, 
a comuniștilor și întotdeauna 
am considerat că succesele 
noastre pot fi o contribuție 
la lupta comună internaționa
lă. Așa a fost cînd am re
purtat marele succes la ale
gerile desfășurate anul aces
ta în luna mai : noi i-am 
învins pe adversari, am de
pășit dificultățile pentru că 
am rostit cuvîntul unitate și 
pentru că am luptat sub stea
gul roșu pe care se află în
scris: „Proletari din toate ță
rile, uniți-vă!“, sub semnul in
ternaționalismului proletar pe 
care îl simțiți și voi în mun
ca voastră.

Voi, care lucrați Ia mașini ce 
sînt rodul muncii și al inteli
genței oamenilor din toate col
țurile lumii, voi știți că as
tăzi fiecare țară este legată în 
mod obligatoriu cu toate cele
lalte țări de pe pămînt, a 
spus vorbitorul. Așa cum fie
care dintre voi își dă seama că 
munca sa nu o face numai 
pentru el, doar pentru familia 
sa, ci și pentru România so
cialistă, tot așa fiecare își dă 
seama, trebuie să-și dea sea
ma tot mai mult, că orice lucru 
pe care îl face este pentru oa

Aspad Ai mlttngmui oa ta

partidele comuniste și mun
citorești să se . statornicească 
bunele relații de respebt și 
încredere reciprocă.

Primiți cu vii și puternice 
urale și aplauze au luat apoi 
cuvintul tovarășii Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Gian Carlo Pajetta, 
membru al. BiToului Politic șl 
al Direcțiunii Partidului Co
munist Italian.

menii muncii, pentru socialism 
în întreaga lume.

Există momente dure, difi
cile în luptă, chiar momente 
grave. De ce ar trebui să le 
ignorăm noi, comuniștii ? De 
ce trebuie ca noi, care sîntem 
revoluționari, să ascundem a- 
cest lucru sau să mascăm a- 
ceste momente prin cuvinte 
care nu corespund realității. 
Pentru că dacă este adevărat 
că fiecare succes al nostru este 
succesul tuturor oamenilor 
muncii, e tot atît de adevărat 
că și momentele grele, slăbi
ciunile, chiar și erorile, apasă 
asupra tuturor. Dorința noa
stră de a depăși dificultățile 
grave ale situației actuale este 
în primul rînd o dorință inter
naționalistă. Și noi sîntem 
bucuroși că putem spune că 
aceeași dorință, același simț al 
răspunderii internaționaliste 
le-am simțit, așa cum a sous 
tovarășul Mizil, la conducăto
rii partidului vostru, la parti
dul vostru.

Am impresia că aceleași sim
țăminte, aceleași angajamente 
și trebuie s-o spun, dragi tova
răși, în această situație dificilă, 
aceeași pasiune comunistă, le 
văd și în ochii voștri, le simt 
în aplauzele voastre și mi se 
pare că nu greșesc dacă in
terpretez astfel voința voastră 
de proletari.

Italia a luptat într-un război 
greu de partizani, poporul ita
lian a purtat în mod victorios 
războiul de eliberare și elibe- 
rîndu-se de fascism, de sub o- 
presiunea germană, a vrut să 
mărturisească și și-a mărturisit 
dorința de independență, setea • 
de libertate. Dar, în acel război 
noi am învățat cît este de ne
cesară colaborarea între po
poare ; în sacrificiile acelui 
război am învățat să iubim 
partidul. Comuniștii itali
eni s-au străduit ca în acești 
ani să se afle în fruntea po
porului lor, pentru a extinde 
și pentru a întări legăturile 
cu clasa muncitoare, cu toți 
oamenii muncii. Am muncit 
împreună cu tovarășul To
gliatti pentru a trasa o cale 
italiană spre socialism. Am în
vățat că fără să ne bazăm 
pe tradițiile naționale, fără să 
cunoaștem situațiile deosebite 
în care trăiește un popor, nu 
putem concepe să mergem 
înainte. Am învățat, de aseme
nea, că aceste particularități 
și această cale națională, au
tonomia fiecărui partid, nu 
numai că nu sînt în contra
dicție cu internaționalismul, ci 
constituie un element esențial. 
Cei care nu își fac datoria 
pînă la capăt în propria lor 
țară, cei care nu muncesc 
pentru oamenii în mijlocul 
cărora trăiesc, pentru tinere
tul, pentru copiii lor, nu-și 
pot realiza activitatea revolu
ționară împreună cu ceilalți, 
nu-și pot îmbina eforturile cu 
cei care construiesc socialis
mul, nu se pot considera com
batanți în rîndul celor care 
luptă, uneori chiar și cu arma

Cuvfwtăril* lor au fost sub
liniate în repetate rînduri prin 
aplauze și urale, manifestare a 
adeziunii depline față de lupta L 
desfășurată de partidul nostru J 
pentru dezvoltarea continuă a j 
colaborării dintre partidele 
comuniste șl muncitorești din 
lumea întreagă, pentru întări
rea unității lagărului socialist 
șl a mișcării comuniste șl 
muncitorești Internaționale.

în mînă, împotriva Imperialii- ’ 
mului,

Iată de ce, noi împărtășim ! 
opinia exprimată aici, că uni
tatea este scopul care trebuie i 
atins, că ea este o armă esen- '< 
țială în lupta noastră comună ; |l 
dar trebuie ca această unitate ! 
efectivă să țină seama de con- L 
diții.le în care sîntem chemați ii 
astăzi să ne ducem activitatea. îi 
Iată de ce noi ne-am adresat, i 
în aceasta situație, în primul I 
rînd, comuniștilor și oameni- 
lor muncii din țara noastră, l 
pentru a respinge orice tenta- 
tivă din partea imperialiștilor 
și a. ațîțătorilor la război, de 1 
a miza pe diviziuni și pe di- ij 
vergențele între partidele co- ;■ 
muniste și muncitorești. Noi i| 
considerăm că trebuie să ne 
asumăm pe deplin și în mod ii 
deschis răspunderea. Și iată, ,j 
de ce putem spune, cu deplină 
sinceritate, că solidaritatea H 
noastră, că sentimentele noastre ii 
frățești față de poporul ceho- | 
slovac și Partidul Comunist 1 
din Cehoslovacia se expri- y 
mă în aceste zile grele !j 
prin dorința și voința noas- | 
tră de a acționa astfel îneît | 
să fie posibilă cît mai curînd 0 
asigurarea condițiilor normale ? 
necesare pentru reluarea ope- o 
rei de construire a socialismu- fi 
Iui, a relațiilor normale și fră- ;! 
țești cu toate partidele comu- y 
niște și muncitorești, cu avan- h 
garda revoluționară din toate j 
colțurile lumii.

Noi avem nevoie să fim u- 
niți, pentru a putea duce ac- .1 
tivitâtea într-adevăr împre- ’I 
ună, pentru a îndeplini rolul 1 
nostru în lupta împotriva im- i 
perialismului. Cînd sute și , 
mii de patrioți — partizani [ 
luptă în Vietnam împotriva 
agresiunii americane, cînd mi- 
lioane de bărbați, femei și co- I 
pii suferă datorită acestui raz- ,, 
boi de agresiune, noi trebuie * 
să îndreptăm loviturile noas- j 
tre unite — arma noastră, 
împotriva imperialismului. 
Iată de ce noi considerăm că 
ne dăm contribuția internațio
nalistă, chiar și tocmai în 
acest moment dificil, înnoind i 
propunerea de a lupta uniți ' 
cu toți oamenii muncii italieni ; 
pentru libertate, pentru pace i 
și pentru socialism. Iată de ce ! 
noi considerăm prietenia fră- ’ 
țească și colaborarea cu oa- { 
menii muncii și cu comuniștii h 
români ca un element al în- ij 
crederii noastre și ca o res- |l 
pectare a angajamentului nos- P 
tru internaționalist și revolu
ționar, pentru că noi conside
răm că ceea ce am făcut îm
preună în acești ani nu trebuie 
să se risipească. Iată de ce 
sînt bucuros să pot spune că 
ceea ce am făcut noi împre
ună in aceste zile, considerăm 
ca este util pentru România 
socialistă și pentru Italia care N 
vrea să înainteze spre socia- S 
lism, pentru pacea în lume și 0 
pentru colaborarea între parti
dele comuniste șl muncitorești 
din toate țările.

De Ia
Marathon 
la Atena

Trimisul nostru special
VASILE CĂBULEA. 

transmits :
înainta da plecare din Mara

thon spre Atena în cursa deveni
tă clasică, timp de două ore at- 
lefii s-au odihnit în casele și pa
turile locuitorilor orășelului con
form tradiției. Intre timp, lumea 
s-a adunat pe platoul ae unde 
urma să se dea plecarea.

înainte de plecare atleților U 
s-a tnmînat o ramură de măslin 
cu o panglică albă. Se rostesc cu
vintele de salut: „grecii iubitori 
ai sporturilor salută cu bucurie 
tineretul sportiv din Țările Bal
canice și le urmăresc eforturile 
pe terenurile nobilei competiții. 
Cel mai bun va învinge*. Dru
mul trece prin păduri de măslin. 
Departe se văd munții de piatră. 
Convoiul urmăritor are clfiva ki
lometri. Atleții aleargă deocam
dată destul de grupați. Reprezen
tantul nostru — Nicolae Musta
ță — e în frunte. Mașini speciale 
ale firmei japoneze Seyko au in
stalate panouri cu cronometroare 
electronice deasupra. Au trecut 
peste două ore. Aflăm că doi din
tre concurenți au căzut leșinați. 
Atena e aproape. Intrăm pe o 
arteră principală ce duce la sta
dionul olimpic. Străzile sînt în
țesate de lume. Toată circulația 
e oprită. Primii intră pe stadion: 
sportivii turci Aksai (2 ore 21 mi
nute 55 secunde) și Aktaș, urmați 
de bulgarii Sarankov și Semio- 
nov.

Pe locul cinci a sosit Nicolae 
Mustață iar al șaselea s-a clasat 
grecul Vuros. O cursă extrem de 
dificilă, adevărată probă de re
zistență fizică în care au învins 
cei mai buni.

PE SCURT
e In cadrul turneului Inter- 

național de volei feminin de la 
Varșovia, echipa Poloniei a în
trecut cu scorul de 3—0 selec
ționata Ungariei. Intr-un alt 
ioc, formația secundă a Po
loniei a învins toț ca 3—0 e- 
chipa sovietică Elektrik Vil
nius.

® Echipa de rugbi XV a 
Tării Galilor și-a început tur
neul în America de Sud, jucînd 
la Buenos Aires cu formația 
Belgrano Atletic Club. Victoria 
a revenit oaspeților cu scorul de 
24—11 (8—3). Accidentat în
cursul acestui meci, jucătorul 
argentinian Miguel Cole a de
cedat la spital în urma unei 
hemoragii cerebrale.

MARȚI 10 SEPTEMBRIE

17.30 — T.V. pentru școlari
„Umbră și botanică"

18,00 — T.V. pentru specia
liștii din industrie 
Ciclul — Automati
zare. Automatizări în 
construcția de ma
șini.

18.30 — Curs de limba engle
ză (reluarea lecției a 
9-a).

19,00 — „Brățara de aur*. 
Emisiune pentru ti
neret. (Transmisiune 
de la Uzinele „23 
August".

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

19,50 — Buletinul meteorolo
gic. Publicitate

20,00 — Opinia dumneavoas
tră

20,15 — Micro-varietăți

20.30 — „Te laud si te apăr
și te cînt“. Versuri 
în lectura autorilor.

20,45 — Centenarul Filarmo
nicii din București. 
Transmisiune de la 
Ateneul Român : 
Concertul simfonic 
dirijat de Mircea Ba- 
sarab. în program : 
„Rapsodia I" de 
George Enescu ; 
„Simfonia a IV-a" 
de Brahms.

22,00 — Seară de teatru : 
„Nu-ți plătesc" — A- 
daptare pentru tele
viziune după come
dia cu același nume 
de Eduardo de Fili- 
po.

23,00 — Telejurnalul de noap
te.



DUPĂ INCIDENTELE
ISRAELIANO-EGIPTENE

REUNIUNEA 
CONSillUEUl 

UE SECURITATE
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate s-a reunit 
de urgentă duminică noaptea, la 
cererea Israelului și R.A.U., ca 
urmare a incidentelor ce au avut 
loc duminică după-ainiază de-a 
lungul întregii zone a Canalului 
de Suez.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a dat citire unui raport 
din partea generalului Odd Bull, 
șeful misiunii de observatori ai 
O.N.U., în care se arată că 
schimbul de focuri a încetat și 
este respectat pe ambele maluri 
ale Canalului de Suez, începînd 
de duminică la ora 16,30 G.M.T.

Demonstrația 
oamenilor 

muncii din Sofia

BĂTĂLIA ÎMPOTRIVA 
ANALFABETISMULUI

Președintele pe luna în curs a 
Consiliului de Securitate, George 
Ignatieff (Canada), a anunțat că 
în urma consultărilor avute între 
delegați a fost adoptată în una
nimitate o declarație, care cere 
celor două părți să respecte cu 
strictețe încetarea focului, prevă
zută de rezoluțiile Consiliului de 
Securitate.

După citirea acestei declarații, 
ședința Consiliului de Securitate 
a fost amînata fără să se stabi
lească o nouă dată pentru relua
rea ei.

SECRETARUL general al 
O.N.U., U. Thant a amînat pen
tru miercuri plecarea sa spre 
Alger unde urmează să asiste 
la deschiderea conferinței șefi
lor de state ai țărilor membre 
ale Organizației Unității Afri
cane, s-a anunțat la New York. 
Motivul acestei amînări îl con
stituie situația din Orientul 
Apropiat. U. Thant urma să pă
răsească New Yorkul luni 
seara.

Colectivul teatrului ma
ghiar de stat din Cluj a pre
zentat luni seara la Buda
pesta cea de-a treia premie
ră a turneului pe care îl în
treprinde în Republica Popu
lară Ungară : cunoscuta pie
să a lui Imre Madachi „Tra
gedia omului". Piesa, bine 
cunoscută șt des jucată pe 
scenele ungare, a fost aștep
tată cu un deosebit interes 
de spectatori.

La spectacol au asistat 
Aczel Gyorgy, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Nemeth Ka- 
roly membru supleant al Bi
roului Politic, prim-secretar 
al comitetului orășenesc Bu
dapesta al P.M.S.U., nu
meroase alte personalități.

In imagine, actorii clujeni 
primind aplauzele spectatori
lor budapestani la unul din i 
primele spectacole.

Smith și

CONFERINȚA 
DE SOLIDARITATE 

CU POPORUL VIETNAMEZ
CAIRO 9 — Coresponden

tul Agerpres, C. Oprică, trans 
mite : Luni seara s-au încheiat 
lucrările „Conferinței extraor
dinare în sprijinul și pentru 
solidaritatea cu poporul viet
namez în lupta sa împotriva 
agresiunii imperialiste a 
S.U.A.“ la care au luat parte 
reprezentanți din 35 de țări 
afro-asiatice și ai unui însem 
nat număr de organizații mon
diale, regionale și naționale 

Luînd cuvîntul în cursul 
conferinței, reprezentantul Ro
mâniei, Octav Livezeanu, 
membru în conducerea Ligii 
de prietenie ou popoarele din 
Asia și Africa, a subliniat că 
poporul român este solidar cu 
lupta dreaptă a poporului 
vietnamez, arătînd că România

a acordat de la început acestei 
lupte un ajutor substanțial po
litic și material poporului viet
namez. România, a arătat vor
bitorul, a primit cu satisfacție 
vestea începerii convorbirilor 
de la Paris dintre delegațiile 
Statelor Unite și R. D. Viet
nam sperînd că se va ajunge 
pe această cale la o soluție 
care să fie în conformitate cu 
necesitatea asigurării păcii în 
întreaga lume și să răspundă 
aspirațiilor opiniei publice do
ritoare de pace. Vorbitorul a 
subliniat, de asemenea, că ori
ce reglementare în această 
problemă trebuie să se bazeze 
pe principiile independenței, 
suveranității naționale și nein
tervenției în afacerile interne 
ale poporului vietnamez.

GOLDBERG CRITICĂ
POLITICA S. U. A. IN VIETNAM

„A sosit timpul ca Statele U- 
nite să înceteze definitiv bom
bardamentele asupra teritoriului 
de nord", scrie în „WASHING
TON POST", fostul reprezentant 
permanent al S.U.A. la O.N.U., 
Arthur Goldberg.

Bombardamentele asupra R. D. 
Vietnam, continuă autorul, nu 
au dus la succese militare și con
stituie o piedică în cadrul convor
birilor de la Paris. Calea spre 
reglementarea conflictului din 
Asia de sud-est, subliniază Arthur 
Goldberg, constă în încetarea

bombardamentelor și convocarea 
unei noi conferințe ca cea de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam. Soarta poporului din 
Vietnamul de sud trebuie să fie 
decisă de populația însăși fără 
nici o inteivenție din afară. Gu
vernul Statelor Unite, scrie în în
cheiere fostul reprezentant al 
S.U.A. la O.N.U., trebuie să re
nunțe la toate acțiunile militare 
pe teritoriul Vietnamului de sud 
și să nu atragă Vietnamul de 
sud în nici o organizație sau pact 
cu caracter militar.

Primiri la președintele
R. S. Cehoslovace

PRAGA 9 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agenția C.T.K., 
la 9 septembrie președintele 
Lucivik Svoboda a primit pe 
general-colonel M. Dzur, mi
nistrul apărării naționale, și 
pe conducători ai organelor 
politice ale Armatei populare 
Cehoslovace. Președintele a 
mulțumit din nou armate1 
pentru poziția ei lucidă și pa
triotică, conștientă din ultime
le zile și a adus la cunoștință 
lucrătorilor politici sarcinile 
armatei în situația actuală.

PRAGA 9 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agenția C.T.K., 
președintele Ludvik Svoboda a 
primit la 9 septembrie o dele
gație a Consiliului Central al 
Sindicatelor din Cehoslovacia, 
în frunte cu K. Polacek. pre
ședintele Consiliului. Repre
zentanții mișcării sindicale re
voluționare cehoslovace l-au 
informat pe președinte cu pri
vire la activitatea organelor

sindicale din Cehia și Slovacia 
din perioada de după 21 au
gust. Membrii delegației au 
exprimat în numele întregii 
mișcări sindicale mulțumiri 
președintelui pentru inițiativa 
și clarviziunea sa politică în 
aceste zile atît de grave și l-au 
asigurat de încrederea și spri
jinul lor deplin.

★

BRATISLAVA 9 (Agerpres).— 
Agenția C.T.K. transmite că la 9 
septembrie la Bratislava Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Slovacia, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., vice
președinte al guvernului ceho
slovac, a avut o convorbire cu 
V. V. Kuznețov, reprezentant al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al C.C. al 
P.C.U.S., deputat al Sovietului 
Suprem, prim-locțiitor al minis
trului afacerilor externe al 
U.R.S.S., privitor la unele proble
me actuale, inclusiv cele ale si
tuației prezente din Slovacia.

„opoziția" sa
Ian Smith n-a fost scutit 

de emoții la congresul (so
cotit o simplă formalitate) de 
la Salisbury. „Frontul Rho
desian" este partidul ide gu- 
vernămînt și destui erau cei 
înclinați să creadă că recen
tul congras extraordinar va 
fi doar un spectacol la care 
Ian Smith va culege aplauze 
din belșug. Smith a cu
les și aplauze dar și 
destule fluierături iar vo
tul final l-a purtat pînă 
aproape de prăpastie. Propu
nerile premierului au întrunit 
217 voturi iar oponenții săi 
au recoltat... 206 voturi. Doar 
11 voturi l-au salvat pe Smith.

O furtună bîntuie prin 
„Frontul Rhodesian" tocmai 
în momentul în care Smith 
pare mai decis ca oricînd 
să copieze în întregime sis
temul de apartheid existent 
la Pretoria. De altfel, aces
ta este și sensul „propune
rilor constituționale" aduse 
în discuția congresului : tre
cerea de la discriminările ra
siale aplicate cu intensități 
gradate în diferite sectoare 
la „apartheidul total" care 
transformă pe negru într-un 
sclav modem lipsit de drep
turile elementare ale ființei 
umane. Din relatările agenți
ei FRANCE PRESSE reiese 
că propunerile lui Smith (ce 
urmează a fi supuse în acest 
an unui referendum) prevăd 
proclamarea republicii (adică 
a unei republici a mi
norității albilor) și o „pe
rioadă interimară" de cinci 
ani înaintea instituirii unei 
„politici de dezvoltare ra
sială separata", adică a 
apartheidului stil Pretoria. în 
acești cinci ani, africanii ar 
urma să aibă în continuare o 
fantomatică reprezentare în 
parlamentul de Ia Salisbury 
(niște șefi de triburi dispuși 
să interpreteze rolul încredin
țat de Smith).

Dar ce doresc cei 206, a- 
dică opoziționiștii ? în prin
cipiu n-au nimic contra po
liticii lui Smith. Numai că 
ei sînt mai grăbiți. N-au vre
me de pierdut cu „perioade 

■de tranziție" și cu „reprezen
tare africană". Ei cer să se 
renunțe la fraze de bunăvo
ință, la camuflaje și să sară 
peste cei cinci ani „interi
mari" direct la „apartheidul 
total"

Ian Smith preferă pruden
ța. El nu vrea să rupă pun
țile care duc spre Londra și 
nici să-și pericliteze planurile 
de viitor. Bineînțeles, apar
theidul rămîne politica sa 
(„ed cred într-o dezvoltare 
separată..." — afirma fără 
originalitate).

Victoria lui Smith este des
tul de fragilă. 11 voturi nu-1 
pot scuti de griji viitoare. 
Cei care n-au răbdare prac
tică tot apartheidul dar, s-ar 
putea, ca graba lor să ascun
dă dorința de a lua locul lui 
Smith și echipei sale. în 
fond, pe fundalul aparthei
dului nu-i exclus să se des
fășoare o banală luptă pen
tru putere.

In prezent Smith pregătește 
referendum asupra „propu
nerilor constituționale". Va 
fi o primă încercare de for
țe. Dar milioanele de negri, 
adevărații stăpîni ai țării, vor 
rămîne departe de urne deși 

tocmai soarta lor. 
hărțuiesc pentru 
ministeriale de Ia 
Smith și opozițio

niștii săi îi omit tocmai pe 
acești africani, omisiune care 
s-ar putea să le provoace 
cîndva surprize amare...

M. RAMURĂ

LONDRA 9 — Corespon
dentul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite: Luni seara a avut 
loc la Londra, la „Național 
Film Theater", deschiderea 
Săptăminii filmului românesc, 
organizată de Institutul bri
tanic al filmului, in cadrul 
programului de schimburi 
culturale româno-britanice. 
La festivitatea deschiderii au 
luat parte Jennie Lee, subse
cretar de stat pentru proble
mele culturii și științei, sir 
William Coldstream, preșe
dintele Institutului britanic al 
filmului, lordul Goodman, 
președintele Consiliului arte
lor din Marea Britanie și alți 
conducători ai unor instituții 
și organizații culturale și ar
tistice, reprezentanți ai Minis
terului de Externe, membri ai 
parlamentului britanic, mem
bri ai corpului diplomatic, re
prezentanți ai Centrului pen
tru promovarea relațiilor între 
Marea Britanie și țările din 
Europa de răsărit, artiști de 
film, personalități ale vieții 
culturale și artistice, ziariști 
și un numeros public.

Cu acest prilej, Leslie 
Hardcartle, din partea Insti
tutului britanic al filmului, a 
prezentat asistenței pe mem
brii delegației de cineaști ro
mâni, aflați la Londra cu pri
lejul Săptăminii filmului ro
mânesc — și anume Petre 
Sălcudeanu, Ion Popescu-Gopo 
și Irina Petrescu.

La spectacolul de gală a 
fost prezentat filmul artistic 
„Dacii", care s-a bucurat de 
un deosebit succes.

SOFIA 9. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite : 
Luni dimineața, în „Piața 9 Sep
tembrie" din Sofia a avut loc o 
demonstrație a oamenilor muncii 
consacrată celei de-a 24-a aniver
sări a Revoluției socialisto din 
Bulgaria.

La tribuna mauzoleului lui 
Ghiorghi Dimitrov au luat loc 
Todor Jivkov. prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, precum și alți condu
cători de partid și de stat.

Numeroși oameni ai muncii 
din capitală și din comunele în
vecinate, muncitori din fabrici și 
uzine, de pe șantiere și ogoare, 
intelectuali, și-au manifestat ore 
în șir entuziasmul și bucuria pen
tru succesele obținute de poporul 
frate bulgar în anii de după eli
berarea de sub jugul fascist. în 
rîndurile lor au trecut siderur- 
giștii de Ia Combinatul metalur
gic Kremikovțî, muncitori de la 
uzinele de aparate electronice, de 
electrocare, lucrători din ministe- . 
rele și instituțiile centrale. Care 
alegorice și nenumărate grafice 
ilustrau succesele obținute în di
ferite ramuri de producție. Indu- i 
stria țării dă acum de 27 de ori 
mai multe produse față de aceea 
a anului 1938. în primele 7 luni 
ale acestui an au fost realizate e- 
conomii de peste 500000 leva. 
Succese importante a obținut in
dustria metalurgică: producția 
de fontă a atins un milion de 
tone, iar producția de oțel — 
1 200 000 tone. Succese importan
te au fost obținute în dezvolta
rea industriei chimice, construc
țiilor de mașini, energetice, indus
tria ușoară și alimentară.

Demonstrația oamenilor muncii 
de la Sofia a fost încheiată de 
tradiționalele echipe de dansuri 
populare bulgărești.

Manifestații similare au avut 
loc în principalele orașe ale R. P. 
Bulgaria. La invitația comitetelor 
județene Russe, Tolbuhin, Plevna 
Vrața și a Comitetului orășenesc 
Botevgrad ale Partidului Comunist 
Bulgar, la festivitățile organizate 
în Bulgaria cu prilejul zilei eli
berării Bulgariei au participat 
delegații ale comitetelor județene 
Ilfov, Constanța, Galați, Dolj și 

a Comitetului Municipiului Plo
iești ale Partidului Comunist Ro
mân.

★
Luni seara Comitetul Cen

tral al P.C.B., Prezidiul Adu
nării Populare și Consiliul de 
miniștri al R. P. Bulgaria au 
oferit la Sofia o recepție, cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
R. P. Bulgaria. Au participat 
Todor 
kov și 
partid 
vi tați.

Jivkov, Gheorghi Trai- 
alți conducători de 

și de stat, numeroși in-

se decide 
Cînd se 
funcțiile 
Salisbury,

• LA 9 septembrie, Ia Phe
nian, Cabinetul de Miniștri al 
R.P.D. Coreene a oferit o recep
ție cu prilejul sărbătorii națio
nale — cea de-a 20-a aniversare 
a pvaclamării R.P.D. Coreene. 
Au luat parte Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniș
tri și alți conducători de partid 
și de stat.

Au luat, de asemenea, parte 
delegațiile guvernamentale și 
alte delegații sosite Ia Phenian 
cu prilejul sărbătorii. Printre 
oaspeți se afla delegația guver
namentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tov. 
Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului 
de Miniștri, a rostit o cuvîn- 
tare.

• ȘEFUL delegației române 
la Conferința statelor nepose- 
soare de arme nucleare, George 
Macovescu, a oferit luni un de
jun în onoarea președintelui 
conferinței A. Husain, ministrul 
afacerilor externe al Pakistanu
lui.

La dejun au participat, de a 
semenea, vicepreședinții actualei 
conferințe, Vittorio Winspeare 
Guicciardi, director general al 
Oficiului European al Națiuni
lor Unite din Geneva, reprezen
tanți ai secretarului general al 
O.N.U. la conferință, Nicolae 
Ecobescu, reprezentantul perma
nent al României pe lingă Ofi
ciul European al Națiunilor U- 
nite din Geneva, precum și 
membrii delegației române la 
conferință.

Dejunul s-a desfășurat într-c 
atmosferă cordială.

® DUMINICĂ seara s-a închis 
ediția de toamnă a Tîrgului de 
la Leipzig, după opt zile de in
tensă activitate comercială. Ir 
acest an la tîrg au participat 
6 500 de firme din 55 de țări, 
din 30 de domenii economice. 
Standurile au ocupat o supra
față de 145 600 metri pătrați. 
Au fost înregistrați 218 000 vi
zitatori din 84 de țări.

9 LA invitația lui Marko 
Nikezici, secretar de stat pen
tru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, luni a sosit la Bel
grad, Pierre Gregoire, ministru 
de externe al Luxemburgului.

în numeroase țari ale lumii, duminică a 
fost celebrată, sub auspiciile Organiza
ției Națiunilor Unite pentru educație, ști
ință și cultură (UJ.N.E.S.C.O.), „Ziua mon
dială de luptă împotriva analfabetismu
lui". Evenimentul a prilejuit întocmirea 
unui bilanț al rezultatelor obținute în do
meniul luptei împotriva analfabetismului, 
flagel care continuă să bîntuie, în special, 
în țările în curs de dezvoltare.

Existența analfabe
tismului, în ciuda ma
rilor progrese realiza
te de omenire în ulti
mele decenii, a fost 
denunțată în repetate 
rînduri de UNESCO. 
In 1965, cu prilejul 
Congresului de la Te
heran, a fost elaborat 
un plan vast de alfa
betizare a adulțiloT 
care interesează 750 
milioane dc persoane, 
îndeosebi din Asia, A- 
frica și America La
tină. Un număr de 52 
de țări și-au exprimat 
dorința de a colabora 
și benefiicia de rezul
tatele aplicării planu
lui. Două treimi din 
sumele necesare desfă
șurării acțiunii de al
fabetizare sînt puse la 
dispoziție de guverne
le țărilor interesate, 
restul de o treime, 
fiind furnizate de 
UNESCO, în special 
sub formă de cadre de 
specialiști și material 
didactic. După trei 
ani, a devenit evident 
că în ciuda dificul
tăților, programul 
UNESCO de alfabeti
zare a adulților înre
gistrează succese.

In Iran, în 1965, la 
o populație totală de 
25 milioane locuitori 
existau 80 la sută a- 
nalfabeți. A fost creat 
un „Comitet național 
de luptă împotriva a- 
nalfabetismului". pla
sat sub egida UNESCO, 
care a stabilit un plan 
a cărui aplicare a dat 
rezultate încurajatoa
re. Lupta se desfășoa
ră pe două planuri:

în fiecare sat și, apoi, 
în ronele urbane, au 
fost create centre de 
învățămînt pentru a- 
dulți. La început, ele 
au fost frecventate în 
medie de 20 000 per-

turi vor da rezultatele 
așteptate, toți copiii 
iranieni vor fi școlari- 
zațT^pîna în 1973, iar 
analfabetismul în rîn
dul adulților va fi li
chidat pînă în anul 
1975.

Guvernul R.A.U. de
pune la rîndul Iul 
mari eforturi pentru a 
pune capăt analfabe
tismului care îngreu
nează progresul țării. 
Procentajul celor ce 
hu știau să scrie sau 
să citească care era de 
80 la sută înaintea re
voluției din 1952, a 
scăzut acum la 70 la 
sută. Această scădere 
de 10 la sută a fost

• Reușite pe un drum
dificil

• Proiecte care intere
seazâ 750 000 000
de oameni

soane pe lună, cifra a- 
jungînd în prezent la 
60 000 persoane. Cursu
rile, împărțite în două 
cicluri semestriale, du
rează un an. La sfîr- 
șitul lor, un elev tre
buie să știe să scrie și 
să citească o scrisoare. 
Elevii primesc de ase
menea cunoștințe su
mare de istorie, geo
grafie și diferite știin
țe. Guvernul iranian 
se preocupă, de aseme
nea, de respectarea 
principiului învăță- 
mîntului obligatoriu 
pentru copii, luptînd 
împotriva exploatării 
mîinii de lucru infanti
le. Dacă aceste etor-

realizată în condițiile 
în care populația Egip
tului a crescut cu 10 
milioane de persoane. 
Guvernul a stabilit în 
1964 un plan general 
de alfabetizare care 
prevede lichidarea a- 
cestui flagel cronic 
pînă în anul 1980. Pro
gramul cuprinde dife
rite proiecte. în zona 
Cairo, unde se află 
concentrată aproxima
tiv 20 la sută din popu
lația țării, 600 000 de 
analfabeți, de toate 
vîrstele, beneficiază 
de un program cinci
nal, început în urmă 
eu doi ani. Ministerul 
Educației al R.A.U. a

hotărît transformare* 
în centre de alfabeti
zare a tuturor școlilor 
primare, după termi
narea orelor normale 
de cursuri, iar din 
luna octombrie, legea 
asupra alfabetizării va 
deveni obligatorie, ori
ce persoană analfabe
tă între 6 și 40 de ani 
urmînd să ia drumul 
școlii. x

In Brazilia, o țară 
cu peste 80 milioane 
de locuitori, unde pes
te jumătate din popu
lație nu știe să scrie 
sau să citească, alfa
betizarea constituie 
, un obiectiv prioritar . 
Rezultate bune a dat 
metoda de alfabetizare 
a proL Paulo Freiro 
în baza căreia adultul 
analfabet este obișnuit 
să „vizualizeze" în cu- 
vîn’tul scris obiectele 
care populează uni
versul său. în arma
tă, toți Tecruții anaJfa- 
beți sînt învățați să 
scrie și să citească, re
zultate bune fiind ob
ținute și prin cursuri
le radiodifuzate de al
fabetizare. Datele sta
tistice fiind deficitare, 
nu se cunoaște numă
rul exact al adulților 
analfabeți dar se spe
ră că analfabetismul 
va putea fi lichidat, 
sau redus substantial 
în următorii zece ani.

In sfîTșit, India, unde 
există aproximativ 390 
milioane de analfabeți, 
întreprinde eforturi 
susținute în acest do
meniu. Cel de al 4-lea 
plan cincinal, prevede 
alocarea unei sume de 
6 milioane dolari pen
tru lupta împotriva a- 
nalfabetismului. Acțir 
nea este mult îngreu 
nată de faptul că nu
mai 20 la sută din cele 
500 000 așezări rurale 
dispun de mijloace de 
comunicații folosibile. 
Tocmai această situație 
a determinat să se în
cerce folosirea pe sca- 
Tă largă a metodei al
fabetizării prin inter
mediul radioului.

P. NICOARĂ

Ansamblul folcloric „Ba
lada" din Republica Socia
listă România, care a făcut 
un turneu în Franța, a obți
nut duminică premiul întîi 
„Colierul de aur" la al 
23-lea Festival internațional 
„Sărbătoarea vinului", des
fășurat la Dijon. Alte premii 
au fost decernate unor gru
puri folclorice din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Irlanda, Gre
cia. Franța și Iugoslavia.

NEMULJUMIRI EAJĂ 
DE SISTEMEI ELECTORAL

americmi

Pierre Gregoire va avea con
vorbiri cu Marko Nikezici și cu 
alte persoane oficiale din Iu
goslavia cu privire la relațiile 
dintre cele două țări.

• „GENERALUL Hassan Al 
Amri a fost numit guvernator 
militar general al Yemenului de 
Sud și investit cu toate prero
gativele în vederea reorganiză
rii forțelor armate yemenite", a 
declarat, potrivit relatărilor a- 
genției M.E.N., Abdul Rahman 
Iriani, șeful Consiliului Prezi
dențial Republican din Yemen.

Președintele Iriani, luînd cu
vîntul la o reuniune la care an 
participat 600 șefi de triburi, a 
lansat un apel la realizarea u- 
nității naționale în această fază 
istorică prin care trece Yeme
nul.

La rîndul lor. șefii triburilor, 
remarcă agenția citată, și-au a- 
firmat loialitatea față de regi
mul republican și întregul lor 
sprijin pentru Consiliul prezi
dențial republican al Yemenu
lui.

La această importantă mani
festare, din lumea medicală, par
ticipă aproximativ 1 500 de ex- 
perți cardiologi. Pe ordinea de 
zi a congresului, ale căror lu
crări vor dura 6 zile, figurează 
tema : „Progresul în domeniul 
cardiologiei".

Cunoscutul profesor sud-a- 
frican, Christian Barnard, pri
mul chirurg din lume care a e- 
fectuat o grefă a inimii, invitat 
în mod excepțional la această 
reuniune europeană, a declarat 
că nu poate participa la lucră
rile congresului, fiind reținut de 
o „importantă operație de ini
mă".

• DUMINICĂ au început la 
Atena lucrările celui de al V-lea 
Congres european de cardiologie.

• GUVERNATORII băncilor 
centrale occidentale, întru
niți la Basel, au căzut de 
acord să pună la dispozi
ția Marii Britanii un cre
dit în valoare de 2 miliarde de 
dolari. într-o declarație făcută 
presei luni, Karl Blessing, pre
ședintele Băncii federale vest- 
germane, a subliniat că acest 
împrumut va împiedica o deva
lorizare bruscă, sau unilaterală, 
a lirei sterline.

Mulți americani au ajuns la 
concluzia că în urma recentelor 
convenții naționale ale partidelor 
democrat și republican este nece
sară o îmbunătățire a sistemului 
desemnării candidaților la preșe
dinția Statelor Unite. Nemulțu
mirile exprimate după Convenția 
națională a Partidului republican 
de la Miami Beach au crescut și 
mai mult după convenția demo
craților de la Chicago, care a 
fost marcată de puternice inci
dente rasiale și chiar de atacarea 
unor delegați.

Se consideră că, deoarece sis
temul actual al convențiilor s-a 
dezvoltat în afara constituției 
S.U.A., el poate fi abandonat 
fără prea multe greutăți, imediat 
ce partidele vor găsi un cadru 
mai bun de alegere a candidate
lor la postul de președinte și vi
cepreședinte. în legătură cu a- 
ceasta, senatorul Gaylord Nel
son a prezentat un proiect pentru 
formarea unei comisii de 30 de 
persoane care să propună un sis
tem îmbunătățit de numire a 
candidaților.

Mike Mansfield, liderul majori
tății democrate din Senat, consi
deră că nu este necesar un timp 
îndelungat de gîndire pentru a 
găsi un sistem mai bun. El este 
de părere că numirea candidați
lor să se facă în cadrul unor ale
geri preliminare pe scară națio-

nală. Acest sistem, susțin Mans
field și partenerii săi, ar fi mai 
democratic, deoarece membrii do 
rînd ai partidului ar avea un cu- 
vînt de spus în cadrul alegerii 
candidaților.

După cum se știe, în actualul 
sistem numai în 15 state se or
ganizează alegeri preliminare, în 
celelalte state conducătorii parti
dului sau convențiile statului ho- 
tărînd asupra persoanei candida
tul pe care îl vor sprijini. Foarte 
adesea, hotărîrea este dominată 
de o singură persoană puternică, 
cum ar fi de exemplu, primarul 
democrat al orașului Chicago, 
Richard Daley, sau republicanul 
James Rhodes, guvernator al sta
tului Ohio.

Spre deosebire de sistemul 
electoral actual în care delegații 
pot ignora foarte ușor voința 
populației din statele lor, se a- 
preciază că în condițiile organi
zării de alegeri preliminare în 
toate statele S.U.A., convențiile 
ar deveni reuniuni solemne, în 
care candidatul Ia președinție 
deja ales va fi numit oficial, iai 
acesta va numi pe candidatul la 
funcția de vicepreședinte.

Conferința miniștrilor 
pentru protecția muncii

R. S. F. IUGOSLAVIA. Imagine nocturnă din Skoplje

Recepție oferită 
de tovarășul 

Petre B'ajovici
NEW YORK 9 (Ager- 

pres). — Ministrul muncii 
al României, Petre Blajo- 
vici, vicepreședinte al pri
mei conferințe internațio
nale a miniștrilor pentru 
problemele protecției mun
cii, care se desfășoară în 
prezent la New York, a o- 
ferit la sediul Misiunii Re
publicii Socialiste România 
pe lîngă Națiunile Unite o 
recepție în onoarea partici- 
panților la conferință. Au 
luat parte Gregorio Felicia
no președintele conferin
ței, ministru pentru protec
ția socială al Filipinelor, 
șefi ai delegațiilor prezente 
la conferință, funcționari 
superiori ai O.N.U. și ai in
stituțiilor specializate ale 
O.N.U.

A participat, de aseme
nea, Gheorghe Diaconescu, 
șeful Misiunii române pe 
lîngă O.N.U.
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