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PERFECȚIONAREA ASISTENȚEI
SANITARE IN ROMÂNIA

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru convocarea

Marii Adunări Naționale
în temeiul art. 64 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
Articol unic. — Marea Adunare Națională se convoacă în a 

douăsprezecea sesiune a celei de-a V-a legislaturi, în ziua de 11 noiem
brie 1968, ora 10.

Președintele Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUȘESCU

Mesajul adresat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU,

acestui 
însemnă-

Presa de ieri a publicat 
amplul studiu cu privire la 
starea de sănătate a populați
ei, perfecționarea organizării 
rețelei sanitare fi îmbunătă
țirea asistenței medicale în 
Republica Socialistă România, 
supus dezbaterii Plenarei Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

In cuprinsul acestui studiu, 
elaborat de către Ministerul 
Sănătății, pe baza unei largi 
consultări a specialiștilor de 
înaltă competență în dome
niul științelor medicale, a ca- 

• drelor medicale care lucrează 
în unitățile sanitare, se între
prinde o analiză științifică, 
întemeiată pe prospectarea 
profundă a realității, asupra 
situației și tendinței stării de 
sănătate a populației, asupra 
stadiului cercetării științifice 
medicale, asistenței medicale, 
utilizării și pregătirii forței de 
muncă și a bazei materiale în 
sectorul sanitar, precum și a- 
supra unor probleme de or
ganizare și conducere a ocro
tirii sănătății.

Dezbaterea în Plenara Co
mitetului Central al partidu
lui a stării de sănătate și a- 
sistență medicală a populației 
din țara noastră este o dovadă 
elocventă a consecvenței cu 
care partidul, conducerea sa 
se ocupă de rezolvarea unor 
probleme vitale pentru asigu
rarea bunăstării poporului, 
înscriindu-se pe linia ansam
blului de măsuri de deosebită 
amploare și importanță luate 
după al IX-lea Congres pen
tru dezvoltarea și întărirea o- 
rînduirii noastre socialiste. A- 
ceasta reflectă grija perma
nentă pe care conducerea 
partidului o poartă omului 
și nevoilor sale.

Numeroși vorbitori, membri 
ai Comitetului Central și 
cadre medicale invitate la 
dezbaterile asupra 
studiu, au subliniat
tatea lui științifică, teoretică, 
precum și eficiența practică, 
anticipată de măsurile preco
nizate, și-au exprimat convin
gerea că aprobarea acestora, 
traducerea lor în viață vor 
duce la perfecționarea sub
stanțială a asistenței medi
cale, la ridicarea continuă a 
întregii țări pe noi trepte ale 
civilizației.

Studiul înfățișează realiză
rile dobîndite în domeniul o- 
crotirii sănătății în ultimele 
două decenii, evidențiază fap
tul că înfăptuirea industriali
zării socialiste, făurirea unei 
economii multilaterale au 
creat condițiile materiale fa
vorabile asigurării asistenței 
medicale a populației. Sînt 
subliniate, de asemenea, rolul 
tradiției prestigioase a medi
cinii românești, contribuția în
vățământului superior, care a 
cunoscut o permanentă înnoi
re în anii socialismului, a cen
trelor de cercetări medicale, 
a industriei naționale de me
dicamente, în realizările do
bîndite în domeniul sanitar. 
Creșterea fondurilor afectate 
asigurării asistenței medicale 
este atestată grăitor de faptul 
că de la 40 lei pentru un lo
cuitor în 1950 s-a ajuns la 
280 lei în 1967, de sporirea 
investițiilor în sectorul sanitar 
de circa 3,5 ori în perioada 
1960—1965, de existența a 
4 053 dispensare sanitare, a 
420 policlinici și a peste 
124 000 paturi de spital, de 
prezența în unitățile sanitare 
a peste 30 000 medici și a 
mai mult de 85 000 cadre me
dii și auxiliare.

In studiu se apreciază că, 
datorită complexului de mă
suri social-economice și me- 
dico-sanitare, starea de sănă
tate a populației a fost mo
dificată favorabil în princi
palele sale aspecte, apropiind 
situația țării noastre de aceea 
a țărilor dezvoltate. Ș

In același timp, studiul re
levă că în domeniul ocrotirii 
sănătății au existat și conti
nuă să existe o seamă de mi
nusuri, care nu permit valo
rificarea corespunzătoare a 
posibilităților materiale și u- 
mane, că s-au vădit o insu
ficientă cunoaștere a realită
ților sanitare și o insu
ficientă apreciere obiecti
vă a lor datorată nepar- 
ticipării efective și sistematice 
a celor mai bune cadre de 

(Continuare în pag. a ll-a) |

Cuvintarea tovarășului*.
NICOLAE CEAUȘESCU

la Plenara C.C. al P.C.R.l

secretar general al C C. al P. C. R., 
președintele Consiliului de Stat, 

cadrelor didactice, elevilor, organi

zației de partid și organizațiilor de 

tineret de la Liceu! din Miercurea-Ciuc
Vreau să subliniez, în pri

mul rind, importanța pe care 
o are dezbaterea In cadrul p>e- 
narei Comitetului Central al 
partidului a măsurilor pentru 
îmbunătățirea ocrotirii sănătă
ții poporului. Faptul că plenara 
a înscris pe ordinea de zi ț> 
a dezbătut această problema 
arată preocuparea permanen
tă a partidului pentru găsirea 
căilor celor mai coresparză
toare care să ducă la apărarea 
sănătății constructorilor socia
lismului. la ridicarea nivelu
lui activității organelor sani
tare din țara noastră. Acea 
sta se încadrează in șirul de 
analize și măsuri întreprinse 
de Comitetul nostru Centrai 
pentru perfecționarea diferite
lor sectoare ale activității de 
construcție socialistă și care 
relevă modul creator în care 
Partidul Comunist Român >și 
îndeplinește rolul de forță con
ducătoare a societății.

Studiul prezentat 
face o analiză aprotundată aut 
a succeselor realizate în dome
niul ocrotirii sănătății în an:> 
construcției socialiste, at țț a 
neajunsurilor care mai dăinuie 
în acest important sector “• 
vieții sociale. Totodată el sen 
țează măsurile menite să asi
gure lichidarea lipsurilor. îm
bunătățirea activității sanitare, 
a stării generale a sănătății po
porului.

Desigur, sînt bine cunoscute 
stările existente In acest dome
niu în trecut In țara noastră. 
Bolile făceau ravagii man In 
rîndul muncitorilor, țăranilor 
și al celorlalte categorii ae oa
meni ai muncii în timpul re
gimului burghezo-moșieresc. 
Cu toate că dispuneam de o 
școală medicală bună. în re
gimul capitalist, pentru care 
grija față de sănătatea oame
nilor nu constituia o Problen:S 
de prim ordin, o problemă de 
importanță națională, s-a în
treprins extrem de puțin Pen" 
tru apărarea sănătății poporu
lui. în anii construcției socia
liste. pe măsura dezvoltări 
economiei, a ridicării nivelului 
general de viață, partidul, gu
vernul au luat o serie de mă
suri care și-au spus din pun 
cuvîntul, asigurînd îmbunătă
țirea simțitoare a ocrotirii să
nătății populației. In studiul 
prezentat sînt relevate succe
sele obținute în diminuarea șl 
în lichidarea a numeroase boli 
care făceau adevărate ravagii 
în trecut.

S-a dezvoltat baza materială 
a rețelei de asistență medicală. 
A crescut numărul medicilor 
și al celorlalte cadre sanitare. 
S-a construit un număr mare 
de spitale și alte instituții sani
tare, mai cu seamă în ultimii 
7—8 ani. Cheltuim anual a- 
proape șase miliarde de lei 
pentru ocrotirea sănătății. Si
gur, s-ar putea spune că tre
buie și mai mult, dar dacă fa
cem socoteala cit reprezintă a- 
ceastă sumă din venitul națio
nal din totalul cheltuielilor 
noastre bugetare, rezultă ca a- 
cordăm fonduri foarte serioase 
pentru sănătatea poporului. 
Eram îndreptățiți să avem pre
tenția ca, față de eforturile pe 
care statul, poporul le-au făcut 
pentru dezvoltarea bazei ma
teriale a rețelei sanitare, inclu
siv pentru asigurarea de ca
dre. să avem rezultate ceva 
mai bune.

Sigur, tovarăși, partidul nos
tru, Comitetul Central au apre
ciat și apreciază pozitiv munca 
pe care o depun medicii, în
tregul personal sanitar din 
tara noastră în îndeplinirea 
misiunii sale de înaltă răspun
dere socială. Făcînd această a- 
preciere, nu putem ignora nici 
neajunsurile, unele foarte se
rioase. care mai persistă în a- 
cest domeniu de activitate. In 
slucUul pe care 1 am discutat

astăzi sînt relevate multe din 
aceste lipsuri și neajunsuri 
Numeroși tovarăși care au 
luat cuvîntul, inclusiv medici, 
au relevat și alte laturi negati
ve ale activității sanitare, sco- 
țind în evidență și mai mult 
justețea criticilor cuprinse în 
studiul prezentat plenarei.

Merită să remarcăm că prin
cipalul neajuns stă în faptul că 
intr-un șir de domenii foarte 
importante pentru sănătatea 
oamenilor muncii am rămas în 
urmă față de stadiul dezvoltări: 
mondiale. Este necesar să sub
liniem aceasta în cadrul plena
rei pentru a înțelege că trebu'e 
să luăm măsuri foarte serioa
se Trebuie să acordăm atenție 
nu numai bolilor cu care e 
mai ușor de luptat și pe care, 
de altfel, am reușit să Ie di
minuăm sau să ie lichidăm în 
anii socialismului, ci și acelor 
maladii grave care fac astăzi 
ravagii în lume și care impun 
eforturi mai mari 
corpului medical. Referi ndu- 
mă la aceasta, nu 
să pun toate lipsurile pe sea
ma medicilor, deși primii care 
trebuiau să acționeze erau ei 
Ele se datorase și conducerii 
ministerului, precum și tova
rășilor care au îndrumat din 
partea conducerii de partid și 
de stat acest sector de activi
tate. Sublinierea acestor lip
suri o consider și ca pe o au
tocritică a Comitetului nostru 
Central, care, timp îndelungat, 
nu a analizat sectorul sanitar, 
nu a asigurat ca neajunsurile 
să fie sesizate și înlăturate o- 
perativ. Deși cu o ocazie sau 
alta s-a atras atenția asupra 
unor probleme și s-au emis a- 
numite indicații, acestea nu 
au cunoscut materializarea cu
venită.

O altă lipsă asupra căreia 
aș dori să mă opresc este fo
losirea nu întotdeauna judici
oasă a bazei materiale de care 
dispunem. Aceasta pleacă de 
la o insuficient de rațională 
repartizare a mijloacelor pe 
teritoriu, de la concentrarea 
lor în cîteva centre. Aceasta 
impietează asupra dorinței 
noastre de a face ca de asis
tența medicală să beneficieze 
în măsură egală populația din 
întreaga țară. Din păcate, nu 
numai satele, dar chiar și mul
te orașe au o insuficientă bază 
materială pentru satisfacerea 
cerințelor sanitare. Din aceas
tă cauză, pentru o bună parte 
a populației asistența medica
lă nu este asigurată la nivelul 
corespunzător, la nivelul efor
turilor materiale generale fă
cute de statul nostru în acest 
domeniu. Ca urmare a con
centrării bazei materiale în 
anumite centre, costul asisten
ței medicale este foarte ridi
cat, așa cum pe bună dreptate 
s-a arătat și în dezbaterile 
plenarei. Aș dori să subliniez 
și eu ceea ce au spus aici nu
meroși tovarăși, că și în ma
terie de cadre medicale asis
tăm la un fenomen de concen
trare. Din această cauză, un 
număr mare de localități, în
deosebi rurale, sînt prost do
tate cu personal medical.

La aceste lipsuri mai gene
rale aș .adăuga și unele mani
festări negative în atitudinea 
etică și profesională a unor 
medici, a unor membri ai 
personalului sanitar. Aici s-a 
vorbit despre asemenea ma
nifestări. Este adevărat, ele 
nu caracterizează corpul nos
tru medical, dar nu sînt nici 
prea puține ca să nu fie luate 
în seamă. Anchetele întreprin
se într-un șir de județe au e- 
vidențiat unele stări de lu
cruri care nu fao deloc cinste 
personalului medical și care, 
de la sine înțeles, nu au ce 
căuta în orînduirea noastră 
socialistă. Mă refer la o anu
mită atitudine de indiferență,

din partea

mă gîndesc

ca să spun numai atât, 
ce bolnavi, la faptul că 
media pretind plată din 
tea cetâțer.Jor pentru îndepli
nirea obligat-..or lor profesio
nale, ceea ce face ca asistența 
medicală să na mai tâe gra- 
tu-’-ă sau să fie gratuită numai 
din partea stătu?-':. Din păca
te. tCTarăv. acestea nu sînt 
cazuri î2xx ate. Or. școala me
dicali rOTiârvzsri se mindreș- 
te cu tradiții nobOe. Am avut 
multi medici care s-au remar
cat nu numai prin . înaltul lor 
nivel științific, prin opere.- 
care au făcu: rer.’jmele teedi- - 
cinii noastre pe multe conti
nente. d ți printr-o atitudine, 
chiar în condițiile vechiului 
regim, de umar.is.-n. de apos
tolat dacă vre;: Cineva a spes 
aid că un asemenea orofi. 
trebuie să -fie caracteristic 
oricărui medic Medicina este 
ir.tr-adevâr o profesie, dar nu 
este o profesie ca toate cele
lalte. Ea cere nu numai multă 
pricepere, ci și multă dragos
te pentru om. multă omenie, 
oas-.unea de a te dedica sănă
tății semenilor. Cei care trans
formă medicina exclusiv în
tr-o sursă de riștig. și care 
tratează suferințele oamenilor 
cu nepăsare, nu se ridică la 
nivelul tradițiilor luminoase 
ale școlii medicale din țara 
noastră.

Unele neajunsuri în activi
tatea de apărare a sănătății 
poporului se datorase și fap
tului că Ministerul Sănătății 
nu a asigurat permanent în
drumarea și controlul necesar, 
pînă Jos, Ia rețeaua de unități 
sanitare, nu a manifestat a- 
tenția cuvenită față de apara
tul de zed de mii de oameni 
de care dispune — peste 30 000 
medici, alte zeci de mii de lu
crători cu pregătire medie și 
inferioară — nu l-a ajutat 
cum trebuie pentru a-și înde
plini datoria. Lipsuri serioase 
s-au manifestat și în activita
tea de îndrumare și control a 
organelor regionale sanitare. 
De aceea consider pe deplin 
îndreptățite critidle adresate 
aici stilului de muncă al mi
nisterului și al altor organe 
sanitare, și cred că ele vor 
face obiectul unei examinări 
aprofundate, pline de răspun
dere in conducerea Ministeru
lui Sănătății, în toate organis
mele sanitare din țara noas
tră.

Analizînd starea actuală a 
asistenței sanitare este nece
sar — și studiul prezentat 
plenarei face acest lucru — 
să stabilim măsurile pentru 
lichidarea neajunsurilor con
statate, pentru ridicarea nive
lului întregii activități de o- 
crotire a sănătății. Este cu
noscut că întreaga politică a 
partidului și statului este în
dreptată spre bunăstarea o- 
mului, a poporului, că satis
facerea cerințelor cetățenilor 
este țelul suprem al partidu
lui nostru comunist. Vorbind 
de bunăstarea omului, a po
porului, pornim de la premi
sa că o latură importantă a 
acesteia este ocrotirea sănătă
ții. De aceea trebuie să subli
niem răspunderea mare ce re
vine medicilor, întregului per
sonal sanitar — răspundere 
de cinste, de onoare, care in
cumbă însă și multă muncă și 
o înaltă conștiință. Este de 
înțeles că medicii, personalul 
sanitar trebuie să-și canalize
ze întreaga activitate de zi și 
de noapte, apărării sănătății, 
prevenirii și combaterii boli
lor, asigurării tuturor condiți
ilor ca poporul român să fie 
un popor sănătos, viguros, în 
stare să-și îndeplinească cu 
succes rolul de constructor al 
socialismului, să facă să în
florească continuu națiunea 
noastră socialistă. In acest 
sens un rol deosebit de im-

irji

față 
unii 
par-

Stimați tovarăși,portant are îmbunătățirea or
ganizării și activității spitale
lor și a celorlalte unități sa- împlinirea a trei secole de la înființarea Li
citare. întărirea ordinii și dis- ceului din Miercurea-Ciuc îmi oferă plăcuta 

ocazie de a transmite cadrelor didactice, ele- 
liior, organizației de partid și organizațiilor 
de tineret, tuturor participanțiior Ia această 
sărbătoare, calde felicitări, urări de noi suc
cese și fericire.

în îndelungata sa existență, școala dumnea
voastră a jucat un rol de seamă în răspindi- 
rea culturii umaniste, in promovarea priete
niei și înțelegerii dintre tinerii romăni și se
cui. Pe băncile acestei școli a învățat eroul 
secui Gabor Aron, care, alături de alte figuri 
proeminente ale revoluției de la 1848, a militat 
pentru unirea eforturilor tuturor locuitorilor 
acestor ținuturi, fără deosebire de naționali
tate, în lupta pentru libertate și progres social. 

Tradițiile inaintate ale acestei instituții de 
cultură, in care chiar de Ia începuturile sale 
s-au pregătit Împreună tineri români și secui,

dplinei în funcționarea între
cu rețele a Ministerului Sănă- 
tății, dezvoltarea grijii, a ati- © 
tudinii față de bolnavi, ridi
carea nivelului întregii deser- — 
»iri sanitare a cetățenilor. V 

In dezbaterile plenarei s-au 
'ăc-Jt multe propuneri valo- A 
roase. Eie vor ajuta la elabo- W 
rarea soluțiilor care să asigure 
înfăptuirea sarcinilor prevă- * 
rute in studiul prezentat ple- ™ 
oarei, a hotărîrilor pe care te va 
adoota Comitetul Central. Mi
nisterul Sănătății, organele 
sale de specialitate trebuie să 
acționeze cu termitele in di
recția lichidării răminerii în 
Jrmâ a unor domenii ale o- 
crouri: sănătății publice. In 
acest scop trebuie luate mă
suri organizatorice eficiente, 
repertjzîndu-se forțele cores
punzătoare în domeniile res
pective. In următorii doi ani 
și mai cu seamă in următorul 
cincinal să asiguram reparti
zarea teritorială mai justă a 
bazei materiale, apropierea a- 
sîstenței sanitare de masele 
larg: populare. Această bază |
să fie la îndemina tuturor © | 
membrilor societății noastre.
să fie folosită cit mai jadfofoa. ■
cu o eficiență dt mai mane. 0*1 
atenție deosebită trebuie acor- ■ 
dată de către organele Minis
terului Sănătății prevenirii ți 
combaterii bolilor profesiona
le și. în colaborare cu celelal
te ministere, eliminării 
lor care le generează.

Pornind de la toate 
sarcini cred că trebuie 
cordăm o mare atenție 
tării științifice medicale. Si
gur. noi avem rezultate bune 
in acest domeniu. Avem însă 
și multe neajunsuri dintre I 
care unele au fost evidențiate " I 
aid. Este vorba, de pildă, de 
numărul prea mare de institute a ■ 
create nu întotdeauna în funcție " I 
de necesitățile sănătății publi
ce, d ți de interesele personale A | 
ale unor tovarăși. Nici propor- ” 
țiile țării noastre, nici proble
mele care au fost abordate și A 
rezolvate în perioada care a 
trecut, nu justifică această fă- 
rimi țâre a potențialului de cer- A 
cetare în domeniul medical. |
Aceasta a dus la dispersarea 
forțelor umane și a aparaturii, I
la folosirea nejudidoasă a mij
loacelor. Multe teme de cerce- 
tare nu au fost legate de lupta 0 
pentru îmbunătățirea sănătății 
poporului. Unii tovarăși moti
vează aceasta, spunînd că s-a 
făcut cercetare fundamentală. 
Există, desigur, o asemenea 
cercetare, dar după părerea 
mea, în medicină, cercetarea 
fundamentală trebuie legată de 
om, de nevoile sănătății po- 
porului. Cercetarea fundamen
tală cred că trebuie să por- _ 
nească nu de la nevoia de a * 
avea cit mai multe referate sau 
comunicări științifice, ci de la 
aceea de a obține cit mai mari A 
succese în prevenirea și com- 
baterea bolilor care fac să su
fere mii și mii de oameni. De A 
aceea consider că este bine să w 
trecem cit mai rapid la îmbu
nătățirea organizării activită- 
ții de cercetare științifică. In 
studiu se vorbește de crearea 
unui institut central care să 
unească toate institutele exis
tente depinzind de Academie 
sau de Ministerul Sănătății. E 
un lucru bun. Poate mergem 
însă și mai departe. Eu aș 
propune să examinăm proble- 9 
ma înființării Academiei de 
Științe Medicale din România. — 
Acestei instituții i-am da și o 9 
bază mai bună și o structură 
organizatorică corespunzătoare 
dar și un conținut nou. Văd în W 
aceasta nu o simplă emblemă,

și-au găsit deplina înflorire in anii construc
ției socialiste. Cei peste două mii de elevi se
cui și români care învață astăzi în Liceul din 
Miercurea-Ciuc, mîine, umăr la umăr, în strîn- 
să frăție, vor participa cu întreaga lor putere 
de muncă și pricepere la clădirea viitorului 
luminos al României socialiste.

Măsurile adoptate la recenta Plenară a Co
mitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, expresie a înaltului democratism al o- 
rînduirii socialiste, vor aduce o nouă și în
semnată contribuție Ia dezvoltarea prieteniei 
dintre oamenii muncii români și cei ai națio
nalităților conlocuitoare, la întărirea unității 
întregului nostru popor.

Exprimîndu-vă vii mulțumiri pentru invita
ția de a lua parte la această aniversare, vă 
doresc ca, o dată cu pășirea în cel de-al iV-lea 
secol de existență a liceului dumneavoastră, 
să obțineți rezultate tot mai bune în activita
tea viitoare, spre binele și propășirea patriei.

I" Medalii
I

•I

acesîe 
sâ a- 

cerce-

(Continuare în pag. a ll-a)

românești I
la arena
„INSUR- 
GENTES“

I
I

•I

•I 
•I

L_
■ ria 57 kg, ION BACIU.®

IDupă meciurile din turul 1,« 
in urma rezultatului de ega-l

__ -___• ___ ___ TTT -1 ■

Primul care ne-* oferit | 
satisfacția unei medalii I 
olimpice în turneul de lupte ■
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Tricentenarul Liceului 
din Miercurea-Ciuc

Duminică dimineață, la Mier
curea Ciuc s-a sărbătorit, într-un 
cadru festiv, împlinirea a trei 
secole de la întemeierea Gim
naziului In limba latină din lo
calitate.

Deschizînd adunarea, tovară
șul Koszti Ștefan, vicepreședin
te al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean 
provizoriu Harghita, a arătat că 
aniversarea are loc în atmosfera 
plină de entuziasm creata de 
hotărârile recentei plenare a Co
mitetului Central al P.C.R. cu 
privire la unele măsuri organi
zatorice pentru întărirea conti
nuă a unității moral-politice a 
poporului muncitor, a frăției din
tre oamenii muncii români și ai 
naționalităților conlocuitoare, a 
coeziunii națiunii noastre socia-

Tovarășul Branis Ladislau, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Harghita al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular județean, 
a dat citire, în aplauzele entu
ziaste ale celor prezenți, mesaju
lui adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cadrelor didactice, e- 
levilor, organizației de partid și 
organizațiilor de tineret de la 
liceul din Miercurea Ciuc.

într.o atmosferă de puternio 
entuziasm, cei prezenți au adop
tat textul unei telegrame adresa
te Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personal.

Cu prilejul acestei activități a 
fost înmînată diploma de onoare 
a C-C. al U.T.C. organizației

(Continuare în pag. a 111-a)

C Bl l e i d. o-XCo
Mi-a fost dat 

întilnesc un Domn 
în accepțiunea pe 
care noi, poate, am 
uitat să o dăm aces
tui cuvint tocit. El 
vine dintr-o aristo
crație a spiritului, 
e hrănit cu idei și 
a colindat lumea cu 
un zîmbet, într-o 
existență, cred 
foarte 
iubit norocul

agitata 
viată a oamenilor 
de litere cu ferme
cătorii săi ochi în
duioșați, salutind 
cu discreție și spu- 
nînd un cuvint bun 
fiecăruia. Deasupra 
tuturor luptelor din 
lumea cuvintelor, el

Știu cmd s-a năs
cut manuscrisul și 
înțeleg de ce dom
nul acesta a făcut o 
politețe 
față de
tul. Ne aflam amin- 
doi la o masă, vara 
și l-am rugat 
scrie două pagini

exagerată 
subsenina-

să 
pe

eu, 
fericită. L-a 

Și 
poate și el și-a iu
bit semenii mai mult 
decit o meritau. E 
un monsieur cu pă
rul alb, 
cum numai românii 
pot fi cînd 
începe să 
ze. Mare 
dc artă, 
gazdă de scriitori la 
o vestită editură, el a 
știut să 
ze banul 
folosul < 
mâne. 
Rosettl, 
despre el 
aceste rînduri, a ră
mas un optimist tre-

DOMNUL
frumos

virsta 
exagere- 
prețuitor 

de poeți,

administre- 
public spre 
culturii ro- 

Profesorul 
pentru că 

I scriu in

EUGEN BARBU

a trecut fandînd pe 
lingă o sumă dc oa
meni, care 
care
santi. La anii cînd 
faci bilanțurile, dîn- 
sul a găsit energia 
de a scrie o carte 
intitulată ca un me
saj de pace, evocînd 
cu discreție, 
matografic, 
nalitățile ce 
stat în față.

mai
mai de 
intere-

cine- 
perso- 

i-au

numaisăptămină, 
atît.

— Nu pot. 
sînt ostenit, 
tîtea treburi...

...Pe urmă, cînd 
am mai insistat, a 
spus că va încerca 
și a încercat. Rezul
tatul e inestimabil. 
Cred că am citit din 
7 în 7 zile cel mai 
interesant 
nebănuit.

spunea, 
Am a-

roman 
Domnul

Rosettl nu e un me
morialist. el poves
tește pe scurt întâm
plări adevărate, no
tate cu un creionaș 
în nenumăratele sale 
agende. Din două 
scurte cuvinte au 
ieșit capitole cu to
tul inedite privind 
o viată ce nouă, ce
lor mal tineri, ne-ar 
fi rămas cu 
ascunsă. Este acolo, 
în depănarea 
existente calme și 
echilibrate o discre
ție ce face cinste 
martorului. Chiar 
în sugestie, perdea
ua de mătase e tra
să Ia timp și amfi
trionul literar al ce
lor mai reputate ca
riere, spune cu 
zîmbet șugubeț;

— Pînă aici !
11 bănuiesc 

domnul Rosettl 
va mai scormoni 
carnețelele sale

totul

unei

un

pe 
că 
în 
?i 

o să continue acest 
roman de aventuri 
spirituale. 11 aștept...



PAS. 2 SClNTEIA TINERETULUI

PERFECȚIONAREA ASISTENȚEI

SANITARE IN ROMÂNIA

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Plenara C.C. al P.C.R.
(Urmară din pag. I)

ci un conținut superior al or
ganizării viitoare a activității 
de cercetare medicală în Ro
mânia. Asta presupune să unim 
toate forțele științei medicale 
din România într-un singur for 
care să se consacre cercetărilor 
legate de sănătatea omului, de 
dezvoltarea sănătoasa a po
porului nostru. întreaga activi
tate de cercetare, și fundamen
tală și aplicativă, să fie orien
tată în această unică direcție. 
Este cunoscut că toți marii cer
cetători au rămas mari nu prin 
referatele sau comunicările 
realizate, ci prin descoperirile 
lor. Descoperirile leacurilor bo
lilor i-au consacrat în istoria 
medicinii pe Pasteur. pe 
Babeș, pe Cantacu~;no și pe 
atițiă al ți sa van ți care au lu
crat în acest domeniu. Toți 
cei de care vorbește istoria șt:- 
ințpi au adus o contribuție de 
seamă la apărarea sănătății oa
menilor. Acest țel trebuie Să-! 
punem îâ baza activității v;:- 
foareî noastre academii de ști
ințe medicale

O altă problemă asupra că
reia vreau să mă opresc este 
justa repartizare a cadrelor 
medicale. O dată cu distribui
rea judicioasă a bazei mate
riale, trebuie să luăm măsuri 
hotărîte pentru îmbunătăț i 
repartizării cadrelor med: ca ie 
Trebuie să facem în prim 
rînd. ca dispensarul comunal 
să devină un puternic certr-j 
de asistență sanitară ru*ail 
Pînâ n1i vom realiza ace«t ' >- 
cru, asistența sânitarâ pe'.Ti 
masa țăranilor va fi greoa e 
insuficient de eficienta. Avem 
posibilitatea că Intr-o perioada 
nu prea lungă sâ repartizăm 
numărul de medici ș; de ca- 
dre sanitare medii și superioa
re care să permită acestor z -- 
pensare sâ-și îndeplinească asa 
cum trebuie rolul pe car? « 
au în sistempl nostru de asis
tență sanitară

Se impun, totodată, măsuri 
pentru o mai bună informare a 
medicilor cu noutățile științei 
contemporane Cred că este ne
cesar sâ ne gîndim Ia organi
zarea unor centre de informa
re. deocamdată cel puțin Jude
țene. Mă gîr.desc la un fe’. de 
cabinete științifice medicale 
unde medicul să poată găsi do
cumentare știirv.ficâ. literatură 
nouă de specialitate, și unde sâ 
se organizeze periodic rile de 
informare a cadrelor medicalei 
Aceste centre ar putea asigura 
trimiterea. îndeosebi ia sate, a 
unor sinteze ale noutăților în 
domeniul științei medicale care 
să țină corpul nostru medical 
sanitar la curent cu tot ceea ce 
este mai valoros !n specialită
țile de care se ocupă. Va trebui 

să vedem și cum funcționează 
publicațiile medicale și să fa
cem ca ele să-și aducă contri
buția la informarea științifici 
a cadrelor medicale.

Totodată trebuie să trecem 
și la Îmbunătățirea sistemului 
de pregătire periodică a ca
drelor medicale. Avem o ex
periență bună in acest domo 
niu de activitate, avem =. ex
periența unor neajunsuri. Ku 
peste 10 sau 15 ani ua medic 
sâ treacă prir.tr-uo anumit 
curs de perfecție»-are. cum s-a 
spus aici. Sâ stabilim o peri
oadă de 3—i. maximum 5 ani, 
după care fiecare medic sâ 
urmeze cursuri de împrospă
tare a evnoș'inteior

S-a vorbi*, aid despre nece
sitatea 'o’osir.i mai eficace a 
stațiunilor balneo-climatice. 
Romă- a este o tară cu mu!*e 
posibilități in acest domeniu. 
Din păcate insă, stațiuni cu 
m ;.cace curative cum nu se gă
sesc multe In lume, și care in 
trecut erau foarte apreciate, au 
intrat în anonimat Am făcut 
puțin pentru dezvoltarea lor. 
am făcut puțin pentru a 1e 
pj*e în valoare. Nu s-a acor
dat cestulâ atenție ca ele sâ 
asigure cetățenilor noștri con
diții de tratament adecuat. ?» 
îr același timp să atragă Cit 
maj multi străini. în directi
ve.? pe care le va elabora Co
rn'Central această pro
blemă trebuie sâ ocupe un loc 
im porta

de asemenea, r.ecrsar 
sâ acordăm mai multă atenție 
lărgirii producerii de medica
mente în țară, precum și im- 
burâlățirii calității lor Noi 
am luat o serie de măsuri, am 
făcut mvesiitii Nu știu dacă 
a fost bine câ ara concentrat 
in București, intr-un singur 
complex, aproape toată pro
ducția. In trecut aveam multe 
laboratoare și întreprinderi de 
medicamente și în București 
și in alte centre și nu cu re- 
zur-ate proaste. Cred că va 
trebui să urgentăm elaborarea 
studiului privind producerea 
medicamentelor. In prezent 
răspunderea acestei producții, 
inclusiv a Institutului farma
ceutic de cercetare, aparține 
M -isterulu Industriei Chim» 
ce. care o consideri ceva minor 
în ansamblul celor 30 de miliar
de rit reprezintă producția in
dustriei chimice. Propun să 
studiem dacă nu ar fi mai 
bine ca producția de medica
mente sâ treacă la Ministerul 
Sâ-.âtătii. Ministerul Sănătății 
poale uni cercetarea cu pro
ducția și poate asigura un con
trol aJ eficienței medicamen
telor care se face, după cite 
știm, pe oameni. In orice caz, 
medicii ne pot ajuta sâ ridi

căm calitatea producției de 
medicamente

Tinînd seama de necesarul 
tot mai mare de instrumente 
medicare, se impune sâ inten
sificăm producerea acestora. 
In acest an. am discutat aceas
tă problemă cu Ministerul Să
nătății și Ministerul Construc
ts Ier de Mașini. S-au stabilit 
măsuri de intensificare a pro
ducției de instrumente medi
cale. Necesarul este însă mare; 
probabil in viitor va crește. 
De aceea cred că trebuie să 
reana'.izăm acest program a- 
cordind mai multă atenție pro
ducerii aparaturii și instru
mentelor de care avem nevoie. 
Este necesar ca nu numai spi
talele mari, ci și dispensarele 
din sate, medicii care lucrează 
în mediul rural sâ dispună de 
aparatura strict necesară: fără 
aceasta nu-și pot îndeplini cum 
trebuie îndatorirea. Știința a 
progresat și aparatura nouâ, 
specială ne ajută să descoperim 
și sâ punem mai iute și maj 
exact diagnosticul. Consider că 
în directivele Comitetului Cen
tral și această problemă va 
trebui să-și găsească locul co
respunzător

In studiu se prevede crearea 
Colegiului medicilor și farma
ciștilor Cred câ nu putem 
pune la îndoială eficacitatea 
acestui colegiu. Cred însă că 
medicii și farmaciștii vor ac
ționa in a«a fe! ca sâ nu-i dea 
de lucru In aceiași timp însă, 
trebuie aleși in acest colegiu 
oameni cu o înaltă ținută mo
rală. care sâ fie în stare, puri 
în fața încălcării de către co
legi de ai lor a normelor eticii 
medicale, să aplice măsurile 
corespunzătoare.

In vederea îmbunătățirii în
drumării ocrotirii sănătății »n 
România, un rol important re
vine Ministerului Sănătății, 
conduceai sale Fără îndoială 
că tovarășii care lucrează la 
acest minister vor lua măsurile 
necesare pentru a-și perfec
ționa activitatea. Pentru a veni 
în sprijinul ministerului, pen
tru a ridica nivelul conducerii 
ocrotirii sănătății în țara noas
tră. se prevede înființarea 
Consiliului sanitar superior 
Acest consiliu trebuie să fie 
conceput nu ca un organ auxi
liar al ministerului, ci ca un 
for de înaltă competență ști
ințifică, profes’onalâ. care sâ 
analizeze periodic, cel puțin o 
dată pe an. problemele gene
rale ale sănătății din România 
și să aibă latitudinea de a 
elabora măsuri, hotărîri FI 
va fi deci nu un organ consul
tativ. ci un organ colectiv de 
decizie care va reuni în sinul 
sâu tot ceea ce are mai bun 
corpul medical din România 
atît la centru dt și pe scarâ 

locală. El va trebui să îmbine 
experiența de sus cu practica 
zilnică de jos, să asigure gă
sirea soluțiilor celor mai indi
cate pentru îndeplinirea la un 
nivel mai înalt a sarcinilor 
mari care revin medicilor, în
tregului corp sanitar în ocroti
rea sănătății poporului.

Pe baza studiului și a discu
țiilor purtate în plenară se vor 
întocmi directivele Comitetu
lui Central al partidului privi
toare la îmbunătățirea ocrotirii 
sănătății populației în Româ
nia.

După elaborarea acestor di
rective, ar fi necesar, poate, 
ca la începutul anului viitor 
să se organizeze o consfătuire 
pe țară a cadrelor medicale 
care să dezbată directivele și 
să elaboreze un șir de măsuri 
organizatorice, concrete, pri
vind activitatea de viitor.

In încheiere, tovarăși, vreau 
să subliniez că discutarea în 
plenara Comitetului Central 
a problemelor asistenței sani
tare s-a dovedit deosebit de 
utilă. S-au făcut multe propu
neri, îndeosebi de către tova
rășii care lucrează în dome
niul sanitar, și acestea consti
tuie un ajutor de preț pentru 
Comitetul Central al partidu
lui ; aceste propuneri ne vor 
ajuta în elaborarea directive
lor și a măsurilor privind ac
tivitatea de viitor.

Discuțiile de astăzi au evi
dențiat o dată mai mult cit de 
important este pentru Comite
tul nostru Central, pentru toa
te organele de partid și de 
stat, ca la analiza problemelor 
pe care le ridică construcția 
socialismului să participe cei 
mai buni specialiști din dife
rite domenii de activitate. Nu
mai astfel vom asigura ca mă
surile pe care ie stabilim sâ 
corespundă Cît mai bine ne
cesităților activității practice, 
să îmbine armonios în con
strucția socialistă linia politi
că generală cu experiența con
cretă. Va trebui ca și în ela
borarea legii sanitare, despre 
care s-a vorbit aici, să ținem 
seama de propunerile făcute, 
să fie consultați în continuare 
cei mai buni specialiști, sâ se 
pornească de la dezbateri largi 
în care sâ se pronunțe a ti: 
personalul medical și sanitar, 
cît și opinia publică din țara 
noastră

îmi exprim convingerea câ 
hotărîrile plenarei vor marca 
o cotitură în ocrotirea sănătă
ții poporului nostru, că medi
cii noștri, întregul personal 
sanitar va munci cu și mai 
mult elan pentru îndeplinirea 
hotârfrilor Comitetului Cen
trai. pentru îndeplinirea nobi
lelor sale îndatoriri față de 
popor, față de patrie.

(Urmata din pag. I) 

specialitate, inconsecvențe fii 
conducerea problemelor de 
sănătate, în aplicarea unor 
formule și metode de ocro
tire sanitară specifice condi
țiilor existente, neajunsuri în 
organizarea și gospodărirea 
bazelor medicale și a cadre
lor.

Infățișîndu-se situația ac
tuală a sporului natural al 
populației, a natalității, a 
mortalității generale și a ce
lei infantile, a morbidității, 
precum și eforturile ce s-au 
făcut în vederea asigurării «- 
nui excedent natal corespun
zător unei creșteri normale a 
populației, pentru scăderea 
continuă a mortalității (țara 
noastră situîndu-se în prezent 
printre țările din Europa cu 
mortalitate medie), în stiidiu 
se fac numeroase propuneri 
pentru îmbunătățirea asisten
ței și ocrotirii mamei, ocroti
rea și îngrijirea copilului, 
pentru asigurarea unei mai 
bune cunoașteri și dirijări a 
fenomenelor demografice, 
pentru o mai judicioasă re
partizare a cadrelor medicale 
și îmbunătățirea educației sa
nitare a populației.

Un loc distinct revine capi
tolului consacrat cercetării ști
ințifice medicale, în cadrul 
căruia — apreciindu-se con
tribuția cercetării medicale 
la progresul medicinei și la 
înfăptuirea ocrotirii sănătății 
populației — se arată că a- 
ceasfa nu se ridică la nivelul 
exigențelor actuale, ale efor
turilor făcute de statul nos
tru, datorită existenței, îndeo
sebi, a unor deficiențe în or
ganizarea și coordonarea cer
cetării științifice, în promo
varea cadrelor de cercetare. 
Se propune, pentru asigurarea 
unui cadru corespunzător, în
ființarea Institutului Central 
de Cercetări Medicale, care 
urmează să grupeze toate u- 
nitățile de cercetare.

'Numeroasele propuneri pen
tru perfecționarea asisten
ței medicale, diferențiată pe 
specialități, pentru dezvolta
rea policlinicilor ca forme de 
asistență, ambulatorie, pentru 
constituirea spitalului unificat 
ca unitate organizatorică, me
nită să asigure legături func
ționale intre spital, policlini
că, circumscripții sanitare și 
dixnensarele de întreprindere, 
îmbunătățirea asistenței me
dicale de urgență și a asis
tenței bal neo-climaterice, dis
tribuirea și utilizarea raționa
lă a medicamentelor, crește
rea volumului producției și 
gamei de medicamente și în
ființarea în acest scop a Cen
tralei producției de medica
mente — sînt tot atitea ga
ranții că acordarea asistenței 
medicale se va îmbunătăți 
simțitor. După cum, analiza 
exigentă ce se întreprinde in 
studiu cu privire la utilizarea 
ți pregătirea forței de muncă, 
la sistemul de instruire ți per
fecționare al cadrelor medi
cale, la etica profesională — 
evidențiindu-se cu realism iz- 
bînzile ți deficiențele — ți 
măsurile ce se preconizează 
în această direcție atestă spi
ritul constructiv. creator în 
care s-au abordat problemele 
complexe ale ocrotirii sănătă
ții, Se cere relevată propune
rea de înființate pe țară ți 
tudețe e colegiilor medicilor 
fi farmaciștilor ce cor fi alese 

tn adunări generale, colegii 
care, ca organe de disciplină 
profesională, vor veghea pen
tru respectarea normelor eti
cii medicale, precum și pro- 
punerile de instituire — pen
tru răsplătirea cadrelor care 
dau dovadă de înaltă ținută 
și conștiință profesională — 
a ordinului și medaliei „Me
ritul Sanitar1, de sărbătorire 
în fiecare an, la 7 aprilie, a 
Zilei Sănătății.

Măsurile organizatorice ce 
se propun au darul de a des
chide noi perspective în dez
voltarea și utilizarea bazei 
materiale, în gospodărirea mai 
rațională a fondurilor, în per
fecționarea sistemului actual 
ele funcționalitate a diferite
lor unități, în înzestrarea cu 
aparatură corespunzătoare a 
unităților sanitare, în extin
derea și diversificarea pro
ducției de utilaje și materiale 
sanitare și evitarea unor chel
tuieli exagerăte, nejustificăte, 
care apar încă în acordarea 
asistenței medicale.

Rezolvarea unui asemenea 
program vast de perfecționare 
implică și O corespunzătoare 
îmbunătățire a sistemului or
ganizatoric existent în pre
zent, atît la nivelul Ministe
rului cît și în celelalte ve
rigi de concepției conducere, 
îndrumare șl control, îmbună
tățirea structurii actuale și a 
metodelor de muncă. Propu
nerea de înființare a Consi
liului sanitar superior, organ 
consultativ al Ministerului, în 
cadrul căruia urmează să fie 
folosite și forțele Uniunii So
cietăților de Științe Medicale, 
folosirea avantajelor multiple 
pe care le presupune dubla 
subordonare a direcției sani
tare la nivelul județelor, spo
rirea rolului spitalului terito
rial ca for de îndrumare teh
nică și control a muncii de o- 
crotire a sănătății în zona res
pectivă, organizarea Consiliu
lui spitalicesc ca organ teh
nic de conducere colectivă — 
tată cîteva măsuri a căror e- 
ficiență este lesne de prevă
zut.

Faptul că problemele cu
prinse în studiul prezentat 
Plenarei urmează a fi dezbă
tute de cei ce lucrează în 
sectorul sanitar, va determi
na desigur afirmarea a noi și 
numeroase propuneri concrete, 
va contribui la îmbogățirea 
măsurilor privind sănătatea 
populației, la crearea condiții
lor necesare pentru ca lucră
torii din domeniul sănătății 
să se poată dovedi la înălți
mea misiunii nobile ce le re
vine.

„Medicina — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvintarea rostită în încheie
rea lucrărilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. — este, într-adevăr, o 
profesie, dar nu este o pro
fesie ca toate celelalte. Ea 
cere nu numai multă price
pere, d și multă dragoste 
pentru om, multă omenie, pa
siune de a te dedica sănătății 
semenilor".

Această nobilă apreciere a 
medicinii, a rolului social al 
lucrătorilor din domeniul să
nătății, constituie pentru aceș
tia un puternic imbold de a-și 
valorifica hotărît capacitățile 
creatoare, de a-și aduce o 
contribuție pe măsura cerin
țelor și posibilităților, a înda
toririlor înalt-umaniste ce le 
revine la opera vastă de 6- 
crotire a sănătății poporului.

In Insula Mare a Brăilei

CINEMATOGRAFE
VERA CRUZ

rulează la Patria (orele 9;
11.30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ; 21,15);
Festival (orele 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

SAMURAIUL
rulează la Republica (orele 
9 ; 11,30 ; 14 ; 15,30 ;. La ore
le 20,30 gală) ; De la 29 oc
tombrie FESTIVALUL FIL
MULUI SOVIETIC ; Arta 
(orele 9—45,45 în continuare, 
18—20,15) ; Flamura (orele
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

WEEKEND CU ANNA
rulează la Cinemateca (orele
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

FIUL LUI TARZAN
rulează la Luceafărul (orele 
8.30; 10,15 ; 12,15 ; 14,15;
16.15 : 18,15 ; 20,15) ; Gloria
(orele 9 ; 11,1". ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Modern (orele
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

MINUNATA CĂLĂTORIE A 
LUI NILS HOLGERSSON

rulează la Capitol (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUN
TELE BLESTEMAT

rulează la Victoria (orele 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).
PRINȚESA
rulează ia Central (orele 8.30 ; 
11 ; 13,30 ; 16) ; VARĂ CA
PRICIOASĂ Central, (orele 
18,30; 20,45).

POEMUL CELOR DOUĂ INIMI 
rulează la Lumina (orele 8,45 
—16,30 în continuare, 18,45 ; 
20.45).

PLANETA MAIMUȚELOR
rulează la Doina (orele 9;
10 ; program pentru copii,
11.30 13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).
Grivita (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18.15 ; 20.30).

NEÎNȚELESUL
rulează Ia Union (orele 15,30 ; 
18 : 20,30) ; Rahova (orele
15.30 ; 18 ; 20,30, duminică ma
tineu ora 10,30).

VEȘNICUL 1NT1RZIAT
rulează la Feroviar (orele

TELEVIZIUNE
16.30 — Pentru noi, femeile. Din cuprins : • Proiecte, perspec

tive, realizări — reportaj filmat la Institutul de cerce
tări forestiere • întîlnire cu poeta Victoria Ana Tăușan
• Instantanee din lumea largă • Concursul nostru.

17,00 — Actualitatea industrială. în cuprins : b îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 10 luni • Controlul calității pro
duselor realizate prin turnare și sudură • Centralele 
industriale — drepturi, atribuții și competențe lărgite
• Un nou tip de centrală telefonică automată. Trans
misie în direct de la Uzina „Electromagnetica" din 
București.

17.30 — Curs de limba franceză.
18,00 — Alma-Mater — emisiune pentru «tudeiiți : „Sărbătoa

rea Politehnicii**.
18.30 — Jocurile Olimpice — Mexic 1968. Ceremonie de închi

dere (înregistrare pe telerecording).
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic • Actualitatea în agricultură. 
20,00 — Trepte spre viitor. „Start continuu" — film de Nicolae 

Holban.
20,20 — Ce-ați dori să revedețl T Gintă Armie Fratellini.
20,40 — Tele-universitatea. Istoria civilizațiilor. „Rcma an

tică" (II).
21,10 — „Gong" — emisiune de actualitate teatrală.
21.30 — Film artistic : „Dr. Prătorius".
23,00 — Telejurnalul de noapte.

8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ;
21) ; Excelsior (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Flo- 
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

GUSTUL MIERII
rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 17,45).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la înfrățirea (orele 
20).

TREI COPII „MINUNE" 
rulează la BuZești (orele 
15,30; 18; 20,30, duminica ma
tineu ora 10).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Dacia (orele 8,30 —
16.30 în continuare, 18,45 — 
21), Flacăra (orele 15,30; 18).

LUSTRAGIUL
rulează la Rucegi (orele 9 ; 
1145 ; 13.30 ; 18,15 ; 20,30) ;
Tomis (orele 9 —>■ 15,45 in 
continuare, 18,15 — 20,30).

JURNALUL UNEI FEMEI IN 
ALB y

rulează la Unirea (orele 15,30;
18 ; 20,15).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30) ; Giulești (orele 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30).

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15 ; 17,30 ; 20).

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERĂ MOBILATĂ 

rulează la Melodia (orele 
8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

SUFLETE TARI (ambele serii) 
rulează la Volga (orele 9,15 ;
12.30 ; 15,45 ; 1945) ; Miorița 
(orele 9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20).

ROATA VIEȚII
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18).

MOARTEA SE NUMEȘTE EN- 
GELCHEN

rulează la Viitorul (orele 
20,30).

• ••••••• • ® •••©••©••••
ÎN PREAJMA ADUNĂRII GENERALE

A COMPOZITORILOR

Ancheta noastră: CREAȚIA 
MUZICALĂ CI EDUCAȚIA

ESTETICĂ A
Așa cum s-a anunțat, Comitetul de condu

cere al Uniunii Compozitorilor a hotărît să 
convoace, în zilele de 25, 26 și 27 noiembrie 
a.c., Adunarea generală a compozitorilor și 
muzicologilor din România.

For suprem al creatorilor muzicali, Adunarea 
generală își propune să dezbată probleme ac
tuale ale muzicii românești, legate de afir
marea ei în perioada care s-a scurs de la 
precedenta conferință pe țară și de dezvolta
rea viitoare a activității componistice și stiin- 
țifice-muzicale. Adunarea are menirea de a 
sublinia — pe baza unor largi discuții — con
tribuția muzicienilor la înflorirea artei și cul
turii noastre socialiste.

Adunarea generală va dezbate și aproba 
noul statut al Uniunii Compozitorilor și Muzi
cologilor din România, document care trebuie 
să reflecte o creștere a rolului și atribuțiilor 
acestei organizații obștești, să asigure și să

TINERETULUI
stimuleze participarea activă o celor mai va
loroase talente creatoare Io rezolvarea pro
blemelor legate de viața Uniunii.

Zilele trecute a fost data publicității o cmpS 
sinteză asupra principalelor probleme —~ vi
zând diverse aspecte ale creației muzicale și 
muzicologice, relațiile dintre muzică și public 
etc. — supuse dezbaterii, în întîmprnarea și în 
cadrul Adunării generale a compozitorilor.

Organizînd, pe marginea ccestor probleme, 
o anchetă care-și propune să dezbată aspecte 
ale modalității în care noua creație componis
tică românească contribuie la educația estetică 
a tineretului, ziarul nostru oferă creatorilor 
muzicali posibilitatea unui schimb de opinii 
cu privire la probleme a căror însemnătate, 
pentru destinul artei noastre, e evidentă.

în numărul de astăzi publicăm opiniile com
pozitorului DORU POPOVICI și ale muzicolo
gului VIOREL COSMA.

DORU POPOVICI:

„0 generație entu
ziastă de tineri 

compozitori"
A*n urmărit cu un deosebit 

interes tezele cuprinse in mate- 
naud-sintezâ supus atenției si 
dezbaterii întregii noastre opinii 
publice. Vreau să remarc, înainte 
de toate, înalta ținută ideologică 
a ccerior teze, lipsa oricăror pre
judecăți extremiste, lipsa ..rețe
telor" schematice și vulgariza
toare, preocuparea atentă pentru 
drumurile de viitor ale ariei 
noastre.

în cadrul interesantei anchete 
pe care o anunță „Scînteia tine
retului*, m-aș opri, în cele ce ur
mează, asupra locului deosebit 
pe care începe să-l ocupe, în 
viața noastră muzicală, cea mai 
tinără generație de muzicieni a 
țării.

Sălile de concerte au cunoscut, 
în ultimii ani, un aflux de tinere 
talente care au reușit să dohîn- 
dească, de pe acum, un loc bine 
definit în frontul nostru compo
nistic. După generația celor afir
mați în urmă cu cîțiva ani (să 
ne gîndim la P. Bentoiu, Th. Gri- 
goriu, A. Vieru, T. Olah, Șt. Ni- 

culescu, A. Stroe, D. Constanti- 
nesro, M. Marbe, Al. Hrisanide, 
A. Rer:m, C. Țăranul viața mu- 
zicafă a cunoscut, astfel, creațiile 
unor foarte tineri compozitori 
care au reușit să aducă, încă de 
la început, un glas original în 
arta românească.

Mă refer, în acest sens, la 
compozitori ca Lucian Mețianu 
(care, in piesa sa „Ergotica*, se 
dovedește a fi posesond unei 
înalte tehnici componistice), Oc- 
tav Nemescu (care, prin lucra
rea „Triunghi*, prezentată într-o 
„Tribună a tinerilor compozitori* 
a atras atenția asupra unui lim
baj de sinteză), M. Mitrea-Cela- 
rianu (ale cărui lucrări s-au bu
curat de un deosebi^ succes la 
Bienala de la Paris), Costin Mie- 
reanu (care are 25 de ani și a 
fost programat, în acest an, de 
marile orchestre simfonice din 
R. F. a Germaniei, Olanda, 
Franța, S.U.A.). In această suc
cintă trecere în revistă aș aminti 
și vigoarea lucrărilor lui Mihai 
Moldovan, profunzimea pagini- 
nilor lui Vasile Herman, rafina
mentul coloristic vizibil în lucră
rile lui Dan Voiculescu, rigurozi
tatea creațiilor lui George Draga, 
subtilitatea lirică a lui Grigore 
Nica, dinamismul- ardent al lui 
Paul Rogojină.

Ceea ce-i unește pe acești ti
neri cu celelalte generații, pre
mergătoare, este țelul Comun, vi
ziunea și angajarea estetica con
secventă, dedicată dezvoltării și 
ridicării continue a culturii noas
tre pe cele mai înalte culmi, slu
jirea aceluiași ideal artistic, iz
vorî t din viața și năzuințele po
porului.

Uniunea Compozitorilor și 
toate instituțiile muzicale ale ță
rii trebuie să acorde o grijă deo

sebită tinerei generații de crea
tori. Ei trebuie să fie cuprinși 
mai temeinic în viața de cenaclu 
a Uniunii, să fie ajutați să se a- 
firme permanent (pe calea tipa
rului, discului, radioului și tele
viziunii). Mai multă grijă trebuie 
să manifeste pentru promovarea 
tinerilor* Conservatorul bucureș- 
tean, care, deși a avut la dispo
ziție o orchestră și fonduri spe
ciale, nu a reușit să organizeze, 
în perioada 1951—^968, decît o 
singură audiție a absolvenților și 
studenților în compoziție.

întregul nostru front compo
nistic și artistic are obligația per
manentă de a pregăti drumurile 
afirmării acestei noi generații de 
creatori, care poate lărgi necon
tenit perimetrul activității noas
tre, poate contribui din plin la 
continua ridicare a funcției so
ciale a artei milzicale românești, 
pe drumul pe care ne îndeamnă 
partidul.

VIOREL COSMA:

„0 muzicologie la 
inălțimea valorilor 

componistice"
Tezele date publicității de U- 

niunea Compozitorilor reprezin
tă, după părerea mea, o abor
dare multilaterală, profundă a 
problemelor centrale ale vieții 
muzicale. Aș remarca, după o 
primă lectură, atenția deosebită 

acordată analizei fiecărui gen, 
sublinierea rolului criticii în for
marea opiniei publice, importan
ța cit care este înconjurată crea
ția muzicologică.

Din ansamblul acestor preocu
pări aș vrea să extrag — răspun- 
zînd anchetei ziarului cîteva 
probleme. în primul rînd, cîteva 
carențe ale activității muzicolo
gice, care influențează procesul 
educativ-estetic al tineretului 
care trebuie, după părerea mea, 
amplu analizate în dezbaterile a- 
propiatei Adunări generale.

Inimaginabil mi se pare, de 
pildă, faptul că, după două de
cenii de intensă activitate muzi
cologică, sîntem încă lipsiți chiar 
și de o sumară istorie a muzicii 
românești, capabilă să ofete citi
torului român și muzicianului 
străin o privire de ansdmblu a- 
supra artei noastre muzicale. Sînt 
necesare, de asemenea, o serie 
de acțiuni care să ducă la afir
marea cercetării științifice muzi
cale românești peste hotare, să 
asigure prezența noastră în com
plexul vieții muzicale internațio
nale.

Trebuie să venim, în același 
timp, în întâmpinarea interesului 
deosebit cu care masele de iu
bitori ai muzicii, tinerii, încon
joară valorile românești, oferind, 
în publicațiile de specialitate, (și 
este absolut necesară, la ora ac
tuală, o publicație săptămînală 
dedicată mișcării artistice!) su
ma de informații, de îndrumări, 
de referiri, necesare înțelegerii 
complexității fenomenului muzi
cal.

Foarte important mi se pare, 
în momentul actual, să dăm vie

ții muzicale competența și pro
bitatea profesională necesare, să 
înlăturăm diletantismul muzico
logic. Deși recunoaștem, de peste 
15 ani, necesitatea înființării li
nei secții de muzicologie pe lin
gă instituțiile de învățămînt mu
zical — secție indispensabilă for
mării unui detașament calificat 
de tineri muzicologi — Ministe
rul învățământului continuă să 
manifeste dezinteres pentru a- 
ceastă problemă.

Absolut obligatorie este, de a- 
semenea, reconsiderarea atitudi
nii noastre față de învățămîntul 
estetic în cadrul școlii de cultu
ră generală. Nu este un secret 
pentru nimeni că pedagogii 
noștri nu au reușit încă să echi
libreze programa școlară, astfel 
îneît ea să corespundă coman
damentelor educației estetice a 
tineretului.

In sfîrșit, imperioasă mi se 
pare stabilirea unor instrumente 
de documentare științifică, mai 
mult decît necesare unei muzi
cologii de ținută contemporană. 
(Apariția, de pildă, a unui cor
pus de documente asupra istoriei 
muzicii românești este amîndtă 
de mulți ani. De ce ?).

Am certitudinea că dezbaterile 
și hotărîrile Adunării generale 
vor crea condițiile afirmării și 
mai pregnante a creației științi
fice muzicale românești, transfor
mând muzicologia într-un instru
ment de prim ordin în opera de 
educație și informare estetică a 
tineretului, a maselor largi de iu
bitori ai artei.

Anchetă realizată de
IOSIF SAVA
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TOVARĂȘUL ALEXANDRU BÎRLĂDEANU Manifestare consa

S-A ÎNAPOIAT de la moscova
erata aniversării

Duminică dimineața s-a înapo
iat în Capitală, venind de la Mos
cova, tovarășul Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Con
siliului Național al Cercetării ști
ințifice, care a participat la întîl- 
nirea conducătorilor organismelor 
coordonatoare a activității științi
fice și tehnice din țările membre 
ale C.A.E.R. și R. S. F. Iugosla
via.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri a fost însoțit de academi
cienii Remus Răduleț și Nicolae

Teodorescu, membri ai Biroului 
Executiv al C.N.C.S.

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, erau prezenți tovarășii Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Adrian 
Dimitriu și Ion Baicu, miniștri, 
Petrii Burlacu, adjunct al minis 
trului afacerilor externe, membri 
ai Biroului Executiv al C.N.C.S. 
și alte persoane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri aî ambasa
dei.

îi 30 de ani de la •
înființarea L.T.l L.o

(Agerpres)

Premieră pe
• DUMINICĂ SEARA, agen- 

da culturală a lașului a consem
nat un eveniment artistic deose
bit — premiera pe țară a piesei 
„Viața lui Galilei* de Bertolt 
Brecht. Regia spectacolului est® 
semnată de Fritz Bennewitz, re
gizor la Teatrul Național din Wei
mar, scenografia de Franz Have- 
mann, primul director artistic al

țară la Iași
Teatrului Național din Weimai 
(R. D. Germană).

La spectacol au participat E- 
wald Moldt, ambasadorul R. D. 
Germane la București și membri 
ai ambasadei, Otto Lang, direc
torul Teatrului Național din Wei
mar, Hari Kupfer, directorul Ope
rei de stat din Weimar.

Sub egida Comitetului munici- 
pal București al U.T.C. și a Ca
sei prieteniei româno-sovietice 
A.R.L.U.S., duminică dimineața 
a aVut loc Ia Casa prieteniei ro
mâno-sovietice din Capitală o _ 
manifestare consacrată aniversării 9 
a 50 de ani de la înființarea Uni
tarii Tineretului 
nist.

Au participat 
muncitori, ele 
Capitală, precum 
ai ambasadei Uniunii Sovietic* 
în țara noastră. A

Despre semnificația acestui e- 
veniment a vorbit Nicolae Dra- 
goș, membru al Biroului C.C. a £ 
U.T.C., redactorul șef al ziarului 
„Scînteia tineretului*.

Comunist-Leni-

numeroși tineri 
levi și studenți din A 
cum și reprezentanți "

(Agerpres)

Cu același prilej, în sălile Casei 
prieteniei româno-sovietice a fost a 
amenajata o expoziție documen- 
tară care oglindește activitatea 
U.T.C.L. desfășurata de-a lungul A 
semicentenarului.

Sub lumina vie

Ora bilanțului olimpic
**tj ‘î ?;

La ora cînd închidem ediția, la Ciudad de Mexico a început 
festivitatea de închidere * Jocurilor Olimpice. După cum trans
mite corespondentul Agerpres, Ilie Goga, 80 000 de spectatori aș
teaptă, emoționați, ultima întîlnire cu sportivii. înainte de a-și 
lua rămas bun de la ei. Reflectoarele brăzdează cerul Mexi
cului și dincolo de porțile marii arene se văd sosind necontenit 
autobuze care-i aduc pe sportivi din „Villa Olimpiea*'. în loja 
oficială se află președintele Mexicului, Gustavo Diaz Ordaz.

...Ceremonia de închidere a Olimpiadei începe cu defilarea 
purtătorilor drapelelor celor 112 țări care au luat parte la această 
grandioasă sărbătoare a sportului mondial. In acordurile unui 
marș, pe poarta dinspre apus pătrunde coloana sportivilor, care 
trec prin fața tribunelor braț la braț, fără nici o deosebire de 
naționalitate, campioni, recordmani, simpli particiifânți, învin
gători și învinși, într-o defilare pitorească și simbolică. Se 
opresc, salută publicul, se fotografiază, cintă. Publicul aclamă, 
aruncă flori, flutură eșarfe.

Apoi pe stadion se așterne liniștea. Marinari mexicani înalță, 
pe trei catarge, drapelele Greciei, țara de origine a J.O., Mexi- 
oului, gazda Olimpiadei reeent încheiate și R. F. a Germaniei,

țară unde se va desfășura ediția a 20-a a J.O. din anul 1972. 
Purtătorii drapelelor se string în semicerc lingă podiumul din 
fața tribunei principale. Președintele C.I.O., Avery Brundage, 
rostește o scurtă alocuțiune și. după ce mulțumește guvernului 
șî poporului mexican pentru buna găzduire a J. O.» declară în
chise întrecerile celei de-a 19-a Olimpiade. Se intonează imnul 
olimpic și drapelul alb cu cele cinci cercuri colorate este coborit 
de pe catarg. în timp ce orchestrele și corul intonează tradi
ționalul cîntec de rămas bun „Las Golondrinas“, șase cădeți duo 
drapelul olimpic afară din stadion. începe să se stingă flacăra 
olimpică care a ars timp de două săptămîni. Cîteva Clipe „El 
Stadio Olimpico" rămîne cufundat în întuneric, apoi spre văzduh 
izbucnesc focuri de artificii. Pe tabloul electric apare inscripția 
„Mexico ‘68“. Tristețea despărțirii este risipită de ritmul vesOl 
a£ cintecului „La negra“, o melodie din Jalisco interpretată de 
orchestre de mariachis. „La revedere, la Miinchen în 1972“, își 
făgăduiesc sportivii care părăsesc 
fluturări de batiste șl, din 
cană „Las Golondrinas“...

nou,
stadionul însoțiți de aplauze, 
de nostalgie* melodie mexl-

a făcliei progresului românești 
la Arena

(Urmare din pag. I)

UzT.C, din școală. Festivitatea a 
fost încheiată de un frumos 
spectacol artistic. în cadrul unei 
solemnități a fost dezvelită o 
plâcă comemorativă, după care 
a avut loc vernisajul unei expo
ziții cu caracter didactic și edu
cativ. (Agerpres)

★
Grafica afișului aniversar în

fățișează — suprapunînd-o pe 
proporțiile reale ale instituției — 
uha din cele mai mari clădiri de 
li&eu din țară, cu peste 300 de 
încăperi, săli de studii, de sport 
șiz de alte activități, laboratoare, 
ateliere, birouri etc. Toate, ge
neros destinate — prin grija sta
tului nostru socialist — celoi 
peiste 2 000 de elevi români și se
cui care învață aici.

Elevii de astăzi i-ău întîlnit — 
amintirea vîrstei școlii — pe 

cei de altădată. De la clasele 
mici pînă la cele mari, la sec
țiile română și maghiară, la 
cursurile de zi și serale, ân pro
grama comună a orelor de di- 
rigenție s-a înscris, de la înce
putul acestui an școlar, o nouă 
materie; istoria școlii. S-o răs
foim, împreună cu elevii...

...înființarea, în secolul al 
XVII.Iea, a școlii din Șumuleu 
(azi cartier al orașului Miercu- 
rea-Giuc), este legată de numele 
cărturarului Ioan Căianul (Joa- 
nes Kăjoni Valachus), român o- 
riginar din Transilvania. înzes
trat cu o pregătire multilaterală 
(arhitect, compozitor, organist, 
istoric), cunoscut printr-o vastă 
operă tipărită, Ioan Căianul a 
înființat, tot aici, la Șumuleu, In 
anul 1675, o tipografie oare a 
}ucat un rol însemnat în stimu- 
area schimburilor culturale cu 

Moldova. Aici a tipărit loan 
Căianul o serie de cărți pentru 
învățămîntul mediu, atrăgînd, în 
clasele de gramatică și urna- 
nioase, tineri din ținuturile Făgă
rașului și Moldovei.

Clădirea din iemn a vechii 
școli nu a dăinuit prea mult 
timp. Refuzîndu-li-se ajutorul 
material oficial, oamenii din lo
calitățile învecinate și-au unit 
forțele și au construit, ân 1782, 
o școală din piatră.

în întreaga sa istorie, școala 
din Miei curea Ciuc s-a dovedit 
un adevărat focar al umanismu
lui, jucînd un rol important în 
răspîndirea și afirmarea ideilor 
nobile ale libertății și progresu
lui social, în unirea eforturilor 
tuturor locuitorilor din aceste ți
nuturi, fără deosebire de națio
nalitate, sub steagul aceleiași 
lupte, al acelorași idealuri înal
te. în timpul evenimentelor de 
la 1848, elevii școlii s-au numă
rat printre purtătorii ideilor re
voluționare, luptând împotriva 
feudalismului și absolutismului. 
Printre revoluționari se afla și 
fostul elev al școlii, Gabor Aron, 
care â construit celebrele tunuri 
ce au înfruntat înaintarea arma
tei habsburgice. Pînă în 1851, 
școala a fost ocupată de trupe, 
iar tipografia a fost închisă, sub 
acuzația că aici se tipăreau pro
clamații revoluționare. In 1860, 
cîțiva elevi ai școlii au plecat în 
Italia, pentru a se înrola în rin
durile trupelor lui Garibaldi.

în secolul nostru — după ce 
școaki a fost mutata în noul cen
tru administrativ al județului, la 
Miercurea Ciuc —* generațiile 
care s-au succedat pe băncile ei, 
tineri secui și români, avînd 
drept exemplu tradiția înainta
șilor, au continuat să constituie, 
împreună cu cadrele didactice, 
un nucleu al ideilor și atitudini
lor înaintate. între cele două

războaie mondiale, profesorii $i 
elevii citesc și difuzează opere 
mafxist-lenîniste. unii dintre ei 
devenind membri ai P.C-R.

Războaiele au provocat mari 
pagube școlii. Un proces-verbal 
întocmit ia 25 august 1945 eva
lua deteriorări in bunuri în va
loare de 2 300 000 lei. In anii 
următori, după Eliberare. sc e- 
fectuează reparația capitală a 
clădirii. Statal democrat-populai 
alocă milioane de lei, pentru do. 
tarea complexă cu mobilier și 
materiale didactice, transformând 
acest străvechi lăcaș de cultură 
ântr-unul dintre cele mai mo
deme licee din țara noastră. Un 
liceu cu porțile larg deschis* 
miilor de ucenici ai cărții, fii ar 
oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate, dornici să cuce
rească treptele științei, să se for

aimeze ca cetățeni luminați 
patriei noastre socialiste.

Spațiul nu ne îngăduie să 
facem, pe larg, drumul plin 
succese al acestei venerabile _ 
stituții, ridicată în anii noștri h 
un nou și tot mai înalt prestigiu. 
Vom aminti doar, printre altele, 
faptul că — în afară de condi
țiile generoase de studiu fi de 
prezența unui corp didactic ini
mos și calificat — școala are, în 
prezent, o organizație V.T C- 
care numără aproape 800 de 
membri și care s-a distins prin 
acțiuni multilaterale cu caracter 
profesional și educativ. Organi
zația U.T.C., împreună cu orga, 
nizația de pionieri, «u înființat 
un ansamblu compus din echipe 
de dansuri populare, cor, teatru, 
recitatori, soliști vocali și instru
mentiști. în zilele festivităților 
prilejuite de tricentenaru! școlii, 
ansamblul a prezentat spectaco
le omagiale care s-au bucurat de 
un frumos succes-

Aniversarea bicentenarului a 
prilejuit, de asemenea, desfășu
rarea unei intense activități ști
ințifice în rindurile cadrelor di
dactice ale liceului (dintre care 
38 și-au făcut studiile medii 
chiar în această școală). Profe
sorii au participat la o sesiune 
de comunicări care a reliefat re
zultatele muncii didactic-știinti- 
fice desfășurată în cabinetele 
specialitate, înființate în urma 
cîțiva ani. Măsurile stabilite 
partid pentru perfecționarea

re- 
de 
in-

de
cu 
de 
Și

modernizarea școlii românești, 
noua Lege a învățămîntului, au

.Insurgentesuprilejuit și aici, ca pretutindeni 
In patria noastră, un climat de 
căutări creatoare, acțiuni pline 
de pasiune $i de răspundere 

Me&ayul adresat de tovafi- 
șui Nicobe Ceausescu ea oca- W 
na acestei sărbători a fort pri
mit ca sentimente de fierbtate 
dragoste, cu entiiziaszD fi rec»- 
Doștințâ, cu conștiința bultfk: 
obli gații care revin tutor?» shs- a 
jitorilor școlii- profesorilor fi e- “ 
levilor ei. in ducerea mai de
parte. spre noi prestigii, a fâ- A 
cliei progresului și culturii. în 
telegrama adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului £ 
Nicolae Oaușescu. colectivul dc 
cadre didactice si elevii Hceului 
și-au manifestat recunoștința 
profundă pentru largile posibib- 
tâti de stadiu fi afirmare create 
prin grija partidului, a statuhu 
nostru socialist

.Jn județul Harghita, ca fi pe 
întregul cuprins ai României — 
se scrie in teiegramâ — s-au 
creat elevilor condiții egale de 
tnvitături ta limba tor maternă w 
posibilitatea de aaas 
nară a talentelor și
In liceul nostru, care a cunos
cut o amplă dezsxxtaxe în anii 
construcției socialiste, devii ro
mâni și secui trăiesc și în
vață laolaltă ta deplină prie
tenie și frăție, pregătinau-se 
temeinic pentru a deveni 
cetățeni de nădejde, pârtiei- 
panți activi 1* înfăptuirea mă- £ 
reței opere de constniire t so- W 
r-ialicmnlni și comunismului ta 
patria noastră. în pragul celui ț 
de-al patrulea secol de exis
tență a liceului din Miercurea 
Ciuc — se spune, în încheiere, ț 
ta telegramă — noi, învățătorii 
și profesorii acestui lăcaș de cul
tură, în frunte cu comuniștii, vă 
încredințăm că vom munci cu 
abnegație și dăruire pentru mo- 
dernizarea procesului de învăță- 
mînt și sporirea eficienței aces
tuia, txansinițînd elevilor noștri 
cuceririle științei și cuHurii na
ționale și universale ; ne vom în
china toată capacitatea creatoare 
educării elevilor în spiritul ideo
logiei partidului nostru, al dra
gostei nețărmurite față de pa
tria noastră comună, România so
cialista, astfel ca, și în viitor, 
umăr la umăr, elevii noștri să 
pună întreaga lor putere de 
munca, pricepere și devotamentul 
lor în slujba făuririi viitorului lu
minos al patriei*.

C. POGACEANU

Cea de a XlX-a ediție a Jocu
rilor Olimpice s-a încheiat... 
Timp de două săptămîni, zeci 
de mii de spectatori de la Ciu
dad de Mexico și o jumătate de 
miliard de oameni, strinși în 
fața televizoarelor, au fost mar
torii unor dispute de o vigoare 
și echitate sportivă unice.

Prin perfecțiunea organizării, 
prin asigurarea condițiilor opti
me de desfășurare a întrecerilor, 
prin larga participare 
sportivi din 112 țări), 
ales, ‘ “*
recorc ___ ____
ce la cote nebănuite 
că nu s-a desfășurat 
()un major record olimpico' 
„mundiaD, ediția ___ 2___ , _
olimpiadei a constituit o mare, 
inegalabilă reușită.

Au fost, ca la orice jocuri, în
vingători și învinși. Dar cît de 
strînse au fost, nu o dată, sco
rurile, ce distanțe infime i-au 
despărțit pe unii de ceilalți! Mai 
presus de toate i-a legat spiritul 
de sportivitate, frumusețea în
trecerilor. care au făcut din 
J.O. o adevărată sărbătoare a ti
nereții.

Nimeni dintre spectatori nu 
va putea uita, vreodată. isprăvi
le româncei Viorica Vivcopolea- 
nu. ale americanului Bob Bea
mon (care au întrebat fiecare, 
orice așteptări : 6A2 m. la lun
gime — reprezentanta noastră, 
și on uluitor &90 m la hangune 
bărbați — Beamon*. Nimeni nu 
va putea uita evoluția marilor 
performeri ai _ olimpiadei azte
ce* Dsck Foisbury, săritorul la 
taâlțâBe (2-24 Veri Ceaslav- 
sla. czacentcarea a 4 medahi 
de zar, ÎBoCâtoura americani 
Debby Mner. srJtipZâ record. 
meni ZDctxixală la vinta de 16 
aci. ciftizătoare a 3 medalii de 
aur. discobola Lia Manolin. ca-

* re a rtahtfit un bou record olim
pic. Reoate GanmscK din R. D

(8000 d« 
dar, mai

prin înălțarea ștacheta 
râurilor mondiale și olimpi-

Germană (peste 19 m. la arun
carea greutății), și atîția alți a- 
tleți care, cu pasiune și tenaci
tate, depășindu-și adversarii, 
s-au depășit deseori pe ei înșiși. 
Și alături de ei, învinșii, nu o 
dată glorioși ei înșiși : australia
nul Ron Clark, care o viață în
treagă visează la o medalie de 
aur și- deși e multiplu record
men mondiaL își încheie cariera 
fără s-o aibă în vitrina trofeelor; 
marele favorit Jim Rvun, ori 
Gaston Roelants, ori Bikila Abe- 
be, (revelația oiimpiadeiOT de la 
Roma și Tokio); Mark Spitz,

care a „promis* 6 medalii 
aur dar fi-a dobândit decît 
ori cuplul Aurel T’_____
Sciotnic, multipli campioni euro
peni și mondiali, care n-au pu
tut cuceri nici o medalie de aur 
olimpică. Surprizele, marea ca
valcadă a recordurilor mondiale 
și olimpice din Mexic, sînt con
siderate de numeroși observatori 
ca începutul unei noi ere : a u- 
nor „sportivi-eroi*.

Cum s-au prezentat, în acest 
context, sportivii noștri ? într-o 
întrecere în care atîtea recorduri 
considerate limită au fost făcu-

de 
una;

Vemescu și

(aproape 
probă fără 
. * . >* sau 

mexicană a

FOTBAL

INCA 0 FILA ROMANEASCĂ 
LA ISTORIA OLIMPIADELOR

AUR
VIORICA VISCOPOLEANU — lungime femei. 
LIA MANOLIU — disc femei.
DRÎMBA IONEL — floretă bărbați individual. 
SERGHEI COVALIOV — IVAN PATZAICHIN

1.
2.
3.
4.

2—1000 m. canoe

ARGINT
1. MIHAELA FENEȘ - sulrto femei.
2. ILEANA SILAI — 800 m plcrt femei.
3. MARCEL ROSCA — pistol viteză.
A ANTON CAiENIC, DIMITRIE IVANOV, HARALAMBIE IVA-

NOV.2Î!H.*L]H!’CA5co,oc *—1000 m-
6.

ION MONEA — box.
ION BACIU — lupte greco-romane.

BRONZ
CALISTRAT CUTOV — bor

•5C5IE5INA IENac- ILEANA DRÎMBA, ANA ENE, MARIA
1.
2. _____ ______ ________ . ____  _

VICOL, OLGA SZABO — floretă femei pe echipe.
X VIORICA DUMITRU — caiac 1—500 m femei.
4. NICOLAE MARTINESCU — lupte areco-romane.
5. SIMION POPESCU — lupte greco-romane.

to țăndări, mulți dintre sportivii 
noștri și-âu înscris humele la 
loc de onoare, aducînd noi tro
fee sportului românesc. Fără în
doială, oricît de rău rie-ar părea 
că n-am obținut medalii acolcî 
unde ne așteptam cel riiai mult, 
evoluția reprezentanților noștri 
poate fi considerată ca un suc
ces. După primul mare succes, 
cel de la Melbourne (cînd am 
cucerit 5 medalii de aur, 3 de 
argint și 5 de bronz — 13 în 
total), cucerirea a 4 medalii de 
aur, 6 de argint și 5 de bronz — 
15 în total — în Mexic, în con
dițiile evoluției valorice consi
derabile atît a performanțelor 
cît și a mijloacelor de pregătire, 
înseamnă un succes de presti
giu care atestă ascensiunea spor
tului nostru. Cu aceasta zestre 
de 15 medalii, România ocupă 
locul 12 în clasamentul neofi
cial pe națiuni.

La această „oră a bilanțuiluf 
olimpic*, nu ne putem opri să 
nu ne gînafm, totuși, că din lot aș 
fi putut lipsi unii dintre repre
zentanții acreditați pentru cano
taj academic, lupte libere și 
chiar tir (cu loturi complete, nu
meroase)... Nu știm ce a atîr- 
nat în balanța opțiunii pențru 
reprezentarea la J.O. din Mexic 
a acestor sporturi, unde se pu
teau preverîea evoluții mediocre 
sau chiar slabe. în mod firesc, 
atît despre cei care au onorât 
sportul românesc, cît și despre 
ceilalți participant la Olimpia
dă, vom mai vorbi. Dar acum, 
cînd flacăra olimpică de abia ce 
s-a stins în uriașa cupă de 
„Estadio ’68*, ne gândim, 
primul rînd, la purtătorii 
cuvînt ai sportului românesc
re se întorc în țâră Cu auriii* 
argintul și bronzul succeselor, și 
îi felicităm din inimă, .

pe
în 
de 

ca-

V. CĂBULEA

Corespondență telefonică de la NICOLAE ARSENIE, trimisul 

nostru special la Lisabona

INFRÎNGERE SAU
Luptătorul 

MION POPESCU 
adjudecat Încă din penulti
mul tur medalia de bronz 
la categoria 63 kg, unde 
titlul olimpic a fost cîști- 
gat de campionul mondial 
Roman Rurua (U.R.S.S.). 
Medalia de argint a revenit 
japonezului 
to, care in 
terminat Ia
Rurua.

Hideo Fujimo- 
ultimul meci a 

egalitate

Capiala, Calea Plev- 
Vl-a ediție a serilor

„Scînteii tineretului
Azi, la Casa de cultuiă a studenților din 

nei nr. 61, la orele 19, are loc cea de-a 
„Scînteii tineretului*.

în program :

AUTOlNFRÎNGERE ?
(Portugalia — România 3-0)

fundașul Jacinto nu le-ar fi o- 
ferit antrenorilor noștri o nouă 
explicație — al treilea gol.

Un gol după o cursă la capătul 
căreia jucătorii noștri i-ah ofe
rit lui Joao Jacinto câteva mo
mente bune de gîndire înainte 
de șut și 2 goluri rezultat al u- 
nor lovituri de la distanță (pri
mul de la 30 m., al doilea de la 
17 m.), ambele realizate de fun
dașul Jose Jacinto, încă două- 
trei șuturi periculoase ale por
tughezilor, un gol nevalabil cu 
mina al lui Eusebio și două șu
turi ale atacanților noștri, iată 
toată istoria Infringed! suferite. 
O echipă departe de ceea ce a 
însemnat ea la Londra cu doi 
ani în urmă, * luat, cu un efort 
minim, un ascendent de trei go
luri asupra unei echipe care, 
exceptîndu-i pe Ghergheli și 
mai ales pe Mocanu — singurul 
pătruns, pare-se, de răspunderea 
pe care o presupune selecționa
rea — a refuzat de la început 
lupta. Dinu, Lucescu și Sătmă. 
reanu — ultimul îndoielnic îna
inte de meci — ar mai 
fi singurii care pot merita 
aprecieri. în rest, oboseala, 
obișnuința, fac invizibile ta
lentul, fie el și de talia lui Do
brin. Sînt lucruri pe care le știam 
mai de mult; fiindcă nu o dată 
blazarea, infiltrată în echipa na
țională, ne-a retezat speranța.

Surprins și nu înțeleg de ce, 
de lipsa de combativitate a e- 
chipei, profesorul Angelo Nicu- 
lescu mărturisea, în final, în ca
bină : ,.Mi-e jenă că sînt antre
norul unor astfel de jucători...* 
L-am înțeles și am zis că poa
te. are dreptate ; dar. mă rog, 
cine face alegerea ? Șî cine e 
atunci vinovat că, în alcătuirea 
naționalei roastre, lipsa de cu
raj — ca să ne oprim aici! — 
operează de fiecare dată alături, 
sau destul de adesea ân locul 
antrenorilor ?

Aș fi încheiat corespondența 
aici, dacă n-aș fi descoperit în 
discuții ale jucătorilor și însoți
torilor lor, strecurate nu știu de 
unde și pe ce temei, păreri ca : 
„sînt slabi, domnule, îi batem 
noi acasă*. Primejdioase amă
giri ! Jucînd ca aici, la Lisabo
na, jucătorii noștri își vor ad
ministra singuri —- și la Bucu
rești — o înfrîngere.

Aproape 55 000 de spectatori 
au luat loc în tribunele de aid 
și n-aș ft crezut cu nici un chip, 
în această duminică în care for
mația lusitană își făcea debutul 
pentru o nouă ediție a mondiale
lor, n-aș fi crezut, zic, în aceas
tă duminică pregătită printr-o 
teribilă campanie de presă, că 
„Estadio Nacional* nu va deveni 
ceea ce ne-am obișnuit să nu
mim „un infern*. Surprinzător, 
dar așa s-a întîmplat Timp de 
20 de minute de Ia începutul 
partidei, încremenise parca și 
aerul. Într-atît liniștea era de 
profundă, că mi s-a părut că, în- 
cordîndu-mi auzul, aș putea auzi 
de la al 35-lea rînd al tribunei, 
chiar și respirația jucătorilor. A 
portughezilor, domoală, este a- 
devărat, ca a unui ceasornic îm- 
bătrînit, dar regulată totuși. Pe 
cînd (ah, vechea poveste !), în 
tot acest timp, jucătorii noștri — 
nu știu dacă e vorba de „diplo
mația* pe care le-o reproșează 
ziarele liSaboneze sau de vreo 
indicație de ultimă oră — n-au 
vrut să facă nici măcar acest lu
cru. Să respire, adică. își înfun
daseră parcă nările și urechile cu 
degetele și își refuzau orice dram 
de aer care le-ar fi putiit umfla 
plămînii. Mai tineri, mai înalți 
decît adversarii, n-au vrut nici 
să alerge, nici să sară și nici să 
lovească mingea. își ocupaseră 
locurile, înaintașii 2 în față 
(Dembrovschi și Pîrcălab), 2 mai 
retrași (Dobrin și Lucescu), mij-

locașii (Ghergheli și Peteacu) un
deva, pe la margine* careului 
nostru, îrnpingmdu-1 pe Dumitru 
Nicolae la doi metri de Coman. 
așa cum li s-a arătat pe hirtie 
Si obsedați de schemă. *u stat 
locuim ca prinși în pioneze. N-au 
vrut să facă un pas mai la 
dreapta sau mai Ia stingă, mai 
înapoi sau mai înainte. nicionul 
din ei. Se plimba mingea la doi 
pași prin țața lui Pîrcălab, dar 
„săgeata* noastră nu schița nici 
un gest. Aici mi-e locul, aici stau. 
Trecea Hilario, fundașul, cu 
mingea spre poarta noastră, pe 
sub nasul aceluiași Pîrcălab, iar 
speranța și idolul nostru îi zîm- 
bea (parcă și cu un gest a le
hamite) : uite ce băiat politicos, 
îmi respectă locul! Ceilalți, la 
fel. Nu știu ce făceau în acest 
timp antrenorii noștri, nu știu la 
ce se gîndeau, paralizați să fi 
fost, însă, și tot trebuiau, măcar 
ei, să fi dat un semn de lucidi
tate. O schimbare ar fi putut a- 
duce de pe margine nu numai 
un jucător mai bătăios și mai 
sprinten, dar și concluzia pe care 
brice nespecialist o putea des
prinde, și anume că echipa 
noastră trebuia să avanseze cu 
cel puțin 40 de metri. Căci tă
cerea do*-pe stadion, tulburată 
doar în cîteva rînduri de aplauze 
lipsite de vlagă, nu spunea alt
ceva decît ceea ce se vedea pe 
teren. Cu Torres lipsă, cu Euse
bio nerefăcut, portughezii nu mai 
au picioarele de altădată, și o 
briză cît de cît mai energică i-ar 
fi putut îngenunchia, cine știe, 
pe propriul teren.

Speculînd nesiguranța celor
lalți, jucătorii noștri, dacă n-ar fi 
fost cum i-am dorit să fie — cu 
sînge în vine, adică — ar fi pu
tut obține un rezultat poate mai 
mult decît neașteptat. Numai că 
perioada de luciditate a venit din

cealaltă tabără. Iatl-1 pe Otto 
Gloria renunțînd la unul dintre 
cei mai siguri jucători cu care 
intrase în teren. Deși ar mai fi 
putut juca, Simoes este chemat 
pe margine în minutul 14 și în 
teren intră Joao Jacinto, tot atît 
de bătăios dar mai periculos, 
prin talie, în fața apărătorilor 
notfri. Și chiar în minutul 33, 
după o cursă de 20 de metri în 
care nu l-a stingherit nimeni, 
înscrie singurul gol (ai doi
lea) din acțiune al portughezilor. 
Lucid, antrenorul adversarilor 
noștri avea să renunțe mai tîr- 
ziu și la Rui Rodriguez, adu
când în teren. in cele cîteva 
momente — circa 15 minute — 
în care jucătorii noștri au sesi
zat că și portughezii au o poar
tă, forțele proaspete ale lui 
Humberto

Conducătorii formației 
tre, suferind probabil de 
sia justificărilor, operează 
Dar asta abia atunci cînd pot 
să se scuze în fața jucătorilor. 
Pe Coman îl schimbă după cele 
două goluri („vezi ești vino
vat !“), deși semnele indispozi
ției sale au fost vizibile din 
primele momente. Dembrovschi 
e lăsat în teren pînă prin mi
nutul 80 și ar mai fi rămas la 
fel de absent, dacă, ce noroc 1,

Cea de-a doua medalie 
de bronz a fost cucerită de 
NICOLAE MARTINESCU 
(categoria 97 kg). în turul 
final, Martinescu a pierdut 
prin tuș la bulgarul Radev 
și a fost întrecut la puncte 
de sovieticul Iakovenko. 
Boian Radev și-a reeditat 
succesul obținut în urmă 
cu patru ani la J.O. de la 
Tokio, cucerind medalia de 
aur și la actuala ediție a 
olimpiadei. Medalia de ar
gint a revenit luptătorului 
sovietic Nikolai Iakovenko.

Dintre ceilalați luptători 
români comportări merito
rii au mai avut Nicolae Ne- 
guț, clasat pe locul 4 la 
categoria 87 kg și Ion Ță- 
ranu, care a Ocupat locul 5 
în clasamentul final al ca
tegoriei 78 kg.

noas- 
obse- 
și ei.

rotundă" cu tema :Ancheta în sunet și imagine, și „masă 
„Egoism si generozitate in dragoste".
„Steaua fără nume" — fantezie muzicol-coregraficâ.
Actorii recită.
Parada modei.
O seara la barul „Tinerețea" — program de varietăți cu 
formațiile „Coral" și „Venus 1".
Participă : Ioana Eu’câ, Dana Comnea, Cătălina Pintilie, Paul 
Popescu-Neveanu, Ion Besoiu, Mihu Iulian, Florian Pitiș, Du
mitru Furdui.
Cîntâ românie : M'haela Pâsărin, Pop Simion, Gh. Zamfir. 
Dansează : Adrian Caracaș, Valeria Moldoveanu, Rose Ma- 
ria-Both și Mihai Spiridonescu.

Invitațiile pot fi ridicate de la Cinematecă, Bd. Maeheru și de la 
Casa de cultură a studenților din Capitală, Calea Plevnei nr. 61.

OLIMPIADA DE ȘAH
în runda a 2-a a turneu- 

lui final al Olimpiadei de 
™ șah pe echipe (masculin), 

care se desfășoară în pre- 
O zent la Lugano, echipa Ro-

miniei a învins cu 3—1 for- 
' mația Canadei.

în runda a 3-a, România 
a întîlnit Filipine în fața că
reia conduce cu 1—0, trei 
partide fiind întrerupte.

Politehnica lași — Bonsucceso 3-5 (0-4)

Puțini spectatori au venit să a- 
siste la jocul de fotbal amical 
dintre formația Politehnica și 
echipa braziliană Bonsucceso 
care întreprinde un turneu în 
țara noastră, $i aceasta, pentru 
că televizorul și radioul ofereau 
un program deosebit prin trans
misiile de la Ciudad de Mexico 
și Lisabona. Din motive obiec-

tive (accidentări, plecări la lot) 
Politehnica a aliniat o echipă 
din care lipseau Constantines- 
cu, lanul, Stoicescu, Deleanu, în
locuit! cu jucători ’tineri, lipsiți 
db experiență, și cafe au greșit 
mult în apărare. în aceste con
diții victoria obținută cu 5—3 de 
formația braziliană nu ne sur
prinde...



die |pSOBS 11□□□r□
Von Thadden s-a dovedit a 

fl un profet neinspirat. Progno
zele lui electorale nu s-au con
firmat. Trîmbițele victoriei au 
sunat prea devreme la statul 
major al P.N.D. Gruparea a- 
ceasta de extrema dreapta, 
care și-a precizat fizionomia 
neonazista n-a trecut examenul 
alegerilor comunale. Speranțele 
amicilor lui Von Thadden s-au 
văzu? contrazise de verdictul 
urnelor. Caricaturistul lui DIE 
WELT n-a pierdut prilejul de a 
creiona prăbușirea de pe panta 
abrupta a muntelui electoral. 
Von Thadden nâzuia sâ atingâ 
culmile înalte. A început, însă, 
rostogolirea...

în Hessa P.N.D. a pierdut o 
treime din voturile pe care le 
recoltase în 1966 și a obținut 
abia 5,2 la suta din sufragiile 
exprimate (fața de 7,9 la sută). 
Daca la Frankfurt scăderea a 
fost vizibila (de la 8,5 la sută 
în 1966 la 5,8 la sută), în 
schimb, la Giessen, regresul s-a 
dovedit mai accentuat — 5,5 la 
sută în raport cu 10,1 la sută 
(1966). în Saar, la prima apa
riție electorală, neonaziștii n-au 
obținut cele 7—8 la sută din vo
turi pe care contau. Cu 5,2 la 
sută debutul lor este considerat 
drept slab, departe de aștep
tările lui Von Thadden. în sfîr- 
șit, nici în Baden Wurttemberg, 
P.N.D. nu a avut o soartă mai 
fericită.

Insuccesul P.N.D. a dominat 
scena electorală, deși rezulta
tele confruntării comunale ar 
mai fi oferit destule alte teme 
de meditație. Asistăm, desigur, 
la fenomenul respingerii neo- 
nazismului de către o opinie 
publică care a sesizat dimen

La începutul săptămînii tre
cute Roma a găzduit o reuniune 
a U.E.O. (Uniunea Europei Oc
cidentale), organism din care fac 
parte cei șase membri ai Pieței 
comune plus Marea Britanic, 
întrunirea ar fi putut să se des
fășoare ca multe altele, ordina
re, „de rutină", la care să se 
discute „probleme curente de 
interes comun", dacă partenerii 
Franței din C.E.E. nu s-ar ii 
gîndit să abordeze aici eterna 
chestiune a aderării Angliei la 
Piața Comună. Intrîndu-se în a- 
ccst subiect dificil, disputele și 
patimile s-au dezlănțuit fără 
întârziere.

Marea Britanie n-a făcut un 
secret din faptul că și-a trimis 
reprezentanții la Roma cu scopul 
de a ciocăni încă o dată Ia ușa 
Comunității. „Am venit aici — 
declara la începutul dezbateri
lor ministrul de externe brita
nic, Michael Stewart — cu spri
jinul masiv al Parlamentului, 
pentru a acționa în direcția in
trării Marii Britanii în Comuni
tatea europeană. în prezent do
rim sa studiem mijloacele cele 
mai utile pentru o cooperare în 
toate domeniile posibile care să 
nu fie specificate prin Tratatul 
de Ia Roma".

Sarcina de a găsi mijloacele 
de strîngere a colaborării An
glia — C.E.E. „în toate dome
niile nespecificate de Tratatul 
de la Roma" și-a luat-o minis
trul de externe belgian, Pierre 
Harmel, autorul unui plan în a- 
ceasta direcție. Reamintim în 
cele ce urmează trăsăturile de 
bază ale planului Harmel, așa 
cum au fost ele redate de coti
dianul parizian COMBAT.

Un număr de 111 vorbi
tori au expus la tribuna 
O.N.U. viziunea guverne
lor pe care le reprezintă asu

pra celor mai importante pro
bleme ale prezentului. Frămîn- 
tările planetei în acest sfîrșit 
de an și-au găsit ecou în cu- 
vîntările rostite, firește, fără ca 
opiniile sa coincidă totdeau
na. în multe intervenții a 
răzbătut sentimentul îngrijo
rării față de deteriorarea 
climatului pe arena mondia
lă, neliniștea in legătură cu 
înmulțirea fenomenelor de în
călcare a legalității internațio
nale. în acest moment al isto
riei umane este inadmisibil ca 
forța să dicteze, ca popoare să 
fie lipsite de dreptul inviolabil 
de a-și stabili propriile destine. 
Nimic, absolut nimic nu poate 
justifica încălcarea independen
ței și suveranității fiecărei țări 
și toate statele, mari sau mici, 
sînt confruntate cu evidente 
răspunderi în această privință. 
„Astăzi, mai mult ca oricînd — 
arăta șeful delegației române 
la actuala sesiune O.N.U., Mir
cea Malița — respectarea prin
cipiilor fundamentale ale rela
țiilor dintre state constituie o 
condiție sine qua non atît a e- 
voluției pașnice, nestînjenite a 

siunile reale ale primejdiei pe 
care P.N.D. o reprezintă nu nu
mai pentru viitorul pe pămîntul 
german. Restrîngerea treptată 
a cercului alegătorilor dispuși 
să urmeze pe Von Thadden re
flectă un proces de clarificare 
care dacă va continua (și spe
răm că va continua) va elimina 
în final influența P.N.D. Dema
gogia socială practicată de 
„Adolf al doilea" a avut slabe 
rezonanțe în cabinele de voi 
iar prezența unor indivizi cer

Profetul neinspirat 
și calculele 

electorale
tați cu legea printre candidații 
P.N.D. a îndepărtat de lista 
neonazistă chiar și pe unii din 
cei tentați să uite un trecut de 
suferință. Cazierele încărcate 
cu delicvențe s-au dovedit o 
carte de vizită neatrăgătoare și 
pentru conservatorii incorigibili, 
simpatîzanți din totdeauna ai 
dreptei.

Regresul P.N.D. a eclipsat 
oarecum alte fenomene electo
rale : de pildă, nu este lipsită 
de, semnificație reducerea votu
rilor social-democrate (deși, în 
linii mari, cele două partide

Veto-ul francez opus adeziu
nii Angliei la Piața comună pa
ralizează însăși viața comunită
ții. Pentru a ieși din acest im
pas, trebuie căutate căi noi ca
re să permită C.E.E. să se dez
volte în continuare și în același 
timp să pregătească ziua în care 
adeziunea britanică va deveni 
posibilă. Dat fiind că exista un 
organism în care „cei șase" și 
Anglia sînt adunați la un Ioc 
(U.E.O.), să se exploreze în ca
drul acestuia toate domeniile de 
colaborare „nespecificate" de 
Tratatul de Ia Roma. Aceste do

încă un „NU“ 
fruncez...

menii ar fi, mai ales, diplomația, 
apărarea și tehnologia. Tocmai 
în cadrul lor, deci, trebuie să 
se intensifice colaborarea An
glia —cei șase, sau Anglia — 
„cei cinci", în ipoteza că un 
membru al C.E.E. (adică Fran
ța) nu ar fi de acord. In felul 
acesta Comunitatea ar ieși din 
imobilismul său și, ca să folo
sim chiar expresia lui Harmel 
„prezentul ar deveni mai ușor 
de suportat iar viitorul mai ușoi 
de pregătit". Adăugăm că pen
tru a „instituționaliza" colabora
rea Anglia — C.E.E. în dome
niile amintite ministrul de exter- 

fiecărui popor pe calea pro
gresului și înfloririi tuturor po- 
tențelor sale, cît și a asigurării 
bunului comun al națiunilor — 
pacea și securitatea. Acestea 
nu pot avea alta temelie de- 
cît principiile dreptului, iar o 
condiție esențială a manifestă
rii independente, suverane, pe 
picior de egalitate a fiecărei 
națiuni o constituie un codru 
internațional de pace și secu
ritate". Ideea că pentru o evo
luție pozitivă o legăturilor in
terstatale este indispensabile 
pretutindeni în lume, e i’ninorea 

Tur de orizont
forței, a amenințării cu for*c șî 
a tuturor formelor de imixtiune 
în treburile altor popoare și-a 
găsit o largă afirmare ia tri
buna O.N.U. Reprezentantul -• 
diei remarca, pe bună drep*ate, 
că înrăutățirea atmosferei în 
lume se datorește „nesocotirii 
deliberate a principiului inod- 
misibilității folosirii forței în re
lațiile dintre state". Merită cor.- 

guvernamentale au vădit o oa
recare stabilitate). Pierderile 
P.S.D. nu sînt dramatice. în 
Hessa, unde obținuse 51,7 la 
sută din voturi în 1964, partidul 
lui Willy Brandt a primit îrt ă- 
cest octombrie doar 49,9 la 
sută. Slăbirea relativă a pozi
țiilor social-democrate, chiar 
dacă nu îmbracă forme alar
mante, este o realitate ce tre
buie pusă în directă legătură 
cu problemele pe care le ge
nerează „marea coaliție". Co

laborarea cu U.GD. lipsește 
P.S.D. de voturile unor spriji
nitori tradiționali ai socia!-de- 
mocrației, care refuză orice de
plasare pe plan politic către 
dreapta a partidului pe care 
l-au urmat altădată.

în acest context, prezintă in
teres apropierea alegerilor pre
zidențiale. Actualul președinte, 
Heinrich Lubke, a anunțat că 
va demisiona cu trei luni îno- 
inte de expirarea mandatului 
său, adică la 30 iunie 1969. Prin 
aceasta, devine posibilă alege

ne belgian a sugerat crearea u- 
nui „grup de lucru".

Prima zi a dezbaterilor reu
niunii U.E.O. de Ia Roma, dez
bateri care aveau în centrul lor 
tocmai planul Harmel. a prile
juit încă o dată, o violentă cioc
nire între reprezentantul Fran
ței. pe de o parte, și partenerii 
ei din QEJEL, pe de alta. Potri
vit presei pariziene, intre mi
niștrii de externe francez și bel
gian ar fi existat un acord po
trivit căruia Ia actuala reuniu
ne planul Harmel putea fi pre
zentat, discutat, apreciat, etc., 

dar fără sâ se procedeze b 
dezbateri de fond ; acestea ur
mau să aibă loc ia cadrai altei 
întruniri- Or. scrie LE FIGARO 
a doua zi după începerea dis
cuțiilor. .dâră nici un preaviz 
cei cinci parteneri ai noștri lac 
noi propuneri neașteptate, ie
șind din cadrai prestabilit pro.

a unui grup de lucra tnsârcrâat 
cu promovarea cooperării politi
ce dintre cei șapte. Mai mult 
chiar, s-a vorbit de • extindere 
a planului Harmel. in sensul câ 
h grupul proiectat urmau , sa 

semnată și afirmația făcută la 
cceecsi tribună ee către minis
trul de ejre~ e al Togo-ki : 
„Dacă vrem ca Națiunile Unite 
sâ poată soluționa problemele 
care se confruntă, trebuie ca 
statele membre să contribuie Ic 
in ten rea autorite ți i acestei or
ganizații, m primul riad, prin 
respectarea prioâpâor pe care 
ea a fost dâdriă-.

fîrșrful de săpt&’nînă a 
prilejuit hn U Thant o de- 
derctie in core s-a pro

nunțat pentru Trcerarac recon
diționată a bombardamentelor 

americane cscara R. D. Viet
nam. oe care a socorit-o drept 
condiția peeoiobeiă punerii în 
mișcare o oricărui proces de 
realizore a pâbi in Vietnam. 
Secretarul general cl ONU. a 
apreciat că numai după înde
plinirea acestei cond'țîi de că
tre S.U-A- va deveni posibil un 
progres la negooerile de la 
Paris.

Evoluția navei cosmice

După cum s-a anunțat, la 26 
octombrie în Uniunea So
vietică a fost lansată nava 
cosmică „Soiuz-3“. Vehicu
lul spațial este pilotat de 
colonelul Gheorghi Timofe- 
evicj Beregovoi, Erou al U- 
niunii Sovietice, pilot eme

rit de încercare.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Studioul central de televiziune din 
U.R.S.S. a transmis duminică, 
timp de patru minute, un repor
taj direct de pe nava cosmică 

rea viitorului șef al sfatului 
înainte de dizolvarea Bundes- 
tagului, prevăzută pentru sep
tembrie 1969 și, totodată, se 
evită suprapunerea în timp a 
alegerilor prezidențiale și par
lamentare (președintele este a- 
les de o adunare federală for
mată din membrii Bundestagu- 
lui și ai parlamentelor landu
rilor).

Retragerea lui Lubke creează 
probleme destul de complicate, 
mai ales pe pianul relațiilor în 
interiorul „marii coaliții". U.C.D. 
intenționează să-l promoveze 
în această înaltă funcție pc 
Schroder, actualul ministru al 
apărării. Deși prerogativele șe
fului de stat sînt limitate, Schro
der ar obține, totuși, o com
pensație pentru aspirațiile ne
realizate pe băncile ministe
riale. Dar candidatura minis 
trului n-a devenit încă o certi
tudine : se mai pomenește nu
mele lui Gerstenmaier, preșe
dintele Bundestagului sau al lui 
Hallstein, care a condus Comi
sia Pieței Comune.

Soci □ kdemoc reții n-au făcut 
încă publică opinia lor. iar 
micul partid liberal, care va 
dispune de 84 de voturi în o- 
dunarea federală, speră să 
joace rolul unui arbitru. Parti
dul lui Willy Brandt va accep
ta. fără rezerve, pe Schroder 
sau va prezenta un candidat 
propriu. în pe-soana lui Heine
mann ? O înfruntare deschisă 
între U.GD. și P.S.D. cu ocazia 
votului prezidențial ar putea 
pune capăt „marii coaliții-, pe 
care, de altfel, multi nici nu o 
văd supraviețuind momentului 
în care un nou Bundestag va fi 
ales.

PI recec-ată de zvonuri con
tradictorii care atribuiau 
Washingtonului intenția 

unor imporiante decizii in pro
blema vietnameză, conferința 
ce presă a presec -‘elui John
son a dezemegit. Marea „bom
bă* nu a explodat si speculații
le rămîn, deocamdată, necon- 
firmafe.

Intre timp, Humphrey conti
nua ofensiva promisiunilor. Vi
cepreședintele încearcă să for
jeze porțile Case. Albe, făgă- 
du nd o reglementare pașnică 
a conflictului vietnamez. Rămî- 
ne de văzut dacă „ofensiva ' 
lui Humphrey este dictată doer 
de presante nevoi electorale 
sau se integrează intr-un pro
gram pol itic depărtat ce actua
la orientare a S.U-A. Ziua în
tâlnirii cu urnele s-a apropiat 
și febra electorală amenconă 
contaminează pogir.ile presei 
mondiale. Sonoc e e îl indică 
în frunte fot pe Nixon, dar vi
cepreședintele nu poate fi con
siderat, de pe acum, un învins. 
Capriciile urnelor pot furniza o 
surpriză- în materie electorală 
marii „fcvoriți* sînt la fel de 
vulnerabili ca și pe terenurile 
olimpice—

EUGENIU OBREA 
ION D. GO IA

„Soiuz-S*, pilotată de cosmo
nautul Gheorghi Beregovoi. Pe 
ecrane, telespectatorii au putut 
vedea o parte a navei cosmice și 
pe cosmonautul Beregovoi lu- 
crînd. Cînd, la o comandă de pe 
pămînt, a fost pusă în funcțiune 
cea de-a doua cameră de luat ve
deri, pe ecrane a devenit vizibila 
suprafața Pămîntului. Nava „So- 
iuz-3" se afla în acel moment la 
o înălțime de aproximativ 200 ki
lometri. Transmisiile de televiziu
ne în direct de la bordul navei 
„Soiuz-3" au fost efectuate prin 
intermediul satelitului artificial al 
Pămîntului „Molnia".

Sesiunea 
Adunării 

Naționale a R.S. 
Cehoslovace

PRAGA 27. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite : 
în sala spaniolă a Hradului din 
Praga s-au desfășurat duminică 
lucrările celei de-a 28-a sesiuni a 
Adunării Naționale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace. Ținută în 
ajunul celei de-a 50-a Aniversări 
a proclamării Republicii Ceho
slovace, sesiunea a avut pe or
dinea de zi două puncte : dezba
terea și adoptarea proiectului de 
lege constituțional privind reor
ganizarea pe baze federative a 
statului, precum și a unui proiect 
de lege referitor la situația națio
nalităților conlocuitoare din R. S. 
Cehoslovacă.

La lucrările sesiunii au partici
pat L. Svoboda, președintele R.S. 
Cehoslovace, A. Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P. C. din Ce
hoslovacia, O. Cemik, președintele 
guvernului cehoslovac, G. Husak, 
prim-secretar al C.C. al P. C. din 
Slovacia și alți conducători de 
partid și de stat din R. S. Ceho
slovacă.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de J. Smrkovsky, președin
tele Adunării Naționale Ceho
slovace, au luat cuvîntul C. Cisar, 
președintele Consiliului Național 
ceh, $i O. Klokoc, președintele 
Consiliului Național Slovac, care 
au informat pe deputați despre 
activitatea depusa de aceste două 
organe în vederea pregătirii tex
tului de lege privind reorganiza
rea pe baze federative a statului.

în continuare, O. Cemik a 
rostit o amplă cuvîntare în care 
a subliniat principiile fundamen
tale ale reorganizării federative a 
R. S. Cehoslovace.

B. Kucera, ministrul justiției, 
a prezentat proiectul de lege re
feritor la situația naționalităților 
ccrCocoitoare din R. S. Ceho
slovacă.

în urma dezbaterilor, ambele 
fezi constituționale au fost adop
tate în unanimitate de cei 265 de 
deputați prezenți la lucrările

Joi seara. John Lindsay 
primarul orașului New 
Yerk a adresat un apel Fe
derației unite a invălători- 
k>r, cerindu-i să adopte 
• atitudine mai concili
antă in vederea discută
rii revendicărilor care au 
dus la declanșarea grevei 
de la 9 septembrie a.c.

Apelul lui Lindsay reflec
tă îngrijorarea autorităților 
statului New York in legă
tură cu repercusiunile pre
lungirii grevei asupra celor 
peste 1,1 milioane elevi și a 
procesului educativ în cele 
909 scoli afectate de grevă 
După cum relatează agenția 
Associated Press, apelul 
primarului newyorkez a in
tervenit in urma intensifi
cării presiunilor de a se 
convoca o sesiune specială 
a Adunării Legislative a 
statului New York pentru a 
analiza situația creată in 
sistemul de invățâmint al 
marii metropole americane.

COMUNICAT
cu privire la vizita în Venezuela a ministruiui 

afacerilor externe al României
La inxitația guvernului Repu

blicii Venezuela, Ministrul Aface
rilor Externe al Republicii Socia
liste Romania, Coroeliu Mănescu, 
a efectuat o vizită oficială în 
Venezuela între 20—L5 octombrie 
1968.

Cu acest prilej, președintele 
Republicii Venezuela, dr. Râul 
Leoni, a primit în audiență pe Mi
nistrul Afacerilor Externe al Ro
mâniei cu care a avut un cuprin
zător și cordial schimb de vederi 
în legătură cu dezx oltarea relații
lor multilaterale dintre cele doua 
țâri și asupra unor probleme in
ternaționale actuale.

Ministrul Afacerilor Externe 
Român a avut, de asemenea, con
vorbiri cu dr. Reinaldo Leandro 
Mora, interimar cu relațiile exter
ne ale Venezuelei.

Cei doi miniștri au exprimat în 
cursul acestor întrevederi desfă
șurate în spirit de înțelegere reci- 
procăvîntrcaga lor satisfacție pen
tru acordările încheiate pînă în 
prezent pe plan economic, cultu
ral, științific și în alte domenii, 
subliniind, în același timp, posi
bilitățile de extindere a colaborării 
româno-venezuelene precum și 
voința ambelor părți de a găsi 
împreună noi căi și forme de di
versificare a relațiilor dintre Ro
mânia și Venezuela.

în scopul asigurării condițiilor 
corespunzătoare unei mai bune a- 
propieri și cunoașteri reciproce, 
precum și pentru a oferi un cadru 
juridic adecvat, cei doi miniștri 
au semnat, în numele guvernelor

SEMICENTENARUL REPUBLICII 
CEHOSLOVACE

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a 
creării statului independent al cehilor și slova
cilor, tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, și Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, au adresat tovarășilor Lud- 
vik Svoboda, președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Alexander Dubcek, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Josef Smrkovsky, președintele A- 
dunării Naționale a Republicii Socialiste Ceho
slovace, și OIdrich Cernik, președintele guver
nului Republicii Socialiste Cehoslovace, o tele
gramă în care se spune printre altele :

„Proclamarea statului cehoslovac a constituit 
un moment important în istoria popoarelor ceh șl 
slovac, în lupta pentru eliberarea de sub domi
nația imperiului habsburgic, pentru afirmarea fi
inței lor naționale, pentru o dezvoltare liberă, pe 
calea progresului social. Este cunoscută lupta 
clasei muncitoare, a forțelor progresiste din 
Cehoslovacia, sub conducerea Partidului lor Co«

munist, pentru apărarea intereselor lor vitale, 
pentru democrație, independență națională, lupta 
lor eroică împotriva fascismului. Cucerind pu
terea politică, înfăptuind revoluția socialistă, oa
menii muncii din Cehoslovacia, în frunte cu co
muniștii, au obținut succese remarcabile în dez
voltarea economiei, științei și culturii, în ridica
rea nivelului de trai, în dezvoltarea orînduirii 
socialiste.

Popoarele și partidele noastre, legate printr-o 
prietenie trainică, cu adinei rădăcini în trecut și 
care a fost ridicată pe o treaptă superioară în 
anii construcției socialismului, sînt unite astăzi 
prin comunitatea orînduirii sociale, a țelurilor și 
aspirațiilor către socialism, prin ideologia mar- 
xist-leninistă și solidaritatea internaționalislă.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că 
relațiile de prietenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Re
publica Socialistă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă se vor dezvolta continuu, pe 
baza principiilor marxism-leninismului, în inte
resul popoarelor noastre, al unității țărilor so
cialiste și mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al cauzei păcii în lume".

în portul Bratislava

Cu 50 de ani în urmă, Ia 
28 octombrie 1918, lupta se
culară a numeroase generații 
de patrioți cehi și slovaci îm
potriva jugului imperiului 
habsburgic înregistra un stră
lucit succes : proclamarea sta
tului independent cehoslovac. 
Prin acest act stăpînirea hab- 
sburgică pe teritoriul cehilor 
și slovacilor lua sfîrșit pentru 
totdeauna.

După acest prim succes, po
poarele Cehoslovaciei au lup
tat cu hotărire pentru apăra
rea cuceririlor dobîndite, pen
tru drepturi sociale. în urma 
dictatului de Ia Miinchen, 
cehii și slovacii au fost obli
gați să se ridice din nou pen
tru recîștigarea libertății pier
dute, pentru a-i da adevăra
tul său sens — libertatea na
țională și socială. în fruntea 
acestei acțiuni istorice s-a 
aflat partidul comuniștilor ce
hoslovaci, care a organizat și 
condus lupta poporului împo
triva cotropitorilor fasciști. în 
eliberarea Cehoslovaciei un 
rol important l-a avut înain
tarea Armatei Sovietice, îm
preună cu care au luptat și 
ostașii români. în lupta co
mună împotriva jugului fas
cist, ostașii români au înscris 
emoționante pagini de eroism

lor, un acord de colaborare cul
turală și științifică care prevede 
vizite reciproce de oameni de ști
ința și cultură, schimburi de in
formații și materiale cultural- 
științifice, de programe de radio 
și televiziune, schimburi artisti
ce. de conferențiari și studenți.

In cursul convorbirilor, cei doi 
miniștri au examinat unele pro
bleme actuale ale vieții interna
ționale, subliniind necesitatea 
continuării eforturilor pentru îm
bunătățirea relațiilor dintre state, 
a dezvoltării, cooperării dintre ele, 
a asigurării păcii și securității în 
întreaga lume.

Părțile au fost de comun acord 
că asigurarea dezvoltării unor re
lații normale între state, indiferent 
de orînduirea lor socială, o cons
tituie respectarea principiilor in
dependenței și suveranității, ega
lității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului 
reciproc și, totodată, renunțarea 
la forță sau la amenințarea cu 
forța în relațiile dintre state, res
pectarea legalității internaționale.

Exprimîndu-și părerea că fieca
re țară, indiferent de mărimea sa, 
își poate aduce contribuția la pro
movarea unor relații normale în
tre state contribuind la pro
gresul civilizației umane, la re
zolvarea problemelor cruciale ale 
contemporaneității, cei doi miniș
tri au evidențiat însemnătatea pe 
care o are crearea tuturor condi
țiilor necesare pentru ca statele 
mici și mijlocii să-și poată afirma 
pe deplin personalitatea.

Apreciind că acumularea con

și sacrificiu ; în focul acestei 
lupte s-a cimentat pentru tot
deauna prietenia tradițională 
dintre cele două popoare ale 
noastre.

După eliberare, Cehoslova
cia a pășit pe calea construirii 
socialismului. Datorită efor
turilor întregului popor mun
citor, sub conducerea parti
dului comunist, au fost do- 
bîndite succese de seamă în 
industrie, agricultură, știință, 
cultură și în alte domenii. 
Ideile socialismului au pă
truns adînc și ireversibil în 
conștiința oamenilor muncii 
din Cehoslovacia.

Poporul român, căruia îl 
sînt bine cunoscute eforturile 
popoarelor Cehoslovaciei pen
tru înfăptuirea aspirațiilor de 
libertate și independență na
țională, pentru lichidarea ex
ploatării omului de către om, 
pentru instaurarea relațiilor 
de producție socialiste, se 
bucură din inimă de succese
le pe care țara prietenă Ie 
obține în construcția socia
listă. Popoarele român și ce
hoslovac constată cu adîncă. 
satisfacție că între țările noas
tre se desfășoară o,largă co
laborare în toate sectoarele.

întemeindu-și relațiile lor 
de prietenie trainică, frățeas

tinuă de armament și îndeosebi 
de armament nuclear reprezintă 
un pericol grav pentru omenire, 
părțile și-au exprimat dorința ca 
împreună cu alte țări să sprijine 
eforturile menite să ducă la de
zarmarea generală. Ele au recu
noscut că tratatul de neprolifera- 
re a armamentului nuclear re
prezintă un pas înainte în această 
direcție și au subliniat necesitatea 
că el să fie urmat de măsuri con
crete în vederea încetării cursei 
înarmărilor și realizării dezarmării 
generale.

Cele două părți au evidențiat 
importanța principiilor Cartei 
O.N.U., respectării lor, pentru în
făptuirea destinderii și asigurarea 
păcii, pentru dezvoltarea bunelor 
relații și a cooperării între na
țiuni.

în încheierea vizitei, ministrul 
Afacerilor Externe al României a 
exprimat, în numele guvernului 
român, gratitudine pentru căldu
ra cu care a fost primit de către 
guvernul și poporul Venezuelei. 
La rîndul său guvernul Venezue
lan și-a exprimat convingerea că 
vizita ministrului afacerilor exter
ne al României a constituit un pas 
înainte pe calea dezvoltării rela
țiilor româno-venezuelene.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste România a 
invitat pe Ministrul Relațiilor Ex
terne al Venezuelei să facă o 
vizită oficială în România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd să fie stabi
lită ulterior. 

că, pe principiile independen
ței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi și ne
amestecului în treburile in
terne, popoarele și țările 
noastre promovează pe plan 
extern o politică de pace și 
cooperare internațională, ex
tind multilateral colaborarea 
între ele, dezvoltă relațiile cu 
toate țările socialiste, în inte
resul cauzei socialismului.

Sărbătorind 50 de ani de la 
proclamarea Republicii Ceho
slovace, popoarele ceh și 
slovac subliniază că acest e- 
veniment a constituit un act 
revoluționar însemnat, cu uu 
pronunțat caracter patriotic, 
un moment important fn 
lupta pentru afirmarea fiin
ței lor naționale, pentru dez- 4 
voltare liberă, pe calea pro- 
greșului social.

Cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a proclamării sta
tului independent cehoslovac, 
poporul român, tineretul nos
tru, transmit un călduros sa
lut frățesc popoarelor și tine
retului Cehoslovaciei socia
liste și le urează mult succes 
în înfăptuirea liniei politice a 
plenarei din ianuarie a C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, pen
tru dezvoltarea și întărirea 
orînduirii socialiste, pentru 

prosperitate și pace.

SCRISOAREA
ADRESATĂ

DE CONDUCĂTORII
CEHOSLOVACI 
TINERETULUI

PRAGA 27 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a proclamării Ce
hoslovaciei, Ludvik Svoboda, 
președintele R. S. Ceho
slovace, A. Dubcek, prim-se
cretar al C.C. al P.C.C., J. 
Smrkovsky, președintele A- 
dunării Naționale, și O. Cer
nik, președintele guvernului, 
au adresat tineretului ceho
slovac o scrisoare deschisă 
în care acordă o înaltă pre
țuire poziției „majorității co- 
vîrșitoare a tinerei genera
ții, care a reacționat cu 
cumpătare și înțelepciune la 
realitatea actuală complexă". 
Tineretul, se arată în scri
soare, a dat dovadă de o 
înaltă conștiință și activi
tate, și prin acțiunile sale a 
demonstrat nu numai mîn- 
drie națională, patriotism și 
curaj, ci și conștiința apar
tenenței la celelalte pături 
ale societății, încredere în 
organele legale de stat și de 
partid și în reprezentanții 
lor, sprijin activ și nefor
mal față de ideile socialis
mului, față de forța condu
cătoare a republicii — Parti
dul Comunist din Cehoslova
cia.

Conducătorii cehoslovaci 
își încheie scrisoarea arătînd 
că în activitatea organelor 
de partid și de stat „princi
piul fundamental rămîne 
traducerea treptată în viață 
a intențiilor programului de 
acțiune al partidului și a de- 
clarației-program a guvernu
lui".
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