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ÎNTR-0 ATMOSFERĂ DE MUNCĂ

AL PARTIDULUI

A

în Editura politică 
a apărut:.

NICOLAE 
CEAUȘESCU

Cuvîntare 
la Consfătuirea 
internațională> 
a partidelor 
comuniste si» 

muncitorești — 
9 iunie 1969

Lucrarea a fost tipărită 
intr-un tiraj de masă

TINERETUL INTIMPINA CU ENTUZIASM
ui

AL X-LEA CONGRES AL PARTIDULUI
TABLOUL

VIGUROS, DINAMIC AL
AGRICULTURII ȚĂRII

**
dă satisfacție, 
muncii au luat cunoștință de 
prevederile documentelor pen
tru Congresul al X-lea al 
P.C.R, care jalonează cu clar
viziune științifică sarcinile 
fundamentale ale partidului și 
statului, direcțiile principale 
ale dezvoltării României în 

l anii viitori, coordonatele po
liticii interne și externe mar- 
xist-leniniste a partidului nos
tru în perioada următoare. Și, 
ținînd seama de rolul impor
tant ce îl deține în condițiile 
concrete ale țării noastre, 
pentru formarea venitului na
țional, pentru satisfacerea ne- 
vmlor economiei, ale întregu- 

KJi popor, AGRICULTURII, 
ca parte componentă, 
bit de importantă, a 
generale de edificare a 
lismului i Se acordă în 
nuare o mare atenție.
ceastă privință este grăitor 
faptul că, paralel cu dezvol
tarea unor ramuri ale indus-

on întreaga țară, cu profun- 
toți oamenii

BELA CSERESNYES
vicepreședinte al Consiliului 

Superior al Agriculturii

9

£

TONE

deose- 
operei 
socia- 
conti- 
In a-

trîei menite să asigure o di
versificată și din ce în ce mai 
completă aprovizionare a agri
culturii cu mașini și utilaje, 
cu îngrășăminte (la sfirșitul 
viitorului cincinal se va ajun
ge la circa 2 milioane tone 
substanță activă, revenind 
180—190 kilograme pe un hec
tar de teren arabil, vii și li
vezi) și alte produse, în 
perioada 1971—1975 acest sec
tor al economiei naționale 
va primi circa 14,3 la sută 
din totalul investițiilor pre
văzute din fondurile cen
tralizate pe economie, față de 
12,7 la sută în actualul cinci
nal. Folosirea acestor investiții 
cu prioritate pentru extinde
rea irigațiilor, a lucrărilor de 
îndiguit și desecări, de com
batere a eroziunii solului și 
de valorificare a terenurilor

și sărîuiroase — 
concomitent cu întărirea ba
zei tehnico-materiale — s‘nt 
menite să assure sporirea în
semnați a producției de cerea
le, care, ia sfîrșîful cincinalu
lui viitor trebuie si ajungă Ia 
17,5-18,5 milioane tone.

Precizarea făcută de con
ducerea partidului potrivit că
reia printr-o intensă muncă 
de cercetare, de dezvoltare a 
bazei tehnico-materiale, asi
milarea celor mai valoroase 
procedee tehnice de lucru, va
lorificarea din ce în ce mai 
completă a resurselor de care 
se dispune, în agricultură tre
buie să se realizeze un înalt 
indice de eficiență, un ran
dament sporit Ia hectar, pe 
noi, toți lucrătorii ogoarelor, 
ne îndeamnă la o muncă per
severentă pentru dezvoltarea 
inițiativei, stimularea și gene
ralizarea experienței valoroa
se, valorificarea Ia parametrii

mH3
1966
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tineretul patriei, alături oe
ÎNTREGUL POPOR, ÎȘI EXPRIMĂ!

DEPIM ADEZIUNE EAEĂ DE

wmm TOVARĂȘULUI
MCOLAE OEAÎ1ȘESO)

Luînd cunoștință cu vie sa
tisfacție de cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — cuvîntare 
care exprimă politica consecventă 
a partidului nostru, de slujire a 
intereselor poporului, a cauzei so
cialismului, progresului și păcii în

lume — opinia publică din țara 
noastră, întregul popor român 
aprobă și sprijină din toată inima 
poziția constructivă, marxist-leni- 
nistă, a delegației P.C.R. la Con
sfătuirea de la Moscova.

Telegrame adresate C.C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de colective 
ale oamenilor muncii din întreaga țară

In cursul zilei de ieri, nu
meroși oameni ai muncii, co
lective din întreprinderi și 
instituții, din unități agricole 
de pe tot cuprinsul țării au 
adresat Comitetului Central 
al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sute de 
telegrame și scrisori prin 
care, dînd o înalta apreciere 
cuvîntării secretarului gene
ral al C.C. al P.C.R. la Con
sfătuirea de la Moscova își 
exprimă acordul deplin cu 
conținutul acestui document 
de excepțională valoare poli
tica, cu activitatea delegați
ei P.C.R., la Consfătuirea 
partidelor comuniste și mun
citorești. hotărirea de a în
făptui fără preget politica in
ternă și externă, marxist-le- 
ninistă a partidului nostru.

în telegrama adresată de co
lectivul de muncă al UZINEI 
VULCAN din București se spu
ne : „Consfătuirea de, la Mos
cova eveniment de o deosebita 
importanță pentru mișcarea co
munistă și muncitorească inter
națională, a fost urmărită cu 
deosebită atenție și de colecti
vul uzinei noastre. Alături de în
tregul popor — stăpîn al desti
nelor acestui străvechi pămînt, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii 
din uzina noastră își îndreaptă 
în aceste zile gîndurile și senti
mentele de adîncă prețuire și 
recunoștință către delegația par
tidului nostru, condusă de dum
neavoastră, delegație care are 
mandatul întregii națiuni pentru 
exprimarea năzuințelor și pozi
ției comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din România 
asupra problemelor actuale ale 
unității mișcării comuniste și

muncitorești internaționale, în 
vederea întăririi luptei împo
triva imperialismului.

Noi dăm o înaltă prețuire po
ziției consecvente și constructi
ve pe care ați exprimat-o pentru 
învingerea unor greutăți în des
fășurarea lucrărilor Consfătuirii, 
urmărind prin aceasta realizarea 
întăririi unității partidelor co
muniste și muncitorești, a tutu
ror forțelor antiimperialiste, în 
lupta pentru apărarea păcii.

Cuvîntarea 
neavoastră la 
zit în inimile 

. nică emoție,
gostea fierbinte și aprecierea pe 
care poporul nostru muncitor 
v-o acordă dumneavoastră per
sonal și celorlalți membri ai de
legației, în activitatea ce o de
puneți pentru găsirea căilor

rostită de dum- 
Consfătuire a tre- 
noastre o puter- 

izvorîtă din dra-

(Continuare în pag. a Jll-a]

TINERETUL FORȚĂ CONSECVENȚA
ACTIVĂ A LUMII
CONTEMPORANE

REVOLUȚIONARA

• COLECTIVELE T5E MUN
CITORI, TEHNICIENI ȘI IN
GINERI din ramura construc
țiilor fntlmpinft Congresul 
partidului șl cea de-a 25-a a- 
nlversare a eliberării patriei 
cu însemnate realizări In pro
ducție.

In primele cinci luni ale a- 
nulul, întreprinderile Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
au produs peste plan aproape 
498 OOO mp. L'eam tras și lami
nat, mai mult de 3 200 mc. «■ 
lemente prefabricate din beton 
armat, din care se pot con
strui circa ISO de apartamen
te, materiale de zidArie repre- 
zentînd în echivalent 4,7 mill- 
oane cărămizi. Cele mal bune 
rezultate In Îndeplinirea anga
jamentelor luate au fost obți
nute de fabricile de ciment de 
Ia Scăenf, TIrnăvent și Mediaș, 
cele de ciment de la Flenl, 
Bicaz, Brașov și de prefabri
cate din Roman, Brașov, Cra
iova, Turda, fabricile de pro
duse ceramice din Clmpla Tur- 
zii, Tlmăvenl, Satu Mare, Bu- 
cov si alte colective 

întreprinderile
Ministerului de 
pentru Industria 
Rafinării au realizat, în ace
eași perioadă, 39,5 la sută din 
planul anual de construcțli- 
montaj.

• FURNALIȘTIT DE LA 
COMBINATUL SIDERURGIC 
HUNEDOARA au elaborat cea 
de-a 20 000 tonă de fontă pes
te sarcinile de pian in perioa
da care a trecut de la Începu
tul anului. Ei au îndeplinit șl 
depășit astfel angajamentele 
inițiale luate In cinstea Con
gresului partidului șl a ani
versării unui sfert de veac de 
la eliberarea patriei.

Direcția în care au acționat 
siderurglștli hunedoreni a fost 
ridicarea productivității agre
gatelor șl reducerea cheltuieli
lor de producție.

Un imperativ mereu aciuai:

aparținind 
Construcții 
Chimică șl

Revenindu-i sarcina de răs
pundere de a contribui, alături 
de ceilalți factori ai societății, la 
formarea și educarea tineretului, 
organizația U.T.C. desfășoară o 
activitate vie și cuprinzătoare în 
vederea pregătirii temeinice a a- 
cestuia pentru muncă și viață, 
pentru dobîndirea acelor calități 
politice, morale, profesionale, ne
cesare transpunerii conștiente în 
practică a programului inițiat de 
partid pentru dezvoltarea econo
miei, științei, culturii, creșterii 
bunăstării întregii noastre națiuni,

Tezele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pen
tru Congresul al X-lea al Partidu
lui subliniază faptul că procese’*»  
înnoitoare care au loc în toate 
domeniile vieții noastre sociale 
solicită din plin aportul tine
retului oferind un cîmp larg de

RADU BĂLAN 
prim-secretar al Comitetului 

județean Timiș al U.T.C.

afirmare elanului ți inițiativei 
sale creatoare.

Multitudinea și complexitatea 
sarcinilor educative impun, de a- 
ceea, din partea organelor și or
ganizațiilor U.T.C. o permanen
tă receptivitate față de tot ceea 
ce e nou, spirit inovator, dina
mism în rezolvarea tuturor pro
blemelor. „Organizațiile Uniunii 
Tineretului Comunist — accentu
ează Tezele — trebuie sa-și per-

fecționeze necontenit formele de 
activitate sporindu-și contribuția 
la atragerea tineretului în activi
tatea economică, în viața social*  
politică a țării, Ia educarea ti
nerei generații în spirit revoluțio
nar, la formarea concepției sale 
de viață materialist-dialectică, la 
lupta pentru înfăptuirea politicii 
partidului". Propria noastră expe
riență ne-a demonstrat necesita
tea unei profunde capacități de 
cuprindere a realității, a dificul
tăților pe care le generează aceas
ta, formularea promptă a solu-

(Continuare tn pag. a V-a)

Noi procedee 
tehnologice

In secțiile de turnătorie ale 
uzinelor constructoare de 
mașini, unde se execută în 
medie jumătate din piesele 
componente ale agregatelor 
fabricate, au fost introduse 
noi procedee tehnologice 
care au contribuit, atît la îm
bunătățirea calității, cit și la 
sporirea volumului de piese 
turnate.

Folosirea noilor procedee 
de turnare face posibilă rea
lizarea unor piese de perfor
mantă deosebită, ca, de pildă, 
butucul rotor de 130 tone 
pentru turbina de tip Kaplan 
destinată sistemului hidro
energetic de la Porțile de 
Fier, paleta din oțel inoxida
bil de 22 tone pentru aceeași 
turbină, precum sl unele 
piese foarte grele pentru o 
serie de mașini-unelte.

Datorită aplicării unor noi 
procedee tehnologice, a spo
rit de la an la an volumul 
pieselor turnate. Pentru a- 
nul 1971 se prevede ca Ro
mânia să realizeze o produc
ție anuală de piese turnate 
de aproximativ un milion de 
tone, cifră comparabilă cu a 
multor țări avansate în a- 
ceastă direcție.

Pornind de la examinarea, în 
lumina concepției marxist-lem- 
niste, a tabloului amplu al ten
dințelor existente în lumea con
temporană, cuvîntarea secretaru
lui general al partidului nostru 
face o analiză temeinică, realistă, 
multilaterală, a situației interna
ționale.

„Caracteristica fundamentală 
a lumii contemporane, se subli
niază în cuvîntare, este aceea că 
forțele revoluționare progresiste 
se află în ascensiune, că influența 
lor în viața politică mondială 
sporește continuu, că acestea — 
și nu imperialismul — determină 
într-o măsură tot mai marc 
cursul evenimentelor". Pentru ori
cine devin astfel limpezi două 
lucruri strîns legate între ele : 
procesul de continuă îngustare a 
cîmpului de acțiune a imperialis
mului. dominat tot mai mult de 
fenomene de descompunere și, 
concomitent, crearea — ca o cau
ză și un efect — a unor noi po-

sibîliiăți pentru zădărnicirea ac
țiunilor imperialiste. Asta nu în
seamnă, așa cum se sublinia in 
cuvîntare, că cercurile imperialis
te au renunțat la acțiunile agre
sive, că nu se opun, în continua
re, cu înverșunare dezvoltării 

progresiste a omenirii. Dimpotri
vă. în eforturile lor de a-și păs
tra pozițiile de dominație ei nu 
se dau înlături de Ia încălcarea 
suveranității și independenței po
poarelor, a normelor de drept 
internațional ; organizează atacuri 
de orice fel împotriva mișcărilor 
revoluționare, democratice și de 
eliberare națională. Tocmai de a- 
ceea unirea tuturor forțelor re
voluționare și progresiste, concen
trarea eforturilor acestora într-un 
șuvoi mondial impetuos reprezin-

îmbinarea
naționale

STELIAN ENE 
secretar al Comitetului U.T.C- 

din sectorul 4 al Capitalei

Cel dintii și cel mai pătrunză
tor sentiment pe care îl trăiesc, 
acum după ce am citit cuvîn
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea inter
națională a partidelor comuniste 
și muncitorești este înalta satis
facție de a mă număra printre 
membrii Partidului Comunist Ro
mân, partid călăuzit de o pro 
fundă consecvență revoluționară, 
dragostea fierbinte, stima și în
treaga încredere de care se 
bucură în fața poporului român 
fiind consecința firească a poli
ticii sale principiale, naționale și 
internaționale, neabătută de la 
principiile marxism-leninismului.

Intre vorbele și faptele Parti
dului Comunist Român există o 
deplină concordanță — cuvîntă- 
rile secretarului general al Comi
tetului Central sînt expresia sin
tetică a voinței poporului român, 
au adeziunea fără rezerve a colec
tivității noastre socialiste, iar fap
tele prin care ne scriem glorioasa

OCTAV PANCU-IAȘI
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justa a intereselor
cu cele ale luptei

internaționale
Am citit cu un deosebit inte

res și vie satisfacție cuvântarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și munci
torești. Cuvîntarea secretarului

Tovarășa ELENA POPARAD, vicepreședinte a Consiliului Național 

al Organizației Pionierilor, ne prezintă:

„Ziua pionierilor"
în avanpremieră

„Oțel mai mult, mai bun și mai ieftin" — iată unul din obiecti
vele la realizarea cărora își aduc contribuția și metalurgiștii din

Capitală
Foto: G. CIOROATJk

„Peste doar patru
1 500 000 de pionieri cor sărbă

tori ziua lor, ne vor invita, îm
preună cu cei 80 000 de coman
danți de pionieri, să asistăm la 
manifestările pionierești prin 
limbajul cărora ne vor vorbi 
despre copilăria lor fericită. To
tul va fi o metaforă, cuprinsă în 
captivante și inedite acțiuni pio
nierești, exprimînd sintetic bogă
ția universului copilăriei anilor 
noștri, alături de puritatea senti
mentelor de dragoste și recu-<

noștință ale copiilor față de cei 
care veghează cu neostenită grijă 
la formarea și dezvoltarea lor ar
monioasă — partidul, 
țara noastră întreagă.

Ziua pionierilor din 
tară, înseamnă trecerea 
vistă a celor 20 de ani 
citate străbătuți de Organizația 
de pionieri din țara noastră, 20 
de ani de cînd primii școlari au 
primit însemnul scump al pionie- 
riei, cravata roșie.

Sărbătoarea din 15 iunie cu
prinde, în fapt, nu numai pe

poporul,

această
în re

de acti

ceipionierii de azi, ci pe toți 
care și-au făcut ucenicia educa
ției în organizația pionierilor. Și 
aceștia sînt mulți, căci, așa cum 
spunea tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la constituirea 
Consiliului Național al Pionieri
lor : „Mii și mii de cadre tinere, 
care desfășoară o muncă rodnică 
în toate domeniile activității so
ciale, au făcut primii pași și au 
primit baza educației cetățenești 
în rîndul organizațiilor de pio
nieri. Mulți își amintesc astăzi 
cu emoție de vîrsta cravatei

roșii, de anii frumoși ai pionie
ratului, trăiți din plin în clima
tul moral sănătos al noii noastre 
orînduiri".

Nu-mi propun să fac bilanțul 
acestor 20 de ani de activitate 
pionierească, ci să anticipez ziua 
de 15 iunie, care va însemna un 
adevărat corolar al tuturor acti
vităților dedicate de pionieri, pa 
întreg parcursul anului școlar, 
aniversării lor.

Înainte de toate e de remar
cat că dorința de a omagia ani
versarea Organizației ^pionierilor 
a stimulat inițiativa creatoare a 

. celor care îndrumă activitatea 
copiilor, fantezia pionierilor în
șiși, îneît am fost martori la re
vărsarea unei bogății de activi
tăți specifice, purtînd pecetea 
ineditului, diversității, educati
vului. Fiecare detașament și uni
tate pionierească a înscris ceva 
anume în agenda vieții pionie
rești consacrată, omagial, sărbă
torii cravatelor roșii. Ceea ce se 
petrece în aceste ultime zile con
stituie, dacă pot spune astfel,

(Continuare în pag. a IV-a)

general al Comitetului Central 
al P.QR. constituie o nouă și pu
ternică afirmare a fermității cu 
care partidul nostru militează, 
pe o poziție constructivă, pentru 
unitatea și coeziunea mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, a tuturor forțelor care 
acționează în marele front al 
socialismului, progresului și pă
cii.

Ca vechi membru de partid 
încerc un puternic sentiment de 
mîndrie pentru consecvența cu 
care Partidul Comunist Român, 
pornind de la analiza profund 
științifică a realității obiective, 
s-a preocupat întotdeauna de 
îmbinarea armonioasă a luptei 
revoluționare și a eforturilor 
pentru făurirea socialismului 
în patria noastră cu dezvoltarea 
solidarității internaționale. Suc
cesele poporului român pe ca
lea construcției socialiste în cei 
25 de ani de la eliberarea Ro
mâniei de sub jugul fascist sînt 
o reflectare strălucită a activi
tății partidului nostru, o confir
mare grăitoare a justeței politi
cii sale.

Tocmai în această ordine de 
idei doresc să desprind din am
pla analiză marxist-leninistă 
făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aprecierile care se 
referă Ia necesitatea îmbinării 
juste a intereselor naționale cu 
cele ale luptei internaționale. 
Așa cum a subliniat secretarul 
general al C.C. al P.C.R., inter-

naționalismul presupune în mod 
necondiționat existența liberă și 
egală în drepturi a națiunilor, 
dezvoltarea partidelor comuniste 
ca premisă fundamentală a le
găturilor de solidaritate frățeas
că. Îndatorirea comuniștilor 
constă, înainte de toate, în a se 
preocupa de desfășurarea luptei 
revoluționare în propria lor 
țară, de a asigura construirea so
cietății socialiste. Acționînd ast
fel, comuniștii își îndeplinesc ro
lul de avangardă și forță con
ducătoare a propriului lor po
por. Pe bună dreptate arată to
varășul Nicolae Ceaușescu, că 
între lupta pentru apărarea in
tereselor naționale, pentru de
plina egalitate în drepturi a ță
rilor, ca și a partidelor și între 
manifestarea solidarității inter
naționale nu este nici o contra
dicție, ci dimpotrivă, o unitate 
dialectică strînsă, că nu poți 
lupta cu succes pentru apărarea 
intereselor clasei muncitoare 
din propria ta țară dacă nu dez
volți colaborarea strînsă cu 
clasa muncitoare din alte țări 
și că totodată, nu poți fi inter
naționalist dacă nu te îngrijești 
de apărarea intereselor clasei 
muncitoare și ale propriului 
popor. Cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu exprimă po
ziția, sentimentele întregului 
nostru popor : „Fiind comuniști

NICOLAE CIOROIU
membru al P.C.R. din 1932

(Continuare tn pag. a 111-a)
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intro
Pe ri ce trece, ne apro

piem de acea sărbătoare pio
nierească pregătită cu iti- 
ta febrilitate pretutindeni in 
țară. $i parcă, apropilndu-ne 
de „Ziua pionierilor-, acti
vitățile capătă un plus de 
farmec, cortegiul inițiative
lor devine mai bogat

feri, o mulțime de pio
nieri din Capitală. e-:*p-au,  
emoționați, oaspeți la Mu
zeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din 
România (sălile din Bule
vardul 1 Mai). Avea loc, alcL 
vernisajul unei inediie Bx- 
poziții. numită simbolic ,.U- 
ni versul copilăriei*,  organi
zată de Consiliul Naponal 
al Organizației pionierilor 
cu prilejul celei ce-a XX-a 
aniversări a organizației.

Ne încadrăm printre pri
mii vititaton — oaspeți de 
onoare ți cGpii — și străba
tem cele două săli ale ex- 
pozițifL E un vernisaj te-

„TecBir ghiolul
la..: Băneasa

Pe jnalul lacului Bă 
exiită da cițiva ani 
StiaU U o ascroflutiune bal
neară czaaiă de către Direc
ția regională C Fi. QLk&ă la 
dispoziția aaiarlatilor CJA 
Modemul ambulatoriu, sezo
nier de 
prevăzut cu dusuri cu apă 
caldă, plajă, proceduri Qt nă

mol. cabinete medicale pen
tru consult etc., asigură trata
mente pentru 1500 de per
soane pe zi. In tratament se 
folosește terapeutica nămelu- 
rilcr de Techirghiol, soarele 
și apa lacului. Din păcate, a- 
ceastă microstațiune balneară 
nu poate face față solicitări
lor. Dacă, dintre cele 11 
ștranduri situate d« țărmul 
lacurilor. întreprinderea de 
gospodărire a municipiului ar a- 
menaja. după pilda C.F.R.-u- 
lui, cîteva microstațiunl bal
neare. cu nămoluri aduie tn 
cisterne de la Tec bir ghiol ri 
Amare — de aceet lucru ar 
beneficia, zilnic, tn medie.
citeva mii de oamenL

MlarlatUar CF2.

balneo-fixiQtera pie

expoziție Jubiliară
teresant ; privim exponatele 
p aflăm istoria de douăzeci 
ce ani a presei ti cărții 
pentru copil.

„Universul copilăriei*  — 
pe care organizatorii expo
ziției ne inviți să-I con naș
te m, ața cum este el astăzi 
ti cum este de 20 de ani 
încoace, de rfnd eu luat fi
ință primele unități pioctie- 
raști In țara noastră — este 
surprins cu mare putere de 

In revistele piooie- 
reș’.; și ale 
r?e ir. ar.ii 
râcr.ănă ca . ____  __
mzr.crjtățSfcr ^ațioeale.

îr.tr-7 '.«rirâ, se afli pri- 
r~._; n-tr-ir a.l re-.-isaw p«o- 
r.ier.fcr — ? — *-
pănît ir. 12 1»<? . us
cumăr zit
taî’v perr-j atei ț-: 
repur Alături, al:*  
ze d»ta 5w-*g -
teii pi-v&.te'uiiui1*.  iar pe oa- 
ooort re-tsta lndră^zt*  
m m « ti <5-
Mri — a
te ara)

i*»  de exo^ăarg.
Ie tal» de la eta 

ffixdxnte eu precădere rAe-

copilăriei, tipă- 
r.oștri in Ikxb*  
și !r. limbi a]e

țile copilăriei, sinteza activi
tății editoriale pentru copii, 
alcătuindu-ae. totodată, o 
simbolică trecere In revistă 
a scriitorilor vlrstnici și ti
neri. care șl-au Înscris nu
mele in catalogul alcătuit 
astăzi de scriitorii pentru 
copii

Panouri, pliante, afișe, re
viste. cărți — toate alcă
tuind acel univers al copi
lăriei transpus în cuvinte ti 
imagini. Expoziția vă aș
teaptă ti vi prezinte acest 
UEivera.

lit at
o Întrebare pe zi:

CINE ÎNGRIJEȘTE

ȘTRANDUL DE LA CODLEA ?
Codlea, 
natural, 
izvoare 

termale și un lac format prin 
scurgerea apei din ștrand. 
insula dintre lac și ștrand 
găsește un mic restaurant, iar 
la umbra brazilor, cîteva vile 
pentru adăpostirea celor care 
doresc să petreacă o vacanță 
în acest îmbietor colț de na
tură.

Locul e cit se poate de fru
mos, Linsele doar mina gos- 

arului care să-l îngrijească 
Pentru că. din 1SH. cîri a pre
luat acest complex turistic de 
la U.T.C. (căruia Ii aparținuse 
pînă aQ;rn). T.A_P-L-Brașov 
n-a făcut nimic airf. lÂsînd to
tul In parafină. Administratorii 
se schimbă in fiecare an, fie
care justificind starea dezas
truoasă a complexului prin vir.ș 
predecesorilor Intre timp, pa
ragina te accentuează. Ștrandul 
e necurățat de ani de zile. Mo
bilierul din camerele celor 
rftorva vile e învechit ti dete
riorat. Lacul e neîngrijit ti n* -

I
I
I

Cel de-al IX-lea concurs al artiștilor amatori

IN PRAGUL FAZEI
INTERJUDEȚENE

La cîțiva kilometri de 
intr-un superb cadru 
se află un ștrand cu

în ceea ce privește 
totul e lăsat pe sea-

Pe
se

I
I

Sesiune de referate 
ale elevilor

La Lioeul „Mihail Sado- 
veanu“ din București a avut 
loc o sesiune de referate a 
cercurilor de elevi în care au 
fost prezentate următoarele 
materiale : în ședință plena
ri „Bucureștiul — centrul in
surecției naționale antifascis- 
te-t autor eleva Gheorghiu 
Anca, iar în cele șapte secții 
referatele : .Mihai Eminescu 
— poet național și universal", 
„Revoluția tehnico-științifică 
contemporană și implicațiile ei 
asupra dezvoltării forțelor de 
producție", „Teoreme din teo
ria divizibilității numerelor", 
„Metalele în tehnica mo
dernă*',  „Peșterele din Ro
mânia", „Transplantarea de 
țesuturi și organe- etc.

în încheierea acestei sesiuni, 
conducerea liceului și comite
tului U.T.C, au acordat pre
mii elevilor evidențiați în ac
tivitatea cercurilor, iar profe
sorul universitar Marinescu 
Gheorghe, membru corespon
dent al Academiei R.S.R., in
vitat de onoare, a salutat în 
calde cuvinte de apreciere a- 
ceastă rodnică activitate șco
lară.

prof. GHEORGHE
HERESCU

Iprotejat, 
pescuitul 
ma... braconajului. Bărcile zac 
pe mal nereparate. Peste tot 
hîrtii, resturi menajere. Drumul 
de acces, deși foarte scurt, abia 
a început să se modernizeze. 
După ritmul în care se lucrează, 
însă, sînt slabe speranțele că 
va fi terminat în acest sezon.

Tinerii din Codlea, mobilizați 
de Comitetul orășenesc U.T.C., 
au amenajat, la intrarea In 
complex, un mare loc de par
care și lucrează în incinta 
ștrandului (în coasta muntelui) 
pentru a lărgi și locul de plajă. 
Dar ei nu pot face tot ceea 
ce nu face T.A.P.L.-Brașov 
și Consiliul popular județean, 
care se mulțumesc să exploa
teze această bază turistică, fără 
a depune vreun efort pentru 
întreținerea ei. După o atare 
poveste, întrebarea noastră de
vine inutilă. Socotim, de aceea, 
justificată cererea comisiei de 
turism a Comitetului județean 
Brașov al U.T.C. (fostul pro
prietar al bazei) ca acest com
plex turistic de la ștrandul Co
dlea să-i fie relncredințat 
ipre administrare, prin a cărei 
îngrijire și lărgire, tineretul ar 
dispune de un loc minunat de 
odihnă și recreere.
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VICTOR BAREȘ

I

u ta*

înscris în amplul sistem de 
competiții ale artiștilor ama
tori din acest an (a V-a ediție 
a bienalei de artă plastică, 
primai expoziție a fotoamatorl- 
lor, primul Festival republican 
al cineaștilor amatori, con
cursul cercurilor și cenacluri
lor literare) al IX-lea concurs 
al formațiilor muzlcal-coregra- 
flce de la orașe șl sate — or
ganizat de Comitetul de. Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniu
nea Generală a Sindicatelor 
din România, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist și U.C.E.C.O.M., în cin
stea celei de-a XXV-a ani
versări a eliberării patriei — 
se află în pragul unei etape 
superioare.

Sfmbătă 14 iunie, în sala 
Clubului uzinelor Progresul 
din Brăila și la Palatul cul
turii din Turnu Severin, va 
începe faza interjudețeană a 
concursului. Primele confrun
tări de valori artistice șl cali
tăți interpretative — de data 
aceasta Ia un nivel superior — 
vor avea loc între județele 
Constanța, Galați, Tulcea, 
Brăila în prima sală, Gorj, 
Dolj, Caraș-Severin, Mehedinți
— în cea de a doua. Etapă ho- 
tărîtoare în promovarea celor 
mai bune formații artistice de 
amatori — această fază inter
județeană va continua pe par
cursul a 30 de zile — pînă la 
15 Iulie — în zece orașe ale 
țării, flecare fiind centrul de 
întîlnlre a reprezentativelor 
artistice de amatori din cîte 
patru județe.

DJn Impresionantul număr 
de 215 000 de artiști ama
tori cuprinși în II 000 de colec
tive artistice — care s-au pe
rindat pe scenele căminelor 
culturale din sate șl comune șl 
pe scenele celor 150 de centre 
de concurs în faza județeană
— au fost] selecționați pentru

actuala fază 30 000 de artiști a- 
matorl care evoluează în ca
drul a 1 000 de colective artis
tice. în afară de formațiile 
clasificate pe locul I la faza 
județeană, in această nouă e- 
tapă vor participa sl formații
le laureate la cel de-al VIII-Iea 
concurs (conform regulamentu
lui laureațll intră în concurg 
fnceplnd cu faza Interjude
țeană).

Comparativ cu concursurile 
republicane anterioare, al IX- 
Jea concurs al artiștilor ama
tori se situează pe coordonate 
net superioare : o mai mare 
diversitate de genuri, o împle
tire mai armonioasă între crea
ția populară și cea cultă (lu
cru dovedit de creșterea nu
mărului orchestrelor de muzi
că simfonică, a corurilor de 
voci egale, a orchestrelor de 
muzică ușoară), o mal mare 
preocupare pentru ansambluri
le folclorice județene șl pentru 
folclorul local. Toate aceste 
progrese calitative reclamă in 
continuare o maximă exigență 
în aprecieri. Sentința juriului 
•— de fapt a juriilor, fiindcă 
de această dată vor' fi două 
— trebuie să fie inatacabilă, 
dreptul formațiilor artistice de 
amatori de a ajunge în finală 
să reprezinte încununarea u- 
nei activități susținute, recu
noașterea unui înalt nivel ar
tistic, rodul unei munci pasio
nate desfășurată vreme înde
lungată. Juriul se va conduce 
deci în aprecierea celor mal 
buni după următoarele crite
rii : nivelul artistic de inter
pretare ; conținutul șl calita
tea repertoriului ; prezentarea 
și ținuta scenică. Cele mai 
bune formații de amatori vor 
fl promovate apoi în faza fi
nală care va avea loc în luna 
august în București.

SABINA CARAUȘU
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VITRINA I. T. T.

ÎN JUDEȚUL VÎLCEA
• EXPOZrriA DE ARTA A MEȘTUILM POPULARL 

Zilele treetne, la Herein — județul Vilcea, s-a deschis ex- 
p—p- dl ceramică, !■ trezind peste CM de exponate, ta 
cadrul căreia slat prezentate cele mai reușite lacrări ate lta 
Steliaa OgreMBU, loa B ud eseu, D. Mișchiu, Victor Ogre- 
iMan, Victor Vieșnrtanti. Alături de acestea mai sint expuse 
Inc rări ta ld Marin B ratam — ploști. Aaghel Moisexa 
— obiecte pentru apă. C. Antonia — fluiere, Jeaa Dumi- 
trmes — seria și ladi de ieșire.

„Pe Sfareș și pe Tînava

* M
bat b

arszi eM b est ca
S’m oin

Excursii de documentare

• DEZVELIREA STATUII LUI MIRCEA CEL BATBIN.. 
a avat lec in nsanicipiui Bm. Micea, amintind da acela cara 
prin activitatea sa a font legat de aceste maieagwri. tn ace
lași timp, dementul dat de domnitor In 1381. la 4 sep
tembrie — „Omșul domniei mele numit Rimnie*  — este 
singurul pini aram care atestă Însăți vechimea orașul oi, 
care anul mmi ImgliMfte 5M de ani.

pr«L COSTE A MARINGIU

SERBAREA ȘCOLARĂ

A SERALIȘTILOR
a 

la

țju curește an 
Haret*  ae-au 
zilele trecuta 

festival de

Eleviî claselor 
X-a B șl C de 
secția serală a lice
ului 
„Spiru 
invitat 
la un
sflrtit de an puțin 
obișnuit Drăflluin- 
du-șl cu înțelepciune 
puținul timp liber, 
tinerii muncitori de 
la seral au organi
zat un adevărat 
spectacol, cu texte

din literatura româ
nă studiată In clasa 
a zecea : Eminescu 
ti Cazn£ÎAl«. Recita
lul de poezie emi
nesciană și înscena
rea fragmentelor din 
Opera.- dramatică a 
ltd Caragiale s-au 
transformat 
reprezentație
ră, închegată, plină 
de emoție ti de res
pect, căreia actorul 
Eudovia Antal — In

fr.tr-o 
unito-

Neagu, Ion 
Hie Gird, 

Dragomir. 
Costa che.

La Iwoni '
«pcb M> Ia htmroă ți tmdA 
i-a MM F"" aneota fmd le
gendei em ori doi OitaJ
fi Mumful porta# sd-fi emi
tă tatăl namaâaton dm lup
tă. p-4u dat iatiinire In edi
ția inaugurală a unui original 
FESTIVAL FOLCLORIC 
cda mta buna formații artis
tice din județele situata pe 
Mures : Harghita, Mureș, Al
ba, Hunedoara ți Arad. In 
dans fi dntec, tradiția artei 
populara a românilor. maghia
rilor fi germanilor ce trăiesc 
înfrățiți de-a lungul văii pito
rești a Mureșului ți-a dezvă
luit plenitudinea în această 
manifestare simbolica iniția
tă de Comitetul județean Mu
reș pentru cultură ți artă in 
cinstea marilor evenimente pe 
care le intimpinĂ poporul 
nostru. Hășmașul Mare fi 
Tarcăul cuprindeau din ori
zontul înălțimilor fi depărtă
rilor o castă panoramă a pe
trecerii populare la care au 
fost prezenți mii de oameni 
de pe meleagurile învecinate 
Taraful de muzică populară 
din Luncoiul de Jos. județul 
Hunedoara, „Fetele de pe 
CăpîlnaT — județul Alba, 
«Nunta ca ld Midăroț" — ju
dețul Harghito, .^lătura oilor 
din Rufii MunțC — județul 
Mureș, montajul de ciniece ți

d» frumuseți • rpu m . 
popular*.  Uraimd a fi rakiai

■ <a p «firtirif pa 
W« parti-
inhtilial foldotie al 

meleagurilor murepana de la 
Izvoare in for a ilustrat sim
bolic plenitudinea fi frumuse
țea vieții existente asUzi pe 
traseul rîuhn cu nume pdstrat 
din limba vetrei strimofefti a 
daco-gețUor — Marisia.

C. POGÂCEANU

olN TNTIMPINAREA CON- 
GRESULVI AL X-LEA AL 
PARTIDULUI Șl A CELEI DE 
A 23-A ANIVERSĂRI A ELI- 
BEBARII PATRIEI, Biroul de 
turism pentru tineret a Inițiat 
un amplu program de excursii 
documentare pentru elevi ti
neri muncitori și studențl. în
tețind din prima jumătate a 
Inii acesteia, ei vor putea vi- 
nca Inenrl ie gaia de pregătirea 
șl iBUpmlrea de către V-C.R1 
a taawetie. axwaie dtn Z3 
Aagvtt. prxwm mari edlfl-

țlcl socialiste. Aproape 23 08i 
de tineri din Întreaga țară vor 
avea posibilitatea să meargă la 
Băneasa, Otopenl, ' Ploiești, 
Brașov, Prejmer, Sf. Gheor
ghe, Bod-Brașov, unde luptele 
de acum 25 de ani pnetru eli
berarea patriei vor fi evocate 
de vechi milltanți al mișcării 
comuniste și muncitorești și de 
pirtlcipanți 
desfășurarea 
mate.

la pregătirea și 
insurecției ar-

(Agerpres)

EVOCARE
Duminică In zori, o garnitu

ră de tren părăsea G»ra de 
Nord eu destinația : Doftana. 
Pasaîerll — 1 200 tineri In pra- 
gul virstel majoratului, elevi 
al școlilor profesionala $1 lice
elor din sectorul III al Cap ha
lei.

Aici, Ia capătul traseului, 
membrii cenaclului literar tin 
cele opt licee ale sectorului au 
evocat, lntr-un reușit montaj 
muzical-Hterar, momente din 
lupta Partidului Comunist Ko
min pentru libertatea patriei 
șl fericirea poporului.

DAN RADUȚU

EXTRAȘCOLARĂ
Ptm fața (ÎMMMagiafwlui «Patria*  din Craii va apare, la 

m liair care distribuie cu suprapreț bilete de 
lairare. Stocul ti-1 procuri de la ghișeul cinematografului și, 
■ de aairare faptul că. aici a dată casierele nu și-au pus între
barea ce face a panaană cu 48 de bilete. „Pasibil că acest 
lucra — ae scrie corespund ea tul austru, Nicolae Negulescu — 
e binevenit ciad ai *M  f«l de elieați, fiindcă intr-o jumătate 
de ari ți s-a încheiat prograraui'*.

NooTted iwatra. si rrind sl veil filmul, aș ti obligat să 
a pe leii La sarrieiîle acestuia fi si plătești cit iți cere : o dată, 
de dani ori peste prețul biletului. Altfel. Iți replică obraznie : 
_Xa le dau. bă. ăsța-i prețul, ce. am stat la 
■MpA?r_

La ultima apariție, «p ecu Lan tul de bilete si-a 
tatea. Purta pe braț matricola MtM. G.S.E.P.*.  
scalar «Electropatere*  Craiava. Suficient, nu *!  1

coadă de po-

trădat identi- 
Adică, Grupul

L M.

□rad
L’ a»

a.
A* 1

M de tineri absolvenți ai școlii profe
sionale, au pășit pe porțile uzinei noastre. 
Prima lor zi de lucru ca muncitori calificați a 
fost marcată de un eveniment emoponant, deo
sebit Comitetul U.T.C. a organizat, pentru ei. 
o întilnlre cu conducătorii urinei, cu vechi si 
încercați constructori de utilaj petrolier, cu 
foști elevi din promoțiile din anii trecuțl ale 
școlii profesionale, azi evidențiați in întrece
rea socialistă. Noii absolvenți au ascultat eu 
atenție cuvîntul directorului general al uzinei, 
ing. Dumitru Nistor, care, după ce Ie-a transmis 
o caldă urare de bun venit In mijlocul con
structorilor de utilaj petrolier, le-a vorbit des
pre prestigiul produselor uzinei în lume, des
pre mîndria resimțită de fiecare din cei prezenți

la*.a gladii! contribuției pe care și-o adua 
aobindirea unor aseaienea succese.

Tn cuvinte calde. Ian File si Emil Radu 
mvlțuaalL în numele colegilor lor, pentru 
calda primire ce li s-a făcut, asigurînd orga
nizația de partid, organizația U.T.C.. conduce
rea administrativă a uzinei că vor depune 
toate eforturile pentru a se situa și ei, în cu- 
rtad, la Înălțimea exigențelor cerute astăzi 
mu at i tarilor din industria constructoare de 
mașini.

au

ION BLRADA 
secretarul Comitetului U.T.C. 
de Ia Uzina de utilaj petrolier 

„1 MaT-Ploiefti

Zilele 
autn- 
Dupl
La ia

Cu aproape 500 dc ani în Urmfi, aici în mlaștinile Vasluiului 
s-a împotmolit o oaste care avea să fie bătută cumplit, 
trecute cei care ne-am împotmolit am fost noi( călătorii 
buzelor de pe ruta Bacău —* Vaslui și retur, 
cum se vede și in fotografie, drumul din porțiunea
(2(J km depărtare de Vaslui) este impracticabil pe o distanță de 
numai 50 de metri, și stă așa, impracticabil, de zile Întregi, silind 
tractoarele să vină în ajutorul autobuzelor și camiaaaalar.

Invităm gospodarii județului să se Împotmolească ți ai numai 
și numai pentru ca să audă comentariile celor din mașină.

Alături, intr-un eleșteu, orăcăie a ris broaștele.

■'râr

fo- 
aLătumtă), 
Rosai dan. 
Ceroianu. 

Radu, Ion 
Pla-

rol de povestitor — 
ti ilustrația muzicală 
realizată de Petre 
Manzur de la Tele
viziunea Rorr.ănă 
l-au dat an temei; 
nic fir conducător.

Pe scena Casei de 
cultură a i•eteruluJ 
V, ele vii-munci tori
Daniela 
Nesgu. 
Pompilra 
Crainia
Carmen Busu. Mari
ana Croi cea (în 
tografia 
Eugenia 
Smaranda 
Gheorghe
Coman. Doria 
tis, Gh. Constantin 
și M. Trandafir au 
realizat o adevărată 
demonstrația dt în
țelegere profundă și 
sensibilă a spiritului 
operelor interpre
tate. Să menționăm 
cu mulțumire nume
le ti nărui ui profe
sor de H te râturi
română care a ini
țiat. a organizat și a 
regizat spectacolul, 
clștigînd pentru ope
rele marilor nagtri 
clasici clțiva noi și 
temeinici admira
tori : prof. CON
STANTIN ERMIh.

s. c.

a Nsîmbltaztta A age 11 ca : Sala 
Palatului — 17.ÎS (Mria da bilete
- 2822] ; 31.15 (sena de bilete — 
2848]. Patria — 11 : 13 ; 15 ; 17; 18 ; 
21. București — I ; 11 ; 13 ; ÎS ; 
17 ; 11 , 11, Favorit — 1,45 ; 11,45 ; 
1X45 ; U ; U.M . 38A Stadionul

• Străin In casă i Republica —
1.15 . 1138 ; 14 ; 1SJ8 ; 11.45 ; 21.
Festival — 8.41 ; 11,15 ; 13.38 ; 18 ;
1X38 ; ÎL ta grădină — 36.1L
• Laxllură puternică : Luceafărul
- L15 ; 11,38; 12,45 ; 18,15; U.58 ;

• Alexandru cel fericit : Melodia
- I ; ÎL 15 ; 11.30 ; 18 ; 11,15 ; 28,39.
MODERN — 8,31 ; 11,45 ; 14 ; 18,15 ; 
ÎL» ; 28.45, Victoria - I ; 11,15 ; 
1X38 ; 18 ; 11,15 ; 38.38. Grădina
Progreaul-parc — 28.15.
• In uniri coltului i Volga — 
1.38—18,38 in continuare; 11.36; 20,38, 
ARTA — 1—18,15 în continuam ; 
18.11, la grădină — 38.15, Bucegi —
I ; lljă ; 13.38 : 18 ; 18,11, la gră
dină — 20.15. GIULEȘTI — 15,30 J
II ; 38.38.
• Anul trecut U Martennao : 
Centra] — 9,30 : 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
îo.so :
• Intflnlra la Iachia i Cinemateca
— U.30 : 14,30 : 16.30.
• Adio, Gringo : Lumina — 
1.43—18,30 in continuare ; 18,45 : 
38.41.

2145.

PENTRU TIMPUL DV. LIBER
• Acasă la Nleolae Popa ; Nlcolae 
lorga ; Muzică., mai presus de 
orice ; Mulțumesc, Mihaela ; Gus
tav întinerește : Timpuri Noi — 
S—21 in continuare.
• Ccmedlanțl! (ambele serii)

" " 16 ; 19,30.
pentru copil :

i Doi*
na — 11,38 ;
• Program
— 9 ; 10.
• La dolce
— 20,30.
• Eclipsa : Union
20,30.
• Prințul negru >
13,30 în continuare . 16 ; 1X38 ;
20.45, Excelsior - 9 ; 11,11 ; 11.30 | 
16 : 18,15 ; 20,30, Gloria — 9; 11,11; 
13,30 ; 16; 18,15 ; 20,30.
• A trăi pentru a trăi * Grivlța — 
9 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30. Flamura — 
9,15 ; 12 1 14,45 : 17,30 ; 20,15,
• Samuraiul i înfrățirea intre po
poare — 16,15 ; 17,45 ; 20.
• Am două mame și doi tați l 
Buzeștl — 13,30 ; 18.

S Vițelul de aur (ambele aerli) i 
rfidlna Buzești — 20,13.

• Rlo Bravo (ambele serii) i Da
cia — 8,30—20,15 în continuare,
Cotroceni — 15 ; 18.
• Crăciun cu Elisabeta : Cotra- 
ceni — 20,30.

Doina

vita î Grădina

— 15 ;

Feroviar
continuare . 16 ;

Doina

• Tată d« familia : Unirea — 15,38, 
la grădină — 28,15.
• Roții |i aihii : Unirea — ÎL
• Rolls Ra^ca-al galben : Lira —
15.30 ; 18. In grădină — 28,15.
• Paradisul îndrăgostiți lor : Dru
mul Sări! — 15 ; 17,38 : “
• Becket i Pacea — 18
• Pentru * Z ~ 
Crînfiașl — 11,31 : 18 ;
• Tarun, omul jungial ; Flore is
ca — 9 : 11,15 ; 13.30 ; II ; 18,13 ; 
20,30, Aurora — 9 ; 11,15 ; 13,38 . 
16 ; 18.15 ; 28.38, la grâdină — 28,15. 
Tomls — 9.30—17,38 în continuare ; 
19,89, la grădină — 28,31.
• Contemporane! tău (arabele să
rii) : Viitorul — 15.38 : 19.
• Nu vor f! divorțuri ■ Miorița —
9 ; 11,ÎS ; 13.39 : 15,43 : 18 ; 20.50,
Grădina Expoziția — 20,15.
• Asasinatul a-a comis Inul i Mo
șilor — 15,30 ; 18 Î 20,30, la grădină 
— 28,11.
• Căsătoria pripită T i Popular —*
15.30 ; 18 ; 26.30.
• Vera Cruz : Munca — 18 ; 18.
• Prințesa tristă i Munca — 20.
• Vremuri minunata la Spessart t 
Vitan — 15,38 { 18, la grădină — 
20,15.
• Noaptea e făcută pentru... a 
visa : Rahova — 15,30 ; 18, la gră
dină — 20,30.

---------   , 11.11. 
încă puțini dolari : 
------ ___ * 3111.

• P« irnel• lalBiulul i Progresul 
— 15.» : II.
• Crimă ia SUI >an«nal t Pro- 
grasul — 38.2A
• Duzii i Eerentari — 15.M : 18 ; 
20,15.
• Noaptaa i Cosmos — 15,38 ; II ; 
H.lă.

RICELUL ȘI PĂPUȘĂ — ora 
10,00 ; Teatrul satiric-muzlcal ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy) : TANASE 
REVUE — ora 19,80 ; (Cal. Vlctoș 
riel) J FEMEI, FEMEI, FEMEI — 
ora 20,00 ; Teatrul de estradă „Ion 
Vasllescu" : DE LA RACH
TOM JONES — ora 20,00.

MIERCURI, 11 IUNIE IM»

LA

MIERCURI 11 IUNIE 1969

• 10,00 Limba franceză. Lecția a 
62-a (reluare) • 18,38 Limba en
gleză. Lecția a 81-a (reluare) a 
11,00 Ce ați dori si revedeți ? 
Spectacolul de teatru : „Căsătorie 
cu de-a sila" de Moliăre p 11,48 
închiderea emisiunii de dimineață 
p 17,30 Buletin de știri p 17,36 
Ecranul cu păpuși. „Pinguinii". 
Prezintă Teatrul de păpuși din 
Bacău p 17,50 Limba germană. 
Lecția a 59-a pio,15 Albatros. Re
vistă bilunară pentru tineret p

18,45 Tribuna economică : „Utila
je așteptate de șantiere" « 19,•! 
Trepte spre finală. Soliști |i for
mații participante la cel de-aJ 
IX-Iea Concurs al artiștilor ama
tori. Aspecte de la faza județea
nă a artiștilor amatori din județul 
Suceava • 19,39 Telejurnalul da 
seară g Buletinul meteorologie • 
20,99 Dialog cu telespectatorii • 
20,20 Tele-cinemateca. „Seara sal
timbancilor" — producție a stu
diourilor suedeze în regia lui Ing
mar Bergman • 21,SB Reflector • 
22,10 Itinerar european. Emisiune 
de Dan Hăulică. Imaginea ; 
Grigorescu • 22,30 Armonii 
temporane. Seară da balet pa 
zică de compozitori români g
Telejurnalul de noapte • 23,13 în
chiderea emisiunii.

Opera Română : RIGOLETTO — 
19,X ; Teatrul da Operetă (la Sala 
Palatului) : MY FAIR LADY — ora 
li.X : Teatrul Național „I. L. Ga- 
ragiale*  (Sala Comedia) : TRA
VESTI — ora 28.M ; Teatrul de 
Comedie : (la Teatru! de vară 
„Herăstrău**)  : NICNIC — ora 
M.M ; Teatrul Mic : IERTAREA — 
ora 20,96 ; Teatrul „C. I. Nottara" : 
(B-dul Magheru) : CÎND LUNA E 
ALBASTRA — ora IS,X ; Teatrul 
Giulești i VISUL UNEI NOPȚI 
DE IARNA — ora 11,39 . Teatrul 
„Țăndărică- (CaL Victoria!) : ȘO-

Dan 
con- 
mu-
13, fii

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

CLUJ
• Tezaurul de la Apahida 

discuție cu cercetătorul științific 
D. ^rotase (Sala Clubului, 
miercuri, ora 28,38).

TIMIȘOARA

• Muzică șl dana (Terasa „O- 
limp-, miercuri, ora 20).
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ISI EXPRIMĂ DEPLINA ADEZIUNE FATA DE CUVÎNTAREA
9 „ ’

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
9 9

O VIGUROASA
CHEMARE LA UNITATE

în cuvîntarea pe care tovară- 
șjiLNicolae Ceaușescu a rostit-o 
lă Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste si muncito
rești, cuvîntare pe care întregul 
nostru popor a primit-o cu un 
sentiment de deplină satisfacție 
și aprobare, se subliniază cu fer
mitate poziția partidului nostru, 
consecventă, principială, în pro
blema de o însemnătate vitală a 
unității mișcării comuniste și 

^muncitorești internaționale. Parti
dul'nostru participă la Consfa- 

5, tpirea de la Moscova animat de 
dorința de a-și aduce o contribu
ție activă la buna desfășurare a 
lucrărilor, astfel îneît să se creeze 
premise pentru depășirea dificul
tăților existente în mișcarea co
munistă și muncitorească, pentru 
normalizarea relațiilor dintre toa
te partidele frățești, pe baza 
principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar, 
pentru întărirea coeziunii forțelor 
aritiimperialiste. După jcum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
,.*Noi  arn pornit de la dorința ca, 
în ciuda divergențelor existente, 
bazîndu-ne pe ceea ce ne unește, 
pe ceea ce este comun și funda
mental în lupta noastră, să acțio
năm astfel îneît Consfătuirea să 
slujească unității zecilor de mi
lioane de comuniști din întreaga 
lume, giganticelor forțe sociale 
care se ridică împotriva imperia
lismului, pentru victoria idealuri
lor revoluționare, de pace și 

j prosperitate ale popoarelor".
Partidul nostru a militat și mi

litează cu consecvență pentru în
lăturarea dificultăților
în prezent în relațiile dintre ță
rile socialiste, dintre partidele 
comuniste. Partidul 
Român a adresat tuturor parti-

existente

dclor frățești chemarea ca pe 
deasupra disensiunilor și neînțe
legerilor să depună eforturi pen
tru a găsi căile de unire în lupta 
împotriva imperialismului, pen
tru cauza comună — cauza so
cialismului și comunismului. Via
ța arată că singura cale pentru 
normalizarea relațiilor intre par
tidele comuniste și muncitorești 
este aceea a discuțiilor tovără
șești, abordarea de pe pozițiile 
marxism-leninismului a deosebi
rilor de vederi și a divergențelor, 
pornind de la interesele proprii
lor popoare, ale clasei muncitoa
re, ale mișcării comuniste inter
naționale și cauzei socialismului 
în lume. Etichetările și invecti
vele nu pot decît să agraveze 
neînțelegerile, nu poț decît să 
împingă lucrurile într-o direcție 
periculoasă, profitabilă doar duș
manilor noștri.

Este necesar «â se vegheze la 
respectarea strictă de către 
toate țările socialiste în re
lațiile reciproce, a principiilor 
marxism-leninismului, a interna
ționalismului socialist. indepen
dentei și suveranității naționale, 
egalității în drepturi ți neames
tecului în treburile interne și în
trajutorării tovărășești.

Poziția Partidului Comunist 
Român se bucură de sprijinul 
tuturor comuniștilor din țara 
noastră, al întregului nostru po
por. Sîntem mîndri de contribu
ția partidului nostru la întărirea 
solidarității țărilor socialiste, 1 
partidelor comuniste și muncito
rești, în interesul cauzei comuna 
a

Telegrame adresate C. C. al P. C. R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

Comunist

socialismului și comunismuluL 
Ing. DAN ILIESCU 

de fermă, 
secretarul comitetului U.T.C. 

de la I.A.S. Medgidia

spre unitatea mișcării comuniste 
și muncitorești, pe baza princi
piilor marxism-leriinismului și 
a internaționalismului proletar. 

Susținem cu toată
apelul făcut tuturor partidelor 
comuniste și muncitorești pentru 
a găsi căile de unire în lupta 
Împotriva imperialismului, pen
tru cauza socialismului și co
munismului. Apreciem consec
vența cu care delegația partidu
lui nostru, condusă de dumnea
voastră — militează pentru apă
rarea principiilor indeuendentei 
și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecul în 
treburile interne și avantajului 
reciproc- respectarea dreptului 
sacru al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur, fără nici un ames
tec din afară, calea dezvoltării 
sale social-politice.

Susținem cu deosebită hotărî- 
re teza prezentată de dumnea
voastră că numai o îmbinare 
justa a intereselor naționale cu 
cele ale luptei internaționale 
poate asigura adevărata înfăp
tuire a principiilor marxist-leni- 
niste. Comuniștilor, întregului 
colectv al uzinei noastre, le sînt 
scumpe ideile solidarității in
ternaționale. ale internaționalis
mului proletar, just înțeles, just 
conceput, așa cum l-au gîndit 
clasicii marxism-leninismului.

Sîntem întru to tul de acord cu 
ideea exprimată de dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că partidul nostru concepe reu
niunile internaționale ale parti
delor comuniste, nu ca foruri de 
elaborare a unor documente 
programatice, obligatorii pentru 
toate partidele, care să stabileas-

hotărirea

Tineretul — 
forță activă

e

â

►
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ta cheia de boltă în realizarea 
aspirațiilor popoarelor spre liber- 

* rate și independență națională, 
șpre o dezvoltare de sine stătă
toare.

De aici decurge și îndatorirea 
intemaționalistă a fiecărui partid 
Comunist sau muncitoresc — de
tașamente de avangardă ale cla
sei muncitoare de pretutindeni — 
de a aduce o contribuție pozitivă 
la lichidarea actualelor disensiuni, 
la depășirea dificultăților existen
te în mișcarea comunistă. In mod 
evident, continuarea polemicii 
dintre partidele comuniste, criti
carea politicii interne și externe 
a unui partid frățesc, etichetările 
de orice fel nu servesc acestui 
nobil scop, dimpotrivă, aduc 
serioase prejudicii unității forțe
lor antiimperialiste.

In ansamblul mișcării antâimpe- 
lialiste, tineretul — se subliniază 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — se afirmă tot mai 
viguros în transformarea progre
sistă a lumii. Această idee a im
portanței pe care o are astăzi ti
neretul prin elanul și combativi
tatea sa, prin idealurile sale ge
neroase în eliminarea primejdiei 
unei conflagrații mondiale, în asi
gurarea unor condiții mai bune 
pentru manifestarea și fructifi
carea energiei și entuziasmului 
său creator, poate fi urmărită cu 
pregnanță atît în atitudinea parti
dului nostru față de tânăra gene
rație a României, cît și în nu
meroasele inițiative promovate 
pe plan extern, menite să ofere 
tinerilor cadrul adecvat pentru 
formarea ca oameni capabili să 
contribuie din plin la rezolvarea 
problemelor cruciale ale socie
tății umane. Această apreciere 
pornește de Ia faptul că tineretul 
de pretutindeni, 
tineri muncitori, 
tineri intelectuali 
mă în mod 
acțiuni ample, prezența activă în 
bătăliile politice, precum și de la 
convingerea că milioanele de ti
neri din toată lumea pot repre
zenta o uriașă forță socială în 
lupta împotriva reacțiunii, pentru 
democrație și pace dacă sînt just 
călăuziți în năzuința lor spre 
progres.

Generația noastră este recunos-1 
cătoare Partidului Comunist Ro
mân pentru răspunsurile pe care 
le-a aflat totdeauna la preocu
pările care o framîntă, pentru 
perspectiva clară ce i-a fost des
chisă asupra cailor dezvoltării re
voluționare a societății. întreaga 
noastră activitate de participant) 
la construcția unei societăți noi 
se desfășoară sub îndrumarea 
plina de grijă părintească a parti
dului iar educația internationalis
ts pe care o primim ne face să 
luptăm neabătut pentru solidari
tatea frățească a tineretului din 
patria noastră cu tineretul pro
gresist din întreaga lume.

Tocmai acestui scop îi servește 
dezvoltarea relațiilor U.T.C. cu 
organizațiile de tineret din toate 
țările sistemului mondial socialist, 
intensificarea contactelor cu or
ganizațiile de tineret din celelalte

țări ale lumii. Aceste legături 
și-au găsit, recent, materializarea 
în inițiativa realizării unui coloc
viu internațional de către U.T.C., 
care să ofere tuturor celor intere
sați posibilitatea unui schimb li
ber și principial de păreri pentru 
stabilirea unor puncte de vedere 
și obiective comune în problema 
fundamentală a contribuției orga
nizațiilor de tineret la asigurarea 
securității europene.

Am insistat asupra ideii impor
tanței și responsabilității tinerei 
generații în lupta împotriva im
perialismului subliniată de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea sa, pentru că, aseme
nea tuturor ideilor cuprinse in 
cuvîntare, i se pot asocia argu
mentele faptelor concrete, capa
bile să dovedească în orice îm
prejurare consecvența partidu
lui nostru, concordanța dintre de
clarațiile sale și acțiunile practi
ce pe care le întreprinde. Este 
încă un motiv datorită căruia 
îmi exprim adeziunea fără rezer
ve față de cuvîntarea secretarului 
general al partidului nostru.

cu care România socialistă se 
prezintă în fața istoriei.

Sînt mîndru, necontenit emo
ționat și onorat de a fi membru 
al Partidului Comunist Român, 
adeziunea mea totală la cuvîn- 
tarea secretarului general al Co
mitetului Central confundîndu-se 
cu aderarea deplină la întreaga 
activitate revoluționară a parti
dului nostru.

Îmbinare
JUSTA

CONSECVENȚĂ
REVOLUȚIONARĂ

masele de 
țărani, de 
își expri- 

energic, prin
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istorie contemporană sînt genera
te nemijlocit de înțelepciunea șl 
luciditatea partidului.

Spunea gînditonil antic că 
demnitatea este sinonimul pentru 
cea mai înaltă treaptă a respon
sabilității. întreaga operă a parti
dului nostru, vasta, neobosita sa 
activitate închinată fericirii po
porului român, ridicării prestigiu
lui socialismului și a forțelor pro
gresului și păcii în lume, unității 
de acțiune a mișcării comunisto 
și muncitorești poartă girul unei 
adinei responsabilități.

Acest gir și acest semn se re
levă cu o limpezime de cristal 
din ampla cuvîntare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești. Pentru 
că nu aflăm în cuvintele secre
tarului general al Comitetului 
Central al partidului numai o 
analiză științifică a configu
rației soci al-politice a lumii de 
azi, numai evidența efortului do 
a găsi caile cele mai bune pentru 
ca această consfătuire să cores
pundă scopului stabilit — sarci
nile actuale ale luptei împotriva 
imperialismului și unitatea de ac
țiune a partidelor comuniste și 
muncitorești — ci reflectarea fi
delă, consecventă, înnobilată de 
o mare demnitate și responsabili
tate, a universului spiritual al 
poporului român, univers populat 
de ideea unui fierbinte patriotism 
și internaționalism, de dorința vie 
a colaborării și înțelegerii cu toa
te popoarele, cu toate forțele pro
gresului, în numele civilizației 
umane, a păcii.

Vorbind în numele nostru, al 
tuturor, dînd glas voinței unani
me a poporului român, a fiecărui 
comunist din România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a exprimat 
gîndurile și năzuințele cu con
secvența revoluționară caracteris
tică partidului nostru, conducerii 
sale, cu demnitatea și responsa
bilitatea proprii tuturor actelor
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români, noi «intern apărători 
ho țări fi ai intereselor naționale 
■le poporului noitru, nu precu
pețim nimic pentru a asigura 
edificarea ~
mânia fi. in același timp, 
aducem întregi contribuție 
întărirea 
socialismul ci.
fiilor comunismului în lume". 
Sînt convins că dezvoltând rela
țiile de colaborare în toate do
meniile pe baza acestor princi
pii, țările socialiste vor oferi 
lumii un model de conlucrare 
rodnică între popoare, între sta
te libere și suverane.

Tocmai In interesul întăririi 
sistemului mondial socialist al 
creșterii influenței socialismului 
în lume partidul nostru a rele
vat din nou, cu fermitate, și la 
Consfătuirea internațională de 
Ia Moscova, pericolul pe care-1 
creează blamările și condamnă
rile din partea oricui ar veni ele. 
Ca vechi comunist, cunosc bine 
consecințele nefaste pe care ase
menea metode și practici le-au 
ax ut de-a lungul timpului pentru 
mișcarea comunistă și muncito
reasca, pentru cauza socialismu
lui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat în cuvîntarea sa : .Așa 
cum am mai declarat public, și 
cum am spus tovarășilor chinezi, 
noi nu sîntem de acord cu acu
zațiile pe care Ie aduc Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
altor partide comuniste. In ace
lași timp, noi am arătat tovarăși
lor sovietici și tovarășilor din alte 
partide frățești că nu sîntem de 
acord nici cu acuzațiile pe care 
le aduc Partidului Comunist 
Chinez".

Comuniștii din țara noastră, 
întregul popor, manifestă o jus
tificată îngrijorare față de conse
cințele adîncirii divergențeloi 
din relațiile între țările socialiste, 
între partidele comuniste. Dele
gația P.C.R. a atras atenția asu
pra primejdiilor pe care un ase
menea curs îl reprezintă pentru 
realizarea obiectivelor Consfătui
rii, a adresat un apel stăruitor 
pentru renunțarea la blamări, 
pentru găsirea — pe calea discu
țiilor și tratativelor răbdătoare, 
calme, principiale — a căilor de 
rezolvare a litigiilor și probleme
lor divergente.

Alături de toți comuniștii din 
patria noastră, de întregul po
por. îmi exprim deplina adeziu
ne la poziția partidului nostru, 
îmi afirm totodată totala apro
bare și sprijinul față de activi
tatea constructivă a delegației 
P.C.R. la Consfătuirea interna
țională a partidelor comuniste 
și muncitorești.

socialismului în Ro
ne 

forțelor mondiale ale 
la întărirea pori-

că directive și linii normative, 
ci aceste reuniuni să aibă meni
rea de a asigura un schimb 
liber și principial de vederi, de 
a stabili puncte de vedere co
mune in problemele fundamen
tale, de interes general, urmînd 
ca fiecare partid să hotărască 
singur modul concret în care va 
acționa. Faptul că delegația 
noastră susține ca în docurtfen- 
tul principal ce va fi aprobat de 
Consfătuire să se înscrie numai 
acele probleme în care s-a ajuns 
la concluzii comune, lăsîndu-se 
la o parte acelea unde persistă 
deosebiri de vederi, exprimă 
înalta ținută principială, con
structivă, a partidului nostru de 
a găsi caile și mijloacele pentru 
întărirea unității de acțiune a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

Comuniștii, întregul colectiv 
al uzinei „Vulcan" București 
sînt hotăriți să apere principjile 
expuse de dumneavoastră la 
Consfătuirea de la Moscova, 
pentru edificarea socialismului 
în România, adueîndu-și în acest 
fel întreaga contribuție la întă
rirea pozițiilor comunismului în 
lume.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că vom fi întotdeauna 
alături de dumneavoastră, de în
treaga conducere de partid și de 
stat, în nobila misiune ce o are 
partidul nostru de a conduce na
țiunea română la desavîrșirea so
cialismului în țara noastră, pentru 
transpunerea în viață a politicii 
interne și externe a Partidului 
Comunist Român".

„Luînd cunoștință cu o deo
sebită satisfacție de poziția dele
gației Partidului Comunist Ro
mân la Consfătuirea internaționa
lă a partidelor comuniste și mun
citorești, se spune în altă tele
gramă, comuniștii, toți lucrătorii 
COMITETULUI DE STAT AL 
GEOLOGIEI își exprimă totaia 
lor adeziune față de politica in
ternă și externă desfășurată de 
partidul nostru. Sîntem cuprinși 
de o justificată mîndrie că parti
dul nostru, în frunte cu dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, își aduce o contribuție 
activă la lucrările Consfătuirii, 
militând pentru unitatea și coeziu
nea partidelor comuniste și mun
citorești, pentru normalizarea re
lațiilor dintre partidele frățești, 
pe baza principiilor marxist-leni- 
niste și a internaționalismului 
proletar. Susținem cu fermitate 
poziția realista, principială și clar
văzătoare a partidului nostru ex
pusă în cuvîntarea ținută de 
dumneavoastră la Consfătuirea de 
la Moscova.

Atașamentul și coeziunea între
gului popor capătă proporții 
uriașe atunci cind viața confirmă 
justețea politicii partidului. în în
tâmpinarea celui de al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, în anul jubiliar al celei de 
a XXV-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de suh jugul fas
cist, Partidul Comunist Român, 
prin prestigiul și autoritatea sa, se 
afirmă ca militant hotărît și con
secvent pentru victoria socialis
mului și păcii în lume".

O însuflețită telegramă au a- 
dresat conducerii partidului și 
comuniștii, cadrele didactice, ele
vii și personalul administrativ, de 
la cunoscutul LICEU BUCU- 
REȘTEAN „GHEORGHE ȘIN- 
CAT.

„Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu —— se mențjcmeară în 
cuprinsul acestei telegrame — 
dovedește încă odată fermitatea 
partidului nostru în aplicarea po
liticii sale, înțelepciunea cu care 
C.C. al P.C.R., în frunte cu se
cretarul general, apreciază proble
mele de însemnătate capitală pen
tru viața internațională contem
porană, pentru destinul omenirii. 

Animată de dorința de a-și a- 
duce contribuția la întărirea uni
tății mișcării comuniste și munci
torești internaționale, la depă
șirea dificultăților existente în 
momentul de față în această miș- 
care. delegația partidului nosLru 
a subliniat necesitatea ca în ela
borarea documentelor consfătuirii, 
parheipanții să se axeze pe ceea 
ce este comun și fundamental în 
lupta partidelor comuniste și 
muncitorești. Numai astfel cons
fătuirea va sluji unității comuniș
tilor din întreaga lume, forțelor 
sociale care luptă împotriva im
perialismului".

In numele a peste 5 000 de 
salariați își exprimă totala ade
ziune față de activitatea delega
ției Partidului Comunist Român 
la Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și muncito
rești de la Moscova, și comitetul 
de partid și comitetul de direc
ție al UZINEI CHIMICO-ME- 
TALURGICE DIN COPȘA

coeziunii partidelor comuniste

maximi a bazei materiale 
■ £ existente. Considerăm că în- 
' treaga forță umană și mate

rială de care dispunem va tre- 
© bui, în continuare, orientată 

către direcțiile principale de 
dezvoltare a agriculturii coo- 

© peratiste și de stat pe care
Tezele și proiectul de Direc- 

- tive ale Congresului al X-lea 
9 le definesc ca fiind creșterea 

producției agricole globale în 
—proporție de 28-31 la sută 
W față de nivelul realizărilor ac

tualului cincinal, sporirea a- 
• verii obștești, perfecționarea

sistemului de organizare și re
tribuire a muncii, stimularea 
participării tot mai active a 

" maselor de țărani coopera- 
A tori, mecanizatori, specialiști 

și alți lucrători ai ogoarelor 
la conducerea agriculturii ; 

© obținerea unor venituri cît 
mai ridicate prin cheltuieli 
minime.

Sigur, Ia înfăptuirea aces
tor obiective de maximă im-

TALURGICE
MICĂ.

..Sîntem profund convinși — 
se spune în telegrama adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
că activitatea partidului nostru 
va contribui la soluționarea în lu
mina învățăturii marxist-leni- 
niste a problemelor supuse 

de la M“- 
’ pentru întărirea

coeziunii partidelor comuniste și 
muncitorești în lupta lor împotri- £ 
va imperialismului, pentru dez- ________ ___ ______
voltarea progresistă a societății _ portanță, ce definesc agricul- 
omenești.

Sprijinim din toată inima po
ziția consecventă a partidului 
nostru pentru înfăptuirea acestor ©1 
țeluri pe baza respectării princi
piilor independenței și suverani- 
lății naționale, egalității în drep- 9 
turi, neamestecului în treburile 
interne și avantajul reciproc, 
respectării dreptului sacru al fie- 9 
cărui popor de a-și hotărî sin
gur, fără nici un amestec din 
afară, calea dezvoltării sale so- W 
cial-politice. Sîntem mîndri că 
facem parte din Partidul Comu- 
nist Român care acționează cu 
multa energie și perseverență 
pentru aplicarea în mod creator a. 
a învățăturii marxist-leniniste, în “ 
condițiile specifice țarii noastre, 
pentru înfăptuirea idealurilor și 
aspirațiilor celor ce muncesc, 
pentru triumful cauzei păcii și 
progresului".

„Comuniștii și toți lucrătorii 
din unitatea noastră — se spune 
în telegrama trimisă de colecti
vul I.M.A. CODĂIEȘTI — au 
luat cunoștință de cuvîntarea 
rostită de dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, Ia 
Consfătuirea internaționala a par
tidelor comuniste și muncitorești 
și aprobă din toată inima pozi
țiile internaționaliste ale parti
dului nostru, care reprezintă 
simțămintele întregului nostru 
partid și popor.

Comuniștii și toți lucrătorii din 
cadrul I.M.A. Codaiești se anga
jează în fața conducerii de partid 
să lupte cu abnegație pentru tra
ducerea în viață a politicii parti
dului nostru, pentru a întâmpina 
cu rezultate cît mai bune cel 
de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, și cea 
de a 25-a aniversare a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fas
cist, pentru înflorirea continuă a 
României socialiste".

Mărturisind profundul ecou pe 
care l-a trezit în inimile lor, ca 
și în ale întregului popor, cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae A 
Ceaușescu, uteciștii, tinerii din 
SECTORUL 5 AL CAPITALEI 
în telegrama pe care au adre- 
sat-o, menționează :

„Aprobînd din toată inima po- 
ziția principială a delegației par- O 
tidului nostru Ia această Consfă
tuire, tineretul din sectorul 5, a 
municipiul București, își mani- • 
festă încă odată deplina sa ade- 
ziune la tot ceea ce s-a făurit ™ 
în acest pătrar de secol în țara 
noastră, datorită politicii înțelep- A 
te și clarvăzătoare promovată cu 
consecvență de Partidul Comu
nist Român. £

Asemenea întregului popor, ti- 
n ere tul își exprima deplina apro
bare și adeziunea unanimi față 
de poziția fermă a partidului și 
statului nostru, de profundă răs
pundere pentru întărirea unității 
partidelor comuniste și muncito
rești, pentru cauza socialisxnulm 
și păcii în lumea întreagă*.  Ară- © 
tina în continuare, că alături de 
întregul popor, tineretul din în- 
treprinderile, instituțiile și șoo*  V 
Iile -«mim întâmpină Congre
sul al X-lea al P.CJU și cea de a 
25-a aniversare a eliberării pa- W 
triei cu hotărirea unanimi de a 
înfăptui exemplar sarcinile ce-i • 
re^in, telegrama sa încheie ast- ™ 
H

Inct odată ■ . - —• £ 
cerea partidului și statului noctni, 
pe dimmeavoastră, iubite tina- _ 
rășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom dărui întreaga noastră 
pacitate și putere de muncă 
deplin irii sarcinilor tratate 
partid, contribuind în acest 
la întărirea independenței și 
veranității j 
continuă a patriei noastre scumpe. 
Republica Socialistă Rnmânja".

Sînt sentimentele pe care le 0 
trăiesc și le exprimă tinerii mun
citori, țărani, elevi, studenți de 
toate profesiile din întreaga țară ; 
„Tinerii din MUNICIPIUL PI
TEȘTI — se spune în altă tele- A 
gramă — își exprimă profundul 
atașament față de principiile ex
puse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gc- ™ 
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Rămân, la 
Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și muncito- A 
rești de la Moscova, față de po
litica înțeleaptă interna și ex- 
temă a partidului și statului 
nostru, față de modul cum se a- 
preciază situația actuală interna- 
țională și problemele dezvoltării 
mișcării comuniste și muncito- 
rești și ale relațiilor între parti
dele frățești. întreaga activitate 
a tinerilor din municipiul Pitești 
este străbătută de adîncul respect 
față de politica partidului și sta- 
tului nostru și ne simțim mîndri 
că avem în frunte un conducător 
înțelept care luptă consecvent 
pentru aplicarea în mod creator a 
a adevărurilor generale ale mar- " 
xism-leninismului la condițiile 
concrete din țara noastră". •

O tura noastră socialistă, un a- 
port deosebit va aduce con
tinua dezvoltare ce se asigu- 
ră bazei tehnico-materiale. 
Dotarea cu mijloace tehnice 

. va fi orientată în perioada 
următorului cincinal — după 
cum se precizează în proiec
tul de Directive, iar nevoile 

' producției o impun — în di
recția extinderii

. în toate ra- 
' murile agrico

le ; mare a- 
I tenție acor-

dîndu-se lucră
rilor la plan- 

I tele
în
ră, legumicul- 

) tură și viticul
tură, la cultu- 

. rile de pe 
terenurile în 
pantă, precum 

I și lucrărilor 
din zootehnie
— sectoare în care, 

I o productivitate a 
zută. Acest deziderat 
realiza atft prin sporirea nu- 

1 mărului de tractoare și al al
tor mașini agricole, cît și prin 
diversificarea lor. Numărul 

1 tractoarelor, de pildă, va creș
te cu circa cu 20-23 de mii 
comparativ cu nivelul actual ; 
acestea fiind într-o mai mare 
diversitate de tipuri și va
riate, ceea 
o utilizare mult 
cioasă a capacității de lu
cru. Totodată, și parcul de 
mașini agricole se va diver 
sifica, cuprinzînd, la sfîrșitul 
perioadei, seturi complete 
pentru lucrul în toate sectoa
rele agriculturii și la toate 
culturile. 9e va reuși, astfel, 
ca recoltarea mecanizată a po
rumbului să înregistreze o 
creștere de 53 la sută, compa
rativ cu nivelul actual, să se 
efectueze in proporție de sută 
cartof, precum și de plantare 
a cartofului, întreținere și re
coltare Ia sfecla de zahăr și 
cartof, precum și de plantare 
a răsadului de legume.

Apreciindu-se rolul deose
bit pe care-1 are asupra creș
terii producțiilor medii — 
fapt dovedit, în deosebi, de 
realizările anului trecut — 
ca și în actualul cincinal, 
în perioada 1971-1975, IRIGA
ȚIILE vor concentra cea mai 
mare parte din volumul inves
tițiilor din agricultură. Pro
gramul de irigații prevede a- 
menajarea, în următorul cin
cinal, a unei suprafețe de 
13-1,5 milioane hectare (în 
care se includ și amenajările 
ce vor fi executate în coope
rare cu firme străine); în 
1975 suprafața ce va fi ame
najată ajungînd la 23-2,5 mi- 
ftoane hectare. Se va reuși, 
astiel, ca după eforturi deose
bite, depuse sub conducerea 
înțeleaptă a partidului pentru 
înfăptuirea Rlanialui da irira-

mecanizării

ții. inițiat și aprofundat pe 
baza indicațiilor celui de al 
IX-lea Congres al P.C.R. după 
o etapă de numai 10 ani. 
România să parcurgă drumul 
de la țara unde amenajările 
pentru irigații practic nu exis
tau, la țara în care fiecare al 
cincilea hectar va fi irigat. 
Prin înfăptuirea unor impor
tante lucrări, la sfîrșitul pe
rioadei, practic, întreg Bărăga
nul, jumătatea de sud a Do- 
brogei, cîmpiile Burnasului, 
Boianului, Mostiștea, sudul Ol
teniei (inclusiv zona nisipoasă 
Bratovoiești — Bechet — Dă- 
buleni — Ștefan cel Mare), 
cîmpia de vest a țării, luncile 
și platformele Moldovei de sud 
și răsărit vor fi irigate.

Experiența acumulată, baza 
tehnico-materială creată, in
teresul viu și permanent ma
nifestat de lucrătorii ogoare
lor pentru acest eficient mij
loc de punere în valoare a 
potentelor productive ale te
renurilor noastre ne dau ga
ranția succesului deplin atît 
în direcția amenajărilor cît și 
al depășirii greutăților de 
execuție determinate de insu
ficiența cadrelor cu pregătire 
superioară și In profesiile spe
cifice, de carențele existente, 
încă, în domeniul agrotehnicii 
culturilor -irigate și al inexis
tenței unor soiuri de foarte 
mare productivitate. Atenția 
ce se acordă cercetării, acti
vitatea laboratoarelor ce vor

*
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ca- 
în- 
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. . r------- tu-
noastre, la înflorirea A

tehnice, 
pomicultu-
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jăru
acum, avem 
muncii scă- 

se va

ce va permite 
mai judi

fi create în toate sistemele de 
irigații amenajate, continua 
preocupare pentru îmbunătă
țirea rețelei școlilor de cali
ficare și liceelor agricole de 
profil, conținutului acestora, 
ne permite să afirmăm că în 
toate sistemele de irigații vom 
avea permanent un înalt in
dice de valorificare a condi
țiilor create. Paralel cu cele
lalte avantaje ce le va crea, 
dezvoltarea irigațiilor va face 
posibilă concentrarea și in
tensificarea producțiilor de 
legume în mari și eficiente 
bazine, eliminîndu-se astfel 
definitiv deficiențele ce mai 
există încă în producerea, a- 
provizionarea și desfacerea a- 
cestora.

Caracteristic pentru preve
derile viitorului cincinal este 
intensificarea ritmului de creș
tere a producției animaliere, 
mai ales în sectorul socialist 
al agriculturii. Se prevede ca 
Ia sfîrșitul perioadei — 1975 
— să se ajungă Ia 6,3-6,5 mi
lioane bovine, 9,5-10 milioane 
porcine, 14,5-15 milioane ovi
ne, iar numărul păsărilor sâ 
fie de 75-78 milioane ; produc
ția globală animalieră fiind 
prevăzută să crească cu 25-28 
la sută comparativ cu nive
lul realizărilor din actualul 
cincinal. Acest lucru se va 
realiza prin încheierea acțiu
nii de selecție și zonare a ra
selor de animale, prin con
centrarea creșterii acestora în 
tot mai multe complexe de 
tip industrial, prin extinde
rea mecanizării, a preluării și 
generalizării a tot ceea ce 
știința și tehnica mondială re
comandă ca util și eficient, 
printr-o grijă aparte acordată 
bazei furajere. Va fi extinsă 
rețeaua fabricilor de nutrețuri 
combinate; iar prin rețeaua 
de școli a Consiliului Superior 
ai Agriculturii și prin alte for
me de pregătire și calificare 
se vor asigura cadrele necesa
re desfășurării unei activități

cu adevărat științifice, cu spe
cific din ce în ce mai accen
tuat de uzină, pe care îl îm
prumută munca în zootehnie. 
Perioada următorului cincinal 
va fi hotărîtoare pentru ren
tabilizarea creșterii animalelor 
în toate unitățile, pentru 
transformarea acestui sector 
într-o sursă permanentă și a- 
preciabilă de venituri.

Alături de lărgirea bazei 
materiale, un rob de seamă în 
creșterea randamentelor îl va 
avea repartizarea teritorială 
a producției care va urmări 
să îmbunătățească, în conti
nuare, procesul de concen
trare a suprafețelor însămîn- 
țate cu culturi în zonele 
favorabile, de dezvoltare a 
acelor specii de animale ce 
asigură 
deplină 
fiecare 
perior 
asigura 
fie îmbinat armonios cu spe
cializarea treptată a coopera
tivelor agricole în cadrul zo
nelor pe un număr mai res- 
trîns de culturi și specii de 
animale. In acest sens, acțiu
nile inter-cooperatiste de rea
lizare a unor complexe zoo
tehnice, d<e amenajări pentru 
irigații, de desfășurare a lu
crărilor de îmbunătățiri fun
ciare vor avea o mare impor
tanță, ele trebuind extinse cu 
fiecare an în interesul unită
ților respective, al membrilor 

“ lîngâ 
favo- 
coh- 

natu- 
așa cum 

subliniază

valorificarea cît mai 
a condițiilor din 

unitate. Consiliul Su- 
al Agriculturii, va 
ca acest proces să

lor. Pe 
criteriile 
rabilității 
dițiilor 
rale, 
se 
în proiectul de 
Directive al 
Congresului al 
X-Iea al P.C.R., 
o atenție de
osebită se va 
acorda creării 
unor posibili
tăți sporite de 
folosire mai ra

țională a forței de muncă. In 
această privință, deși gradul 
de mecanizare a lucrărilor 
crește permanent, totuși, în 
zonele de extindere a irigații
lor va spori simțitor nevoia 
brațelor de muncă, ceea ce va 
necesita studii temeinice pri
vind asigurarea acestora. în 
acțiunea de concentrare și 
specializare a producției se va 
ține mai mult seama de nece
sitatea creării condițiilor pen
tru apropierea treptată a posi
bilităților de cîștig ale mem
brilor cooperatori din diferite 
zone ale țârii, veniturile reale 
ale țărănimii prevăzute să 
crească în 1971—1975 cu 15—20 
la sută, reflectîndu-se, astfel, 
cît mai edificator în cadrul 
fiecărei familii din mediul ru
ral.

înfăptuirea mărețelor ^ar^ 
cini ce revin lucrătorilor dirij 
agricultură în viitorul cinci-*  
nai cere din partea organelor 
agricole, a specialiștilor, țm-? 
bunătățirea continuă a metoJ 
delor de conducere și îndru
mare a tuturor unităților a- 
gricole, aplicarea pe scară ge
nerală a cuceririlor științei^ 
Locul îndrumării generale tre
buie să-1 ocupe activitatea 
concretă, de o înaltă calificare, 
pe baza cunoașterii amănun
țite a fiecărei unități. Trebuie 
găsite forme noi și mai efici
ente, pentru creșterea răspuns 
derii specialiștilor în soluțio^ 
narea competentă a probleme
lor producției, aprovizionării, 
valorificării și, în general, în 
dezvoltarea unităților. Toto
dată, pe baza indicațiilor d-e ) 
partid și de stat. Consiliul Su
perior al Agriculturii dezvoltă 
în prezent studii în vederea 
îmbunătățirii activității de cer
cetare, asigurîndu-se în felul 
acesta o cuprindere mai bună 
a nevoilor producției din di
ferite zone, o mai strînsă le
gătură între cercetare și pro
ducție.

JURISTUL VA RĂSPUNDE
Ovidio Marc ui eseu — Vas

lui întreabă care este du
rata concediului de odihnă 
la care au dreptul angajați! 
minori.

Răspuns :
în cazul angajaților mi

nori (tineri între 14—18 ani) 
dreptul la concediu se acor
dă după efectuarea unui 
stagiu în unitate de 11 luni 
neîntrerupt, iar durata con
cediului este fixată de lege 
între 18 și 24 zile lucrătoare 
diferențiate în raport 
vîrsta angaja ții or după 
mătorul criteriu : pînă

cu 
ur- 

______  _ la 
împlinirea vîrstei de Ifi ani 
au dreptul la un cenoediu 
de 24 de zile lucrătoare, în
tre 16—17 ani la 21 de zile, 
iar între 17—18 ani la 18 zile 
lucrătoare.

Ion Motea — București 
întreabă după cit timp ti
nerii angajați calificați la 
locul de muncă și încadrați 
în categoria a IlI-a de sala
rizare, au dreptul să ceară 
unității mărirea acestei ca
tegorii.

Răspuns :
La cerere sau Ia propune

rea maistrului, după împli
nirea a 18 luni de la data 
încadrării în categoria a 
III-a, angajatul poate susține 
în fața comisiei tehnice din 
unitate, o probă de lucru, 
care. In aazul reușitei, asi
gură promovarea în catego
ria a IV-a Promovarea se

face însă numai dacă în ul
timele trei luni premergă
toare examinării, angajatul 
a efectuat lucrări superioare 
categoriei a III-a șl In pla
nul unității există un volum 
de lucrări, corespunzătoare 
categoriei ce urmează să o 
primească angajatul

Emilian Rareș — Făgăraș, 
județul Brașov întreabă dacă 
perioada școlarizării In ca
drul unei școli tehnice de 
maiștri se consideră vechime 
neîntreruptă In muncă.

Răspuns:
Angajatul scos din pro

ducție de către conducerea 
unității și trimis să urmeze 
o școală In vederea ridicării 
calificării sale, tși păstrează 
vechimea • • 
condiția 
muncă In cel mult __ 
de la data terminării cursu
rilor. Mai mult, durata șco
larizării se adaugă Ia vechi
mea avută anterior. In cal
cularea vechimii în muncă 
nu se include Insă perioada 
situată între data absolvirii 
cursurilor și momentul reîn
cadrării.

neîntreruptă 
reîncadrării

90

cu 
în 

rile

Ariton P. — Baia Mare, 
județul Maramureș întreabă 

de 
pe

care este procedura 
schimbare a numelui 
cale administrativă.

Răspuns :
Posibilitatea schimbării 

numelui este admisă, pentru 
motive temeinice, în condi
țiile decretului 975/1968. în

acest scop persoana intere
sată se poate adresa Consi
liului popular al locului de 
domiciliu cu o cerere mo
tivată la care trebuie să a- 
dauge ; copii certificate ori 
legalizate de pe certificatele 
de stare civilă, actul de con- 
simțămînt al soțului, în ca
zul schimbării numelui de 
familie comun purtat în 
timpul căsătoriei și ori ce 
alte acte considerate nece
sare pentru motivarea cere
rii sale.

De asemenea, Ia cerere tre
buie anexat un exemplar al 
Buletinului Oficial al R.S.R. 
în care, în prealabil, a fost 
Eublicată, pe cheltuiala so- 

dtantului, cererea de
schimbarea numelui. Con
diția publicării nu mal este 
cerută atunci oînd cererea 
«te motivată de schimbarea 
numelui format din expresii 
ridicole sau indecente și 
există o aprobare dată In 
acest sens de șefii organelor 
locale ale miliției. Decizia 
de admitere sau de respin
gere a cererii de schimbare a 
numelui intră în competența 
Inspectoratului general al 
miliției care, în termen de 
60 de zile, trebuie sâ comu
nice motivat hotărîrea sa. 
Dacă cererea este respinsă 
solicitantul poate contesta 
decizia inspectoratului în 30 
de zile de la data comuni
cării, la Ministerul Afaceri
lor Interne.

MIRCEA NICOLAE
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Cu EUGEN SIMION despre:

ARTA CRITICII 
LITERARE

—- Am înțeles efndva că v-ar 
face plăcere să fiți considerat 
criticul unei generații—

— Orice critic de vocație în
cepe prin a fi criticul unei ge
nerații, mai precis : criticul ge
nerației lui. Șansa de a se a- 
firma depinde in bună măsură 
de literatura pe care mizează, 
de valorile, încă necunoscute, 
pe care le apără. încep înd prin 
a fi, fatal, criticii unei gene
rații, trebuie să tindem a de
veni criticii unei literaturi. Sînt 
și ambiții mai mari. Ideea de 
critică modernă exclude acțiu
nea fanatică de partizanat, lor- 
mula criticii de direcție. Criti
cii ««colului trecut sînt, cu rare 
excepții, mal alee criticii de di
recție. Evoluția, complexitatea 
fenomenului literar modern im
pun alt tip de critică și nimeni, 
azi, nu vrea cu seriozitate ifi 
fie criticul neo-suprarealiștilor 
(iau un exemplu la intîmplare), 
să scrie numai despre onirici 
ori numai despre lucrările cu 
subiect țărănesc, ignorînd, ne- 
fiînd celelalte opere. Aceasta 
nu exclude, să ne înțelegem, 
simpatia pentru o formulă sau 
alta. Cine vrea Insă — lncă- 
o dată — aă tie critic si nu ag.nt 
de publicitate al unui grup de 
prieteni cu preocupări literare, 
trebuie să albă perspectiva în
tregii culturi, aă vrea si să lupte 
pentru impunerea valorilor a- 
devărate, indiferent din ce di
recție estetică vin. Acolo unda 
există o unică Iubire, în litera
tură fanatismul critic e de ne
înlăturat. N. lorga e, la noi. 
exemplul cel mai elocvent de 
fanatism în critică, într-o dis
ciplină, altfel, mobilă, deschisă, 
receptivă, sincronică fată de 
gustul public. G. Ibrălleanu (1 
E Lovlnescu sînt încă critici de 
direcție, deși se observă la el 
o mai mare lărgime de spirit șl 
o deschidere spre noutate (mai 
ales la E. Lovlnescu). ce-i de
tașează de vechile prejudecăți, 
în generația de după al. criti
cul devine profesionist, dispecer 
al valorilor literare, adică critic 
pur Șl simplu. Nimic mal mult 
(parafrazez pe elneva), dar nici 
mai puțtii-

— Există. totuși, șl critici al 
generației. Cei care n-iu deve- 
nit inel altceva. L® 11 °l *

— Dațl-mi voie să privesc 
chestiunea cu scepticism. Există, 
țtiu, la noi, ambiția neserioasă 
de a fi nu un mare poet, mire 
prozator, mare critic — ceea 
ce ie poate accepta — dar «Mi
cul poet, unicul prozator... Ca 
eroare. ce teribilă vanitate ’ A 
fi cel mal mare poet nu in- 
[pimni a fi unicul poet într-o 
epocă. Ideea de unicat în li
teratură presupună «1 ideea de 
pustiu, de penurie a valorilor. 
O cultură nu exiști prin două— 
trei piocuri, ci prin solidarita
tea, prin armonia mai multor 
forme de relief. Acest bovarism 
ar trebui să ne pună pe glo
duri. El e, oricum, neserios șl 
— de se manlfeetă în critică — 
el C de două ori înfumurat, pen
tru că numărul mare de opere, 
diversitatea de fenomene, nece
sită mal multe oglinzi critice.

— 11 vedeți pe critici « pe 
niște „dispeceri" al literaturii. 
A«t*.  Intr-o perioadă In care 
mulțl autori de critică se vor 
înainte de orice altceva, artiști*  
Nn există o contradicție Intre 
acești doi termeni ? 8 în te ti de 
părere că un critic literar tre
buie să fie, o*  să folosesc for
mularea Iul Sainte-Beuve. un 
om „eare știe să citească șl ii 
învață și pe alții aă citeaieă" 
deci, într-un fel, un „dispecer**,  
mo un artist ?

— Nu văd, sincer vorbind, 
nici o contradicție. Criticul e. 
In aceeași măsură, un slujitor 
(ipune-I cum vrei), un om, a- 
diefi. de gust, care descoperă va
lorile ți, mal ales, le justifică 
estetic, dar e, în același timp — 
spun lucruri cunoscute — un 
scriitor care își trăiește obsesii
le lui. Că se manifestă încă 
față de critică — a propos de 
misiunea el — prejudecăți, va
nități, mari și mărunte, nu mal 
încape îndoială. Sînt, mai Intîi, 
vanitățile poeților, prozatorilor; 
sînt, apoi, vanitățile (șl nu din
tre cele mal modeste) criticilor 
față de obiectul și posibilitățile 
disciplinei lor. Să le lăsăm, în 
discuția noastră, deoparte. A- 
mintesc doar că sînt spirite care 
înțeleg foarte simplu relația 
scriitor-erltîc. Aceasta, pe scurt, 
ar fi : scriitorul scoate o carte, 
criticul trebuia s-o recenzeze în 
cel mai scurt timp. Dacă se poa
te — s-o recenzeze bine, adică 
favorabil. Dacă nu — e o ca
bală, o conjurație la mijloc. 
Scriitorul român, orișice ați

spune, știe să se apere. Are 
armele lui...

— Critica e considerată 
„sluj It oare" de multe ori (și mă 
refer chiar la spirite luminate), 
cu disprețul pe eare n-ar trebui 
să-I manifestăm nici față de a- 
devărații slujitori...

— Dacă dăm termenului no
blețea, demnitatea Iul, atunci 
negreșit, critica slujește litera
tura. O critică în afara acestei 
misiuni e un nonsens. Obiectul 
precis al criticii este, să nu ui
tăm, opera literară. A te supune 
ei îmeamnă, în fapt, (nu e nici 
un paradox Ia mijloc), a o lua 
în stă pini re. Aceasta presupune, 
mai întîi, o anumită cordialitate 
(bunăvoință, simpatie, spun im- 
presionlftii) fa ți de formula o- 
perel. Mai simplu spus, criticul 
nu trebuie aă ridice obiecții de 
procedură : cartea aceasta nu

pe nedrept. Lovinescu îl avea. 
Ibrăileanu, de asemenea. Căli- 
nescu, însă, nu. El nu a lansat 
pe nimeni, sau numai o echipă 
de critici la „Jurnalul literar" 
Lovinescu avea această rară vo
cație de a descoperi talente și 
toată viața lui a așteptat, la 
ghișeul său, să apară din necu
noscut marele Izolat.

— Această operație de regis
trator lublim, pe care Ieri o fă
cea Lovinescu, a fost preluată 
astăzi nu de alți critici, ci de 
poefi șl prozatori. Să spunem, 
de Geo Dumitrescu, de Mirau 
Radu Paraschivescu. Intr-o vre
me de Eugen Barba. Pare ciu
dat, nu ? Dar să trecem mal de
parte : cum vedeți relațiile din
tre generațiile mal nai de acril- 
tari și celelalte, dialogul din
tre ele ♦ Numai ean tin uitate nu 
șl negație ?

• Să vezi cu o oră mai devreme la cineva 
semnul vocației O Criticul — un registrator 
sublim • Pri Lovinescu! • Dialogul între 
generații • Cine „lansează" noii scriitori : 
autorii sau criticii ? • Cuvîntul de onoare al 
criticului • „Nu !*,  criticii confuze O Un mo
ment al sintezelor

are o compoziție precisă, cano
nica, poemul acesta e scris în 
vers liber sau mai știu eu ce. Dar 
cordialitatea presupune, în cri
tică, și o bucurie, o încintare a 
spiritului critic aflat în apropie
rea unui mare mister : opera 
literară. Aflarea unghiului (po
ziției) favorabile față de operă 
e pasul următor. Nimeni, azi, 
nu mai admite ideea că poezia 
e o însumare de versuri, că ro
manul e o înlănțuire de episoa
de. Opera are un strat ce se 
vede și alte nenumărate stra
turi. substraturi, chel, simbo
luri, ce trebuie descoperite. Po
ziția critică optimă e aceea ce 
poate duce la zonele invizibile 
și esențiale ale cărții.

— Cred că e locui să mărtu
risesc respectul religiei pe care 
îl am față de omul care reușește 
■ă fie un adevărat crltie. Ml se 
pare că greutățile pe care ie tn- 
tîmpiaă un asemenea om sînt 
Intr-un fel mai mari declt greu
tățile pe eare le Îndreptai crea
ta ral. Dacă «nai pact ■*■  ■■■! 
primar 1 ae perreiie. ea ■■ rfre- 
bet lagădaliar a eaaeeuie da 
reareeut aaa alta- exicmela tata 
de critic, de e rit leal Mani. Mai 
exlraardiaar de Mtat. E area 
u are drept aaa ■■ e ntadr. 
In acest etan, M vrea aă vă la- 
treb, latarelnda-reft șl la perioa
de Ia damacaveaatră de începui, 
care an feat cele mal mari gre
șeli pe eare le-ați ficat ? Pen
tru că greșeli trebuie să fl feat ; 
e inevitabil...

— Aveți, spuneți, un respect 
religios față de critică. Ce cu
rios I Colegii dumneavoastră nu 
vor fi prea îneîntați, auxin- 
du-vi. Sentimentul comun « al
tul. Vorbiți apoi de gresalile 
criticii. Acestea sînt după pă
rerea mea, de două feluri. Sint 
erorile oamenilor fără vocație — 
și acestea nu intră In discuție — 
și sînt greșelile iau Injustițiile 
criticului adevărat. Acestea, da. 
contează, dar veți vedea în ee 
sens. O greșeală de diagnoatie 
■pune uneori mai mult despre 
valoarea și metoda unui critic 
declt zece judecăți drepte. Iată, 
marii critici au făcut asemenea 
erori de apreciere.

Injustițiile sînt poete, fa
tale, dar nu trebuie sl le cău
tăm. ca să zicem așa. cu lumi
narea. Există un mod nenerioa 
de a forța opinia publici. de a 
Intra, cum s-a spus odată, prin 
scandal, In istoria literaturii. în 
această disciplină unde lașitatea, 
necinstea, lipea de gust se pot 
ascunde sub formule teoretice, 
trebuie să ne conducă spiritul 
adevărului Să lucrăm In margi
nile adevărului, cum zicea Ma- 
iorescu.

— Ați spui eă cel mal impar- 
taut cri tie român a lariseses. 
Nu cumva păstrăm cu tațfl tu 
suflet ■ recuneștință. pe cars 
uneori • ascundem, față de cri
ticii care izbutesc să prumovese 
scriitori noi, nu cumva rămlne a 
mare întrebare a noastră a tu
turor, cum se justifică grandi
oasa carieri de critic a uni 
geniu eare e Călinescu șl eare 
n-a liniai nld un scriitor ?

— Problema pe care o puneți 
privește o latură anume a per
sonalității unul critic. Este vorba 
de darul divinatoriu, pe care 
Căi in eseu II ironiza odată, însă

— Știți ca șl mine că orice 
afirmație înseamnă implicit. In 
literatură, o negație. Spun o 
banalitate. Despre formele aces
tei negații i-ar putea discuta. A 
nega o generație anterioară în
seamnă, în fapt, a continua ceea 
ce ea începuse șl a nega ten
dința spre conservatorism ce 
apare, fatal. îndată ce o genera
ție de scriitori ajunge la o anu
mită notorietate literară. Există 
o firească tendință de clasici- 
2are ; chiar și avangardiștii au 
început, de la o vreme, să pri
vească sceptic noile valuri de 
tineri insurgenți...

— în „Istoria literară a Fran
ței de la 1789 plnă in silele 
noastre", Albert Thibaudet vor
bește despre „generația de la 
1789**,  despre „generația de la 
l*2t “. 185«. 18*5.  La noi sint In 
uz doar două formulări : „ge
nerația de la 1118**  șl „genera
ția actuală**,  care ar cuprinde pe 
toți acri ii orii, formulare sufi
cient de vagi. Cum vă explicați 
acest fenomen T

— Sînt accepții deosebite. La 
Thfbaudet accepția de free ra
pe esu nmEJii lOtartoA. c. ’.3 

rixi. m i-ce, Zzerară. 
Gcsentia de U «* “-*  n=e- 
ratij rag’mtxriSsr. ie
la IMS eutn ncncn a 
tor. Pe riadL la ier~^njal
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„ZIUA PIONIERILOR"
(Urmare din pag. I) 

sinteza festică, bilanțul entuziast 
al activităților de ptnă acum.

Expoziția „Minitehnicus ’69*  
a finalizat activitatea creatoare 
a copiilor, desfășurată sub în
drumarea profesorilor în cercu
rile tehnice. Primul raliu de car
turi a adus la startul competiției 
pe cei mai buni din cei care 
s-au antrenat în cercuri la aceas
tă disciplină sportivă. Expoziția 
internațională de pictură, desene, 
sculptură, fotografii, care se va 
deschide duminică în sala 
Dalles și la care și-au anunțat 
participarea mai multe țări, 
adună izbutitele artistice ale ce
lor mai talentați pionieri, cuprinși 
în cercurile de specialitate.

Evocarea istorică de la Monu
mentul Eroilor Patriei, care va 
reuni, in ziua de 15 iunie, trei

zeci de mii de pionieri din Ca
pitală, constituie, într-un fel, 
punctul culminant al ocrivităfilor 
dedicate cunoașterii de către 
copii a monumentelor celor mai 
importante din istoria de luptă a 
poporului și partidului nostru — 
inițiate și patronate de Organi
zația pionierilor.

Spectacolul de gală, închinat 
celor 20 d*  ani de activitate ai 
Organizației pionierilor ca aduce 
pe scenă pe cei mai buni artiști 
amatori, citeva sute da pionieri, 
din sutele de mii care s-au în
trecut In etapele concursului cul
tural-artistic al pionierilor — edi
ția 1969.

Asemenea activități de mare 
amploare, vor fi găzduite tn Ca
pitală, dar țara întreagă pa cu
noaște un mare spectacol pionie
resc. alcătuit din ceea ce au rea*

Hiat copia mai frumos, anul o- 
certa.

Evocări la monumente istori
ce vor acea loc în mai multe lo
calități. Se vor desfășura spec
tacole de gală, se pregătesc spec
tacole sportive de mare am
ploare, parăzi pionierești, fiecare 
județ găzduiește expoziții pio
nierești din cele mai felurite, se 
anunță focuri de tabără In jurul 
cărora se va întrece fantezia, 
retrageri cu torțe, serbări câmpe
nești. Totul este gîndit, pregătit 
cu migală ?i eu pasiune, pentru 
a fi cit mai frumos, demn de a 
face parte din omagiul pionie
resc pe care îl aduc copiii țării, 
alături de poporul întreg, Con
gresului al X-lea al partidului și 
Iul 23 August, cînd țara va săr
bători un sfert de veac de la 
Eliberare

unei poezii ermetice, care sînt 
cu mult mai greu de înțeles 
decît poezia respectivă. Nu știu 
daca trebuie să spunem un „nu" 
hotărît unor asemenea comen
tarii ; poate că ele sint faptele 
unor autori care concep critica 
literară ca un fel de poezie pe 
marginea cărților. Ce părere 
aveți ?

— Ce aș putea să răspund ? 
Trebuie, desigur, eă spunem un 
„nu" categoric, pentru că în- 
tlia calitate a unui critic este 
aceea de a fi limpede. Consi
der însușirea clarității, o însu
șire esențială a criticului. Citi
torul trebuie să știe ce-i spu
nem. Că există un limbaj al 
criticii, că o critică își are am
biguitățile ei, terminologia ei, 
că folosește un tip de metaforă 
care cere o oarecare pregătire, 
faptul e incontestabil, însă e un 
nonsens a citi un articol erme
tic despre o poezie ermetică. 
Poezia criticii e cu totul altce
va, nu ține de ermetismul fra
zei.

— Care e satisfacția cea mai 
mare pe care ați cunoscut-o în 
cariera de critic ?

— Satisfacții ? Sînt, desigur, 
și satisfacții. Cea mai mare — 
nu e nici un orgoliu la mijloc 
— e chiar aceea de a face, de 
a putea face critică. Există o- 
biceiul de a te plînge de pro
fesiunea pe care ți-ai ales-o. 
Chestiunea ar C că nu se putea 
altfel, că o vocație tiranică ne 
îndreaptă spre poezie sau cri
tică, sau, în fine, că sîntem vic
tima talentului nostru ; toate a- 
ceste justificări orgolioase tre
buie primite cu oarecare rezer
vă. Talentul, apunea cineva, e 
o afacere a părinților noștri. 
Arta e și opera voinței. Aș 
spune chiar : a ambiției și a 
plăcerii. Scriu, deci, cu plăcere, 
critică, deși nu-mi lipoește con
știința dificultăților ce stau In 
drumul cri ticului O satisfacție 
e și aceea că scriitorii pentru 
care ai dus o bătălie critică 
s-au impus atenției publice. O 
satisfacție superioară... Ea ne 
ferește de sentimentul zădărni
ciei.

— Opera •rriiteriîcr dia ge
nerația Ini Nichita Slănescu și 
a lui Nicolae Brebua. a devenit, 
cu trecerea anilor, destul de 
cuprinzătoare : au credeți ci a 
venit moaentnl să se încerce a 
sistematizare a faptelor, il se 
facă (folosesc o expresie anti
patică) un bilanț in mișcare a 
ceea ce s-a înfăptuit?

— Da. de acord, dar nu într-o 
sinteză limitată la literatura a- 
cestei generații, ci In cadrul li
nei sinteze asupra literaturii 
contemporane. Altfel ar C o 
simplă operă de artizanat

FLORIN MUGUR

la i iulie dntece studențești 
pe șantierele muncii patriotice

La 1 iulie, sute de locali
tăți din toate județele țării 
vor cunoaște (unele încă o 
dată) animația specific uni
versitară, prin sosirea brigă
zilor studențești de muncă 
patriotică. Constituite încă 
înainte de sesiune, coloanele 
studențești sint gata de asalt 
și hotărîte să-și afirme de
plin rîvna, elanul, capacita
tea de muncă, reeditînd la 
cote superioare succesele 
anterioarei stagiuni estivala 
a muncii patriotice. Aproapo 
9 000 de studenți din Capi
tală vor participa, conform 
dorinței exprimate de fie
care, la o varietate de lu
crări agricole de sezon ale 
campaniei de recoltare, în 
întreprinderi agricole de 
stat din județele Ilfov, Con
stanța, Ialomița și Teleor
man, precum și pe șantiere
le naționale de irigații, la 
construcția autostrăzii Bucu
rești — Pitești, la vasta ac
țiune de amenajare a zone
lor de agrement din salba 
de lacuri din jurul Capita
lei. In facultăți, panouri și 
fotomontaje de popularizare 
aduc detalii — cu fotogra
fii pitorești, deseori — des
pre realizările anilor trecuți, 
chipuri arse de soare, zi ro
bind în plin efort, numele 
celor mai harnici. „Reședin
țe" universitare ale vacan
ței, în perioada 1—20 iulie t 
Călărași, Giurgiu, Belciuga- 
tele, Cogealac, Slobozia, 
Tulcea, Chirnogi, Medgidia, 
Nazarcea, Borănești, Tărtă- 
șești, Dorobanți, Dudu, Tra
ian, Schela etc. La Ostrov 
se vor întîlni studenți' eco
nomiști și de la Universita-

te, la Peștera — Constanța 
— viitorii medici. studenți 
de ia I.A.T.C. șî Arte Plas
tice. Din fiecare oraș centru 
universitar, zilele acestea, 
delegații comandamentelor 
formate în institute — cu 
participarea reprezentanți
lor conducerii institutului, 
organizației de partid, a 
președintelui Consiliului U- 
niunii Asociației Studențești, 
a unor cadre didactice și stu
denți — fac ultimele depla
sări în localitățile unde ur
mează să sosească studenții.

8 000 de studenți ; 6 000 de 
studente urmează să parti
cipe la culesul legumelor și 
fructelor ; la Coveiu-Dolj, 
Poarta Albă și Castelu-Cnn- 
s tan ța, Ștefan cel Mare, 
Mărculești și Dragalina-Ia- 
lomița, Tudor Vladimirescu- 
Brăila, Valea lerului-Ora- 

dea, Ineu-Arad, Nieorești- 
Tecuci, pe șantierele națio
nale de irigații vor lucra și 
1 500 de studenți : în același 
timp, alți 1500 de colegi ai 
lor vor fi prezenți la lucră
rile de construcții de dru

• 8 000 DE STUDENJI IN CAMPANIA DE RECOLTARE A PA- 
IOASELOR

• 6 000 DE STUDENTE LA CULESUL FRUCTELOR Șl LEGU
MELOR

• PE ȘANTIERELE NAȚIONALE DE IRIGAȚII : 1 500 BRIGA
DIERI STUDENTI

• LA CONSTRUCȚIA DE DRUMURI Sl ȘOSELE — 1 500 DE 
STUDENȚI

Se încheie „minutele", dis- 
cutindu-se la fața locului 
cu conducerile administrati
ve ale unităților, condițiile 
concrete ale colaborării, pro
blemele organizatorice, de 
cazare, masă, posibilitățile 
de realizare a unor acțiuni 
cultural-distractive, turisti
ce și sportive comune cu ti
nerii de la sate.

Ajunși către finalul aces
tei etape de pregătiri sîntem 
acum în posesia a unor date 
aproape definitive ale am
plului tablou reprezentat In 
vara 1969 de contribuția stu
dențească pe șantierele mun
cii patriotice. Să notăm 
deci : la campania de recol
tare a pfiioaselor — circa

muri și șosele : mii de stu
denți vor contribui, pe plan 
local, la ridicarea unor noi 
spații de invățămînt și edi
ficii social-culturale univer
sitare, la amenajarea unor 
baze sportive, se vor integra 
acțiunilor de Înfrumusețare 
a orașelor și satelor, lucră
rilor cu caracter silvic, de 
întreținere a monumentelor, 
pe șantiere arheologice. 
Așadar, anticiplnd, și în a- 
cest an, pe plan național, 
ampla participare a studen
ților la acțiunile de muncă 
patriotică va - avea, valoric, 
o importantă pondere edu

cativă, In primul rlnd, dar 
și economică.

— Acordlndu-se atenția

cuvenită bunei organizări — 
încă din actuala fază co
mandamentele județene con
stituite sint chemate să in
tervină eficient pentru a se 
duce Ia îndeplinire de către 
unități prevederile conținute 
în „minutele" încheiate cu 
reprezentanții studenților — 
sub toate aspectele (regim 
de muncă, sistem de nor
mare, condiții de lucru, ca
zare și masă — ne spunea 
tovarășul Sorin Ionescu, se
cretarul general al U.A.S.R. 
— se va putea declanșa și în
treține continuu o întrecera 
a entuziasmului și muncii, 
de largă emulație între co
lectivele studențești, reflec
tată pregnant în rezultatele 
obținute de studenți pretu
tindeni unde vor fi prezenți.

Pregătită cu multă pa
siune, cu interes, așteptată 
cu nerăbdare de studenți
mea patriei, această vastă 
acțiune patriotică este pusă 
in chip major sub semnul 
hotărîrii nestrămutate a ti
neretului nostru studios de 
a fi un participant activ, de 
nădejde, alături de toți oa
menii muncii din țara noas
tră, la înfăptuirea Inaufleți- 
toarelor obiective ale cinci
nalului, de a cinsti cu reali
zări și In acest domeniu ma
rile eveniment» ale acestui 
an — Congresul al X-Iea al 
Partidului Comunist Român 
și cea de-a 25-a aniversari 
■ eliberării patriei.

ION TRONAO |

Din nou pe șantierele de 
muncă patriotică

Și-a făcut recent 
debutul, la Conserva
tor, o nouă forma ție 
artistici care se nu
mește, deocamdată 
Ferma țî a carală cu 
mișcare scenică. Par
tea nRiricală a foci 
srr- -j de •SaJLral di- 

Gk Oprea, xat 
wearva scu=xl de

cută concomitent. O 
piesă de renascentis
tul CI. de Sermisy 
(Languir me fail...), 
alături de două coruri 
de P. Constantinescu 
(La mijloc de codru 
«iei «i FreeuMi de ce
drul au demonstrat 
ce se as-
cx;ud artis
tici a wyt>-

pare că Formația... 
va putea deveni, în 
curînd, o prezență ar
tistică autentică. Din-

Fe^uo^aL. a Fsot da

Debutul unei
originale 
formații 9 
artistice

lectmJ în spectacol 
cti msi ales, datorită 
medxttlar penpective 
artistice pe eare le-am 

întrezări.
Ce aste. In fapt, a- 

ceociă Forma țic r Un 
rnip de studenți — 
băieți și fete —, cos
tumat în tricouri ne
gre, susține un spec
tacol muzica]-core
grafie, adică prezintă 
prin demente de miș
care scenici muzica 
corală pe care o exe-

sdor corale). Deși 
Formației... i l-ar pu

tea reproșa o înmoa 
lipsă de adecvare ta 
ceea ce privește evo
luția scenică — nu 
însă și în ceea ce pri
vește partea muzica
lă, care a fost remar
cabilă —, sint oerane 
că lucrurile pot fi 
îndreptate curînd pe 
calea cea bună, prin 
colaborarea cu un 
maestru regizor-co- 
regraf. Dacă această

să-li asigura colabo
rarea unor oameni 
de specialitate în 
toate acesta domenii,
cu care să poată con
lucra artistic în cea
aaaj deplină înțele
gere. Deși greutățile

fost nări puține, md 
neînsemnate, debutul
Formației corale eu
naifcere seeuică ne-a 
dat speranța unor noi
orizonturi artistice.
ȘTEFAN BLANARU

In vizită la casa părintească din Humulești a Iul Ion Creangă
Foto : O. PLECAN

condiție esențială va 
fi satisfăcută ni se

CRONICA TEATRALĂ
IMai direct sau mai voalat, 

intr-o parte a criticii de teatru 
funcționează un fel de atitudine 

I ciudata, de o intransigență ce 
frizează adesea snobismul. In 
numele acestei atitudini orice 
piesă dară, Închegată, construi- 

Ită coerent, cu un sistem lim
pede de transmisie a ideilor, 
este primită cu rezervă ; dacă 
piesa mai este și o comedie, 

I devine- de-a dreptul suspectă ;
iar dacă mai are și succes de 
public, este decretată fără 
echivoc „bulevardieră", ceea ce 

. ar fl oarecum sinonim cu „mf- 
Izerabilă-. Nu vreau să spun 

prin asta că nu există — și nu 
■ se joacă și la noi — destule 
1 piese îndoielnice, cele mai mul

te născute sub zodia nefastă a 
bulevardului Dar a extinde 
această categorisire asupra 
unor scrieri care n-au altă vină 
dedt aceea că autorii lor se 
gîndeac. In vreme ce scriu, șî 
la plăcerea publicului este cel 
puțin o exagerare. De un ase
menea tratament a avut parte, 
la noi și aiurea, plnă șl Jean 
Anouilh, cel pe care Lan son 

Isau Surer îl consideră a fi cel 
mai remarcabil dramaturg 
francez al generației actuale. 
Latura sentimentală — de bună 
tradiție franceză — a pieselor 

Itale a foat hipertrofiată pină 
la a fi numită melodramă, 
umorul său a deranjat spiritele 
acerbe, iar congruența conflic
telor, claritatea caracterelor, 
dialectica subtilă dar vizibilă a 
ideilor au putut părea desuete 
intoleranților reprezentanți ai 
unei mode care a promulgat 
obscurul drept unic indiciu al 
modernității. Ca oriunde, și 
aid exclusivismul ee nu vizea
ză valoarea, d specia, este «cul
tural. Dacă teatrul poetic al lui 
Anouilh este mai mult sau mai 
puțin adecvat spiritualității 
epocii decît alte modalități mai 
declarat moderne, aceasta nu 
gusturile noastre o pot decreta, 
d epoca însăși.

Deocamdată, punfnd în scenă 
Invitație la castel — poate cea 
mai caracteristică dintre „piese
le roz” ale dramaturgului — tea
trul din Constanța oferă un 
element In plus judecății noas
tre de valoare, deja formulată 
după Beckct, Ciocirlia, Antigo- 
na sau Intilnire la Senlis. 
Avem de-a face eu opera uni
tară, vădit programatică, a 
unuia dintre cei mai importanți 
autori dramatici ai veacului, 
operă ale cărei obsesii funda
mentale rezistă tuturor fluctua
țiilor modei, priîejuindu-ne în- 
tîlnirea cu propriile noastre as
pirații și nostalgii. Tema ei 
predilectă, lesne de recunoscut 
dincolo de subiectele și de mij
loacele extrem de diferite de la 
o piesă la alta, este opoziția 
ireductibilă între puritatea, 
sau mai curînd aspirația către 
puritate, a unei tinereți intran
sigente, și societatea ipocrita și 
coruptă care acceptă, ba chiar 
impune compromisurile cele 
mai degradante. După cum ob
servă Gustave Lanson, mobilul 
acțiunii îl constituie înfrunta
rea acestor două lumi ; conclu
zia ei inevitabilă este Infrînge-

rea purității, care nu poate 
supraviețui decît adaptîndu-se, 
dar care refuză să se adapteze, 
preferind dispariția in necu
noscutul vieții sau al morții. O 
tandră amărăciune, o duioasă 
nostalgie după paradisul pier
dut al copilăriei, este sentimen
tul cu care scriitorul însoțește 
această luptă inegală. Senti
ment de cea mai limpede ex
tracție SO2Îală, căci lumea care 
refuză puritatea are trăsăturile 
precise ale burgheziei contem
porane, duplicitate^, venalita
tea și amoralitatea ei. în Invi
tație la castel mica dansatoare 
Isabelle își apără demnitatea 
în fața asaltului fără scrupule 
al banilor, cu attt mai ispititor

spectacolului, prin care Ideile 
străbat cu ușurință qi cu preg
nanță. O ușoară complicitate 
cu publicul, în sensul unei con
venții acceptate reciproc, s® 
strecoară extrem de discret 
de-a lungul celor cinci acte, 
pentru a deveni mai vizibilă 
în final, acolo unde a „lua în 
serios" întorsătura acțiunii ar 
fl însemnat a-1 falsifica sensul 

In decorul Iui Mihai Tofan, 
care realizează o foarte subtilă 
îmbinare a eleganței cu func
ționalitatea, inventînd printre 
altele o admirabilă soluție pen
tru jocul aparițiilor șl dispari
țiilor celor doi frați gemeni 
(una din cheile de compoziție 
ale piesei), interpretarea acto-

„INVITAȚIE
LA CASTEL"
de Anouilh, la Teatru! din Constanța

cu cit în schimbul lor nu 1 se 
cere, aparent, nimic, nimic alt
ceva decît să-i accepte. Dar 
însăși această acceptare are, 
pentru Isabelle, semnificația 
unei înfrîngeri. Victoria refu
zului nu poate fi totuși, decît 
temporară, căci Isabelle sfîr- 
șește prin a se integra conven
țiilor ridicoje ale „grand mon
denului, într-un final care ar 
putea să pară un happy-end, 
dacă n-ar fi marcat atit de pu
ternic de aceste convenții, si
milare — pe un alt plan — ce
lor teatrale. „Rozul" lui A- 
nouilh este și aici, ca în atîtea 
alte locuri, înșelător. El se 
amestecă cu negrul, într-o 
combinație de mare efect dra
matic, al cărei secret nu-1 cu
noaște nimeni atît de bine ca 
autorul francez. Suplețea teh
nicii teatrale și extraordinarul 
eimț scenic sînt trăsăturile 
constante ale aceetei piese, ca si 
ale întregului teatru al lui 
Anouilh, „un teatru aerat, tra
gic cu sobrietate, liric cu dis
creție, traversat de toate vîn- 
turile fanteziei". (Lanson).

Regizorul Ion Maximilian a 
transpus piesa într-o montare 
„ă la franțaise", plină de căl
dură și de mișcare, articulată 
grațios și fluent. O voioșie so
bră, un aer de mînie veselă 
traversează reprezentația, la 
un mod care îngăduie trecerile 
cele mai neașteptate de la sta
rea de umor la cea de tensiune 
gravă sau violentă. Nici o ezi
tare a gustului, nici un accent 
fals nu umbresc transparența

ricească este omogena la un ni
vel care depășește vizibil me
dia curentă. Cîteva distincții 
se impun totuși. Admirabila 
compoziție a lui Mircea Con- 
stantinescu-Govora în Messer- 
schmann, magnatul finanțe!, 
este printre cele dintîi, grație 
modului discret în care actorul 
motivează orgoliul disprețui
tor al personajului prin biogra
fia sa de om lovit, disprețuit el 
însuși cîndva, supus tuturor 
umilințelor și privațiunilor, și 
tocmai de aceea capabil să fi
lozofeze superior asupra condi
ției sale. Apoi Aurora Simfoni
că, a cărei Isabelle poartă în
semnul unei demnități lumi
noase șl profunde ; Romei 
Stănciugel, actor multilateral, 
care diferențiază și adîncește 
cu aplomb caracterele celor 
doi gemeni: Marcela Sassu, 
schitfnd portretul bătrînei 
doamne Desmermortes cu o 
distincție plină de umor ; Va
lentina Bucur, în rolul unei gu
vernante sentimentale șl pros- 
tuțe care se trezește uneori 
vorbind în versuri. Ana Mirena, 
Zoe Caraman-Ștefan, lolanda 
Copăceanu-Mugur, L o u < I i 
Mărtoiu, Emil Bîrlădeanu șî 
Obren Păunovici completează 
o distribuție care a răspuns cu 
8uficentfi promptitudine solici
tărilor regizorale, într-un spec
tacol destinat unui durabil, 
deloc ieftin și — mai alea — 
deloc neglljabti, succes de pu
blic.

SRBASTIAN COSTIN
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PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
La convorbiri au participat 

Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agricul
turii, Gheorghe Moldovan, prim
adjunct al ministrului industriei 
alimentare, și Filip Tomulescu, 
șeful Departamentului silvicul
turii.

A fost de față dr. E. Strătling, 
ambasadorul R. F. a Germaniei 
la București.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Iosif Banc, a primit 
marți P° ministrul federal pen
tru alimentație» agricultură și sil
vicultură al R. F. a Germaniei, 
Hermann HOcherl, care se află 
fntr-o vizită oficială în țara 
noastră.

Cu acest prilej, au fost aborda
te problema alo colaborării între 
Cele două țări în domeniile cer
cetării, tehnicii șl prodneției a-
gricole. (Agerpres)

TOVARĂȘUL MAXIM BERGHIANU S A ÎNAPOIAT
DE LA

Marți seara s-a înapoiat de la 
Moscova tovarășul Maxim Ber- 
ghianu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, care a luat 
parte la o ședință în oadrul Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc (C.A.E.R.) în legătură cu 
dezvoltarea în continuare a co
laborării economice și tehnico-ști- 
ințifice dintre țărila membre ale 
C.A.E.R.

MOSCOVA
La lorire, pe aeroportul Bănea

ți, erau prezențî Gheorghe 
Cioară și Petrache Buzoiinu, 
prim-vicepreședinți ai C.S.P., |i 
al ți reprezentanți ai Corni tetrfhii 
da Stat al Planificării.

Au fost de față A. V. Buov. 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am ba
ndei.

(Afespres)

Sosirea unei delegații
a P. C. I.

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Partidului 
Comunist Italian, condusă de to
varășul Gastone Gensini, membru 
al Președinției Comisiei Centrale 
de Control a P.C.I., șeful secției 
Educație ideologică a C.C. al 
P.C.I., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită în țara 
noastră. Din delegație fac parte 
tovarășii . Antonino Cuffaro, 
membru al C.C. al P.C.I., prim- 
secretar al Federației P.C.I. din 
Triest, Franco Ambrogio, mem
bru al C.C. al P.C.I., prim-secre- 
tar al Federației P.C.I. din Co- 
senza. Dina Dio talie vi, membru 
al Comisiei Centrale de Control 
a P.C.I., prim-secretar al Fede
rației P.C.I. din Ancona, Agos
tino Zavattini, prim-sec ret ar al 
Federației P.C.I. din Mantnva.

Lj loan, pa aeroportul Bă
neau, delegația a fost în timp in a- 
t*  de tovarășii Ghizela Vass și Al
de*  Militam, membri ai C.C. al 
P.CJL, da activiști de partid.

AAmiDOAlM

(Agerpres)

DUPĂ LĂSAREA CORTINEI PESTE
BUCUREȘTEANĂ A „EUROPENELOR"

EDIȚIA 
DE BOX

• MARȚI A PLECAT LA 
t*RAGA  o delegație a Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste, condusă de to
varășul Dumitru Petrescu, vice
președinte al Frontului Unității 
Socialiste, care, la invitația Fron
tului Național din Cehoslovacia, 
va face o vizită do schimb de 
experiență.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de Neculai Agachi, Tamara Do- 
brin și Eugen Jeheleanu, vice
președinți ai Consiliului Națio
nal al F.U.S.. și de membri ai 
Consiliului.

A fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București.

★

Corespondentul Agerpres, E. 
lonescu, transmite : La invitația 
C.C. al Frontului național din 
R S. Cehoslovacă, marți a sosit 
la Praga o delegație a Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste din Republica Socia
listă România. Delegația este 
condusă de Dumitru Petrescu, 
vicepreședinte al Frontului Uni
tății Socialiste.

funcționari superiori din institu
țiile respective, precum și repre
zentanți ai ambasadei R. P. Un
gare la Bucurefti.

• MARȚI LA AMIAZA a pă
răsit Capitala directorul general 
adjunct al Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), Myer Cohen, împreu
nă cu soția, care, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din MA.E. 
și Ministerului Muncii.

• LA INVITAȚIA Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, marți 
după-amiază a sosit în Capitală 
o delegație a conducerii Sindi
catului funcționarilor superiori 
din R. F. a Germaniei — D.A.G. 
— condusă de Hermann Brandt, 
președintele sindicatului.

• MARȚI DIMINEAȚA. Or
ban Las lo, prim-adjunct al mi
nistrului culturii din R. P. Un
gară, a avut întrevederi la Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, cu Alexandru Bălăci șl 
Ion Moraru, vicepreședinți ai 
comitetului, și la Ministerul în- 
vățĂraîntului, cu Miron Constan- 
tinescu, adjunct al ministrului.

La întrevederi au luat parte

Ia urma convorbirilor caro au 
avut ioc la București, marți a-a 
semnat la Consiliul Superior al 
Afrieulturil un aranjament de co
laborare tehui co-1 ti In țif Ică intre 
Const Îmi Superior al Agriculturii 
«1 Minis Ierul Federal pentru A Il
men Lăți e. Ajri cui tur*  și S U vl cul
turi il H. P. 1 Germaniei.

Din partea român*,  aranjamen
tul a fost semnat de Nieolae Gio- 
san. președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, iar din partea 
R. F. a Germaniei de Hermann 
H ocher 1. mlnlxtrul federal pentru 
alimentație, agriculturi si aii vi- 
culturâ.

Aranjamentul prevede vizite re
ciproce da specialiști din diferite 
domenii ale agriculturii, silvicul
turii fl industrializeril produselor 
agricole, specializeri în institute 
de cer ce tin și unități de produc
ție din cele dau*  țări, schimburi 
de material biologic și publicații 
știjnțilice Intre institute de cer
cetări,

★
Marți după-amiază a părăsit ca

pitala ministrul federal pentru a- 
limentațle, agricultură și silvicul
tură al R. F. e Germaniei, care, 
la Invitația președintelui Consi
liului Superior al Agriculturii, a 
făcut o vizită oficială In țara 
noastră.

La plecare, pa aeroportul Bă- 
neasa, ministrul vest-german a 
fost salutat de Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, șl membri al con
ducerii C.S.A. ți ai Ministerului 
Industriei Alimentare.

Au fost de față dr. E. Strătling. 
ambasadorul R. F. a Germaniei.

(Agerprei)

Vizitele delegației Comitetului orășenesc 
Budapesta al P. M. S. II. și a Sfatului

• MARȚI AU CONTINUAT 
pa pollfonul de la Tunari 
campionatele Internaționale de 
tir ala țârii noastre fi Întrece
rile Balcaniadei. In proba de 
armă standard 1 x 24 focuri, 
victoria a revenit țintarului 
Gary Anderson (S.U.A.) cu 515 
puncte. Tn clasamentul balca
niadei primul lac a fost ocupat 
de Botaru (România) cu 574 
puncte. La pistol liber 64 
fecurl a terminat Învingător 
Hromada (Cehoslovacia) — 563 
puncte. La Balcaniadă, țintarul 
rămân Bratu s-a clasat pe pri
mul Ioc cu 55S puncte. Proba 
âe armă standard 3 x 24 (femr- 
■ in) a fast dominată da sporti
va maghiară Lajosne Paveska 
cu H4 puncte. Georgeta Șerhan 
a ocupat primul lac la balca
niadă cu 557 puncte. Proba 
balcanică de armă standard 
ă x 1*  (Juolari) > revenit iugo
slavului Lari ci cu Mfl puncte. 
Astăci au loc ultimele Între
ceri.

• DUPĂ 7 RUNDE, In tnr- 
ueul Internațional de șah de 
la Llubliana fn fruntea clasa
mentului ae află Tringov, Gli- 
gorici, Puc. Pianinei cu cile 
4.1 puncte flecare. Șahistul ro
mân Florin Gheorghiu ocupă 
locul 1 cu 3 puncte fi o parti
tă întreruptă.

■ ASTAZ1 SE DESFASOA- 
>A «tapa a 29-a a campiona
tului diviziei A la fotbal. Cele 
două meciuri programate In 
Capitală so vor disputa după 
următorul program : Stadionul 
Dinamo, ora 14.44 ; Dinamo 
București — Petrolul Ploiești ; 
stadionul Republicii, ora 18,06 : 
Progresul Bucurefti — Univer
sitatea CraJova.

In țaxă vor avea loe urmă
toarele Jocuri i Jiul Petrosenl
— Universitatea Cluj ; F. C. 
Argej — Vagonol Arad ; Dina
mo Bacău — Rapid București ; 
Cri|nl Oradea — A.S.A. Tg. 
Mures ; Politehnica lafl — 
Steaua Bucurefti ; U.T. Arad
— Farul Constanța.

(Agerpres)

Iubitorii sportului din țara 
noastră, pasionații „nobilei arte" 
au trăit, duminică seara, satisfac
ția plenară a celui mai strălucit 
succes al boxului românesc : din 
cele 44 de medalii de aur, de ar
gint și bronz puse în )oc, repre
zentanții noștri au dobîndit 4 de 
aur, 2 de argint și 1 de bronz — 
o adevărată comoară — situîn- 
du-se în clasamentul pe națiuni 
pe primul loc. Este cel mai bun 
rezultat obținut vreodată de pu- 
giliștii români. De aceea, ziua de 
duminică va trebui înscrisă cu 
literă de aur în hronicul boxului 
nostru. Ea va rămîne, indiscuta
bil, o zi memorabilă. De patru ori 
pe cea mai înaltă treaptă a podiu
mului de onoare a urcat cîte un 
tînăr fiu al Carpaților ; de patru 
ori s-a intonat imnul național și 
s-a înălțat drapelul cu tricolorul 
românesc. Felicitări băieți, felici
tări din inimă, pentru voi și pen
tru antrenorii voștri I Actul lor 
suprem din careul cu corzi alba
— dăruirea totală luptei sportive, 
curajul și îndemînarea cu care 
s-au înfruntat adeversaril, inteli
gența și agilitatea cu care s-au 
mișcat în ring, forța și rezistența 
fizică pe care le-au arătat în în
crucișarea de mănuși și idei tacti
ce, mănunchi de virtuți omenești
— le aduce nobilul titlu de cam
pioni ai bătrîmilui continent, 
ceea ce, pe cealaltă parte a mo
nedei, Ie oferă privilegiul de a-și 
înscrie numele printre eroii rin
gului. Onoarea existenței sportu
lui — spunea cineva — este a- 
ceea de a fi biruitor.

...După 8 zile de întreceri pa
sionante, cu aproape 200 de 
partide, elita boxului amator eu
ropean și-a desemnat campionii, 
în această încleștare de forțe, fi
rește, au învins cei mai buni, cel 
mai puternici, cei mai combativi. 
Pe aceștia i-au înconjurat centu
rile europene. Respectînd princi
piile eterne ale boxului — spiri
tul de sportivitate și loialitate în 
întrecere — boxeri, oficiali și orga
nizatori au dăruit, prin eforturi 
lăudabile, susținute, ediției bucu- 
reștene a „europenelor", o reușită

depltaă. Am reținut lupta aprigă 
din ring, disputele pentru întiie- 
tate, înfruntarea forțelor dezlăn
țuite, dar am memorat și aplaudat 
gesturile de cavalerism, Îmbrățișă
rile, buchetele împărțite la sfîrși- 
tul luptei între „adversari", arbi
tri, antrenori și public. Am înțeles 
că boxul, sportul în general, este 
și o manifestare a sentimentelor 
prieteniei. Actualele campionate, 
mai mult ca altădată, au acreditat 
și apărat prin judecătorii lor, ceea 
ce este frumos și are nimbul no- 
bleții în acest sport străvechi cîl 
civilizația : arta de a încrucișa nu 
numai mănușile ci și ideile, de a 
etala nu numai o tactică ci și un

sportivi din numeroase țări. 
Aceasta evidențiază cu eloc
vență perspectivele de pro
gres al boxului continental. 
Infuzia de tinerețe în mai 
toate echipele participante — 
trăsătură evidentă, viguroasă și 
constantă a loturilor prezenta 
aici — comportarea mal mult 
decît meritorie a tinerilor pugiliști 
— unii au fost revelațiile acestor 
întreceri și au produs surprize 
neașteptate — demonstrează 
rostul și necesitatea acestei „po
litiei de întinerire". Și ceea ce a 
impresionat cel mai mult, pe lin
gă pregătirea lor fizică, este ma
turitatea tactică. Insuccesele pri-

Dumitrescu, Cuțov, Alexe — me
dalii de aur — secondați de a- 
proape pe treapta a doua de Ion 
Monea și Victor Silberman — 
medaliațî cu argint, și Ion Covad 
— cu bronz. Toți la un loc, adu
nă o colecție bună, simbolic von- 
bind, un adevărat tezaur. In drep
tul numelui fiecăruia se scrie cu- 
vîntul România. Nu dintr-o sim
plă formalitate noi le trecem și 
pe ale antrenorilor care i-au pre
gătit : I. Popa, L. Popescu, C. 
Dumitrescu, T. Niculescm 
Fără ei...

Ce s-ar mai putea spune ? Re- 
înnodînd în continuare, firul suc
ceselor românești, băieții se do-

ÎNSEMNĂRI PENTRU
HRONICUL BOXULUI

stil și inteligență în mișcarea din 
ring. A triumfat scrima pugilisti- 
că, jocul subtil, stilul tehnic în 
pofida luptei rudimentare. Și da
că „europenele" de la București 
le privim și ca o repetiție pentru 
Olimpiada miincheneză, atunci 
reușita lor își reclamă de două 
ori însemnătatea. Numeroase re
prezentative de țări au efectuat 
primul mare rodaj preolimpic. O 
serie de tineri, necunoscuți pînă 
ieri, și-au înscris numele printre 
pretendenții viitoarelor medalii 
olimpice. Ei și-au deschis cariera 
sportivă, poate, tocmai aici la 
București, desprinzîndu-și numele 
din anonimat. Dacă pînă acum 
„centurile europene" se disputau 
între reprezentanții unui număr 
restrins de țări, astăzi, își arogă 
dreptul de a se „bata" pentru 
glorii eterne, de a eîștiga un loo 
sub soarele boxului european,

cinuite lntr-o etapă oarecare de 
aceste preocupări, vor însemna, 
poate, ceva mai tîrziu, garanții 
certe pentru victoriile de mîine. 
Facem această referință aici pen
tru a sublima contribuția adusă 
la reușita „europenelor" de către 
tinerele echipe ale unor țări care, 
deși acum n-au înregsitrat succese 
mari pentiq palmaresul lor, altă
dată făceau onoarea firmei com
petiției.

...La ora cînd înserăm aceste 
rfnduri, cînd cortina s-a lăsat 
peste arena de Ia patinoarul „23 
August" unde timp de mai bine 
de o săptămînă am vizionat 13 
spectacole pugilistice — cu lumi
nile și umbrele lor — oferite de 
„artiștii ringului" din 25 de țări, 
presa și radioteleviziunea întregii 
lumi au consemnat numele celor 
11 campioni europeni, a câștigă
torilor de medalii. Ca niciodată, 
printre ei, șapte români i CiucL

vedesc urmași demni ai „stelelor*  
de odinioară: Toma Aurel, Lu- 
mezeanu, Lucian Popescu, Chi- 
riac, Linca, Negrea, Dobrescu... 
în dificila ascensiune spre po
dium au cîștigat cinstea de a 
privi de pe treptele lui cele mai 
înalte, de justețe. Și cînd te gin- 
dești că trei dintre laureații 
noștri — Dumitrescu, Cuțov 
și Alexe — sînt debutanți 
în această competiție mara
ton I Ei, ca și ceilalți, vorbesc 
elocvent despre valoarea și ie- 
sursele boxului românesc. La 20 do 
ani neîmpliniți și, respectiv, la 22 
și 23, deci la pașii lor dinții, la 
orizont se conturează o carieră 
sportivă strălucită 1 Dar aceasta 
depinde de atîtea și atîtea efor
turi și renunțări personale 1 Un 
titlu, odată obținut, obligă enorm. 
§i în primul rînd supunerea fără 
ezitări acelor legi scrise și rescri? 
se ale sportului.

VASILE CABULEA

MARGINALII LA 0 INTERESANTA
STEAUA ÎNVINSA CU 3—0 IN PRIMA

FINALĂ A „C.C.E."

orășenesc
ÎNTRECERE ȘCOLARĂ

Aseară, la Sofia s-a dis
putat prima „manșă**  a fina
lei „Cupei campionilor eu
ropeni- la volei dintre echi
pele masculine Ț.S.K.A. So
fia și Steaua București. Vo-

leibalîștii bulgari au obți
nut victoria cu scorul de 
3_o (15—3, 15—12, 15—12).
Returul va avea loc la ÎS 
iunie la București.

(Acerpres).

Delegația 
nesc ~--J
și a 
icnesc _ _ _ t__
noastră, a făcut marți dimineața 
o vizită la Comitetul municipal

Comitetului orlșe-
Budapesta al P.M.S.tJ. 

Sfatului popular oră-
care se află în țara

LICEUL AGRICOL DIN BLAJ

ANUNȚĂ
Tn anul acolar 1^69/1970 primațte candida)! la 

concursul do admitero, din toatâ (ara, pontru >pe- 
cialitdfilo :

— CONTABILITATE $1 MERCEOLOGIE AGRI
COLA

— HORTICULTURA
— PROTECȚIA PLANTELOR
Candidați! trebuia sd fio absolvenți al școlii ge

nerale.
înscrierile se fac plnd In ZIUA DE 17 IUNIE 

1969.
Examenul începe tn ziua do 19 IUNIE Ă C fi 

constd din probe scrise fi orale la Limba romdnâ 
fi matemaficd.

Absolvenții color trei specialități pol unea orice 
facultate din inv6)6minlul superior, ea fi absol
venții liceelor de culturi generala.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE POT PRIMI DE 
LA SECRETARIATUL LICEULUI DIN PIAȚA REPU
BLICII NR. 3, TELEFON 223.

Incă sint proaspete momentele 
emoționante petrecute la Sibiu, 
cu ocazia finalei pentatlonului 
școlar. Rareori o competiție atle
tică școlară a reușit să captiveze 
și să mobilizeze în așa măsură 
pe concurenți, Incit echipele for
mate din cei 6 elevi care repre
zentau liceele calificate în finală 
păreau o singură voință, un sin
gur concurent.

Profesorul Vasila Roșea din 
Ploiești, care a pregătit elevele 
cițtigătoare ale ediției finale 
—mea : „Competițiile pe echipe 

' i ce au mai bun 
pentru sport, făcîndu-i să înțe
leagă mai bine valoarea aspira
țiilor colective, ale muncii ți 
luptei pentru victorie în comun". 
Reușita concursului nu a constat 
numai In minuțiozitatea eu care 
el a fost organizat. El poate fi 
considerat un succes prin locul 
care 11 ocupă In eefteitafee spor
tivă școlară, prm interesul pa 
cere l-a trezit in rindul profeso
rilor da educația fizică țt mai 
ales ei rievdor.

Keeestiatoe unei competiții 
care cere o pregătire midtdato- 
rcii, corespunde etlt cerințelor 
de dezvoltare fizică a eterilor 
cit ți indicațiilor metodice pen
tru elevii care deja au pășit ve 
drumul performanțelor sportice.

Competiția a fost deschisă tu-

Bucurafti al P.C.R. șl Comitetul 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București. Membrii 
delegați*!,  condusă de tovarășul 
Sarloa Istvan, membru al C.C. al 
P.M.B.U., președintele Comitetului 
Exficutiv al Sfatului popular al 
orașului Budapesta, au avut o In
finite cu tovarășul Dumitru 
Popa, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secreter al Comitetului mu
nicipal Bucureeti al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, primarul general al Ca
pitalei. La Intilnlre au luat parte ■ erwmen •
Ion Coama, prlm-vicepreședlnte al I ’ »LOmpe
Comitetului executiv al Consiliu- ■ aezvoltd in COpit 
Iul popular al municipiului Bucu
rești, membri al Biroului comite
tului municipal București al 
P.C.R. fi al Comitetului executiv 
al Consiliului popular.

Cu acest prilej a avut loo un 
schimb de păreri asupra activită
ții desfășurate de organele de 
partid șl da stat din cele două 
capitale privind realizarea princi
palelor ahioetive ca le stau In față 
tn domeniul economie, aodal-cul
tural gl de deservire a populațieL 

In aceeași zi. oaspeții au vizitat 
Muzeul de isterie a partidului 
comunist, a' mișcării revoluționa
re șl democratice din România, 
expoziția eu M Column a Iul Tra
ian", eaitiare de locuințe soi. 
Mnplui come rd sie, unități de 
deservire a populației ai instituții 
cultural-artlstiee bucuregtena.

Seara, tovarășul Dumitra Fapa 
a oferit o masă In cinstea mem
brilor delegației Comitetului oră- 
•neM Budapesta al P M fl V. fi 
a Bietului popular arkgeneae

(Agerpres)

turor elevilor, tncepînd de la 
faza pe clasă. Este însă adevărat 
că în echipele clasate pe primele 
locuri la finală se găsesc elevi 
deja consacrați în activitatea 
atletică, ducînd o activitate con
tinuă în secțiile de atletism de 
performanță. Astfel, echipa de 
băieți a Liceului „Gh. Lazăr*  din 
Capitală a fost formată din 
Gheorghe Dumbravă, Vladimir 
Toma, Constantin Horvath, Radu 
Jurma, Florin Tudose ți Gheor- 
ghe Preda, primii fiind chiat 
componenți ai lotului republican 
de atletism. Aceasta nu scade cu 
nimic din meritul profesorului. 
Ba dimpotrivă, el este cel care 
depistează pe cei dotați, care le 
dă primele noțiuni elementare ți 
care, apoi, li îndrumă spre sec
țiile de performanți sau lucrează 
direct, nemijlocit cu ei, pe te
renul de sport.

La fete, din echipe câștigă
toare formată din Lucia Jtnga, 
Liana Ghițescu, Luiza Foalea. 
Midălma Toche, Emilia lontță ți 
Daniela Damitrsțcu, duci eleve 

i feet pregătite de profesorul 
Vasiila Roșea tn cadrul 
sportiva de elevi, eeea ce
dește roW important pe care 
La eoMt profesorul In pregătire*  
elevilor W

Este de notat fap^d că rezul
ta'^ obținute de cei ce s-ea

clasat pe primul loc, finind sea
ma ți de condițiile atmosferice 
nefavorabile, sînt remarcabile. 
Radu Gavrilaț cu 12,8 pe 100 m, 
13,81 m la aruncarea greutății, 
cu 1,88 m la săritura în înălțime, 
cu 8,44 m la lungime, cu 2 :26,2 
la 800 m, se anunță, de pe acum, 
un viitor decatlonist de valoare, 
iar Lucia Jinga cu 13,5 sec. pe 
100 m, 10,15 m la aruncarea 
greutății, cu 1,52 m la săritura 
în înălțime, cu 5,44 la săritura 
în lungime ți 68,7 sec. la 400 m 
a dovedit surprinzătoare calități 
tn afara probei de lungime, unde 
deja se afirmase.

Competiția, la prima ediția 
ți-a demonstrat din plin utilita
tea. Pentru viitor, poate ar fi 
utilă o fază pe zonă, premergă
toare finalei, înlăturîndu-se ast
fel calificarea pentru finală nu
mai pe baza rezultatelor scrise, 
care asa cum s-a petrecut cu Li
ceul din Ineu, nu e confirmai 
nici pa departe rezultatele obți
nute .acasă". Totodată, competi
ția a subliniat robii important pe 
care organizațiile U.T.C. l-eu 
scut in organizarea ți desfășura
rea competiției pe parcursul eta
pelor, fund un exemplu excelent 
pentru ctsloarela acțiuni pe tărtm 
sportiv.

LUDVIK DANEK
REA DISCULUI

66,50 tn LA ARUNCA-

S. DUMTTBESCU

MINISTERUL INDUSTRIEI UfOARE
GRU9UL ȘCOLAR

AL ÎNTREPRINDERII FILATURA ROMANEASCA DE BUMBAC

str. Blrsei nr. 3, sectorul 4, București, cartierul Titan-Balta Alba, 
tramvai 23—24, stafia Morarilor, troleibuz 84, telefon 22 32 20— 
22 32 29.

ANUNȚ
Grupul școlar F.R.B., primește înscrieri la concur,l. de admi

tere la Școala Profesionala de zi, în anul școlar 1969 1970, 
absolvenți ai școlii generale tn vîrstfl pînă la 18 ani tirp1 nifi 
tn cursul anului (1 ianuarie—31 decembrie 1969) cu domiciliul 
tn București și comunele situate la 50 km de municipiul Bucu
rești, pentru meseriile :

— FILATORI DE BUMBAC
— FILATORI DE IN SI CINEPA
— FILATORI DE LINĂ
— ȚESĂTORI
— FINISORI PRODUSE TEXTILE
— TRICOTERI MAȘINI RECTILINII
— TRICOTERI MAȘINI CIRCULARE
— CONFECȚII TRICOTAJE
— ELECTRICIENI
— STRUNGARI
— SCULERI MATRIȚERI
Înscrierile ce jac INTRE 15—30 IUNIE A C. pe boa wmd- 

toarelor acte j
— certificat de absolvire a 7—8 clase, tn original
— certificat de naștere în original ți copie
— fișa copilului de la 0—15 ani pe care o eliberează școala ge

nerală absolvită, sau certificat medical eliberat de circumscripția 
medico-sanitară la care candidatul este în evidență

— buletin de analiza singelui, efectuată cu cel mult 3 săptă
mâni înainte de concurs fi tezultatul examenului radiologie pulmo
nar sau radioscopie, radiografie sau microradiografie, efectuat eu 
cel mult 3 luni înainte de concurs.

Concursul va avea loc INTRE 1—12 IULIE 1969, și va conita 
din probe scrise și orale la Limba românâ și matematică, mate
ria claselor I—VIII ale scolii generale.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE POT LUA ZILNIC DE LA 
SECRETARIATUL SCOLII ÎNTRE ORELE 8—20, TELEFON 
22 32 20—22 32 29. '

(Vrmaro dtot pag. I)

țtdar de mantent, corelare*  *cea-  
tor aoluțri cu e larii perspectivi 
asupra vntoruhxi-

Parnind mr—i de la aeaat de
ziderat, Ccaitetul jadațen Ti
miș *1  U.T.C. și-a hacrâ ca prin- 
cip*l  obiectiv In preocupările sale 
oribb tarea către cuprinderea unui 
rfmp larg de actnitate care U 
încadreze, pe dt poabd, toate 
domeniile mimefi cu tineretul. 
Am căutat, în acest mu, să na 
smcTOuizăm acțiunile cu ceea ce 
știam că reprezintă punctele de
finitorii pe o viitoare agerwii a 
înfăptuirilor județului. Mi refer 
la faptul că. urmărind creșterea 
aportului tineretului în întreprin
derile industriale, de transporturi, 
în unitățile agricole iau pe jan- 
tierela de construcții ale județu
lui, am ținut seama de profi
lul ți de perspectiva viitoare a 
acestora, de hotărfrile actuale dar 
și de procesul In curs de desfă
șurare, de automatizare fi meca
nizare a proceselor muncii atît în 
industrie dt fi în agricultură 
unde numărul mînuitorilor de a- 
gregate pentru irigații, al lucră
torilor din serele și complexele 
de creștere a animalelor în care 
se practică o legumicultura și o 
zootehnie de tip industrial este în 
continuă creștere. Acestea au fost 
elementele care ne-au călăuzit în 
activitățile cu tinerii îndreptate 
către creșterea nivelului lor de 
cunoștințe profesionale, întărirea 
disciplinei în producție, acumula
rea celor mai noi procedee de 
muncă. Ținînd, în același timp, 
seama de sensul dezvoltării so
ciale care pune un accent tot mai 
mare pe întrepătrunderea dintre 
știință și practică, dintre cerceta
re și aplicarea pe viu a rezulta
telor cercetării științifice, ne-am 
concentrat atenția ți asupra **

• CD PRILEJUL unul con
curs atletic desfășurat la Long 
Beach (California), sportivul 
cehoslovac Ludvik Danek a 
clștlgat proba de arunearea 
discului cn performanța da 
<i,M m., care constituie un 
noi record al Buropei. Vechiul

record deținut de același atlet 
era de 65,21 m. Recordul mon
dial aparține americanului Jay 
Silvester și este de 68,40 m.

După concursul de la Long 
Beach, Danek a declarat că «• 
nul acesta speri iă atingi dis
tanța de 70 dl

Festiviiaiâ da premiera • pe podium, primele trei echipe clasate 
In concursul da pentatlon școlar

Perfecționarea activității organizației U.T.C.
tragerii unui număr sporit de ti
neri li rezolvarea unor teme pro
puse sectoarelor de cercetare. E- 
xixtența în județul nostru a u- 
nor institute specializate făcea in
dispensabilă înscrierea acestui o- 
biectiv în preocupările organiza
ției U.T.C.

Calea principală prin care cân
tăm îmbinarea armonioasă dintre 
prezent fi perspectivă este, în 
practica Comitetului județean Ti
miș al U.T.C., stabilirea și urmă
rirea obiectivelor esențiale pe o 
perioadă mai îndelungată. Astfel, 
în contextul programului stabilit 
de conferința județeană, ne-am 
propus ca în cursul acestui an să 
acordăm un sprijin substanțial, o 
îndrumare mai atentă îndeosebi 
organizațiilor U.T.C. din sectoa
rele de construcții, din întreprin
derile de mecanizare a agricultu
rii, întreprinderile agricole da 
stat și din școlile generale. 
De ce tocmai lor ? Pentru că 
aceste organizații constituie, 
după părerea comitetului nos
tru, adevărate pepiniere pen
tru formarea unor cadre ale 
căror răspunderi și obligații po
litice și sociale vor cunoaște o 
continuă amplificare. Pentru că 
generalizarea noului sistem de 
învățămînt va impune statornici
rea unor legături mai durabile în
tre tînăr și organizația U.T.C., în
tre propriile sale scopuri și cele 
ale organizației U.T.C. Aici, în 
organizațiile U.T.C. din școli voi 
învăța majoritatea covîrșitoare â 
tinerilor alfabetul vieții de orga
nizație, disciplina pe care ea o 
presupune. Pe de altă parte, or
ganizațiile U.T.C., atit cele din

întreprinderile de mecanizare 
cit și cele din lntreprindari- 
le agricole de stat au devenit, 
pentru nai, punctul critic al ac
tivității U.T.C. la sate. Existlnd 
o slabă aderență între de |i co
mitetele comunale, organizațiila 
U.T.C dm UMJL și UVS. ale 
judetnhn Timiș nu și-au înțeles 
întotdeauna pe deplin rolul de a 
deveni factori mobilizatori la 
muncă, au o slabă influență a- 
supra tinerilor. In sftnit, pe șan
tierele, de construcții lucrează nu
meroși tineri- Mulțî vin din satele 
județului, sînt mai puțin obișnuiți 
cu disciplina muncitorească. Tre
buie ajutați nu numai «ă se cali
fice dar să și Înțeleagă, cu toata 
bogăția sa de senSuri, noțiunea 
de „muncitor" și mai ales pe a- 
ceea de „muncitor constructor", 
să se simtă mindri de ceea ce 
fac, să iubească meseria pe care 
și-au ales-o. Pornind de la expe
riența pozitivă acumulată în anul 
trecut, am procedat la preluarea 
unor construcții și obiective eco
nomice și social-culturale, la ini
țierea unor șantiere ale tineretu
lui. Au fost organizate activități 
concrete cu toate aceste catego
rii de tineri, discuții și dezba
teri în legătură cu „rolul grupei 
U.T.C.", cu „demnitatea meseri
ei de constructor", cicluri temati
ce, lntilniri cu personalități, cu 
activiști, cu oameni a căror expe
riență în muncă poate și trebuie 
să fie împărtășită și altora, 
excursii pe diferite itinerarii, vi
zite în muzee, concursuri profe
sionale, artistice, sesiuni de co
municări fctiințifee la care au fost 
invitați să particip*.

Conturare*  precisă a unor o- 
hiactiva de viitor, stabilirea unor 
domenii concrete de acțiune na 
aa drept consecință stagnarea, 
pasivitatea mițiatrvei în alte di
recții. Stilul de muncă al cnmi- 
tetulni nostru județean țintește 
lă doblndească mai multă mobi
litate. li devină mai dinamic, 
mai receptiv’ la metodele noi, la 
condițiile concrete, la schimbări
le ce i urs in pe parcurs. Prece- 
dînd astfel, avem convingerea ca 
vom putea evita cel puțin pe vii
tor situații care, din păcate, apar 
uneori, anume acelea cînd din 
dorința de a rezolva cu succes și 
operativ o sarcină urgentă, ne 
concentrăm forței® disponibile a- 
supra ei, ceea ce face ca ulterior 
să constatăm că s-au aglomerat 
alte probleme nesoluționate toc
mai din cauza acestei priorități 
acordate la un moment dat. De 
fapt asemenea concentrare recla
mată de urgența unei sarcini nu 
este declt o urmare a dozării ne
raționale a eforturilor în etapa 
anterioare aceleia în care o ob
servăm. într-o perioadă, din 
cauza unor astfel de acci
dente, am ajuns să observăm că, 
alături de puncte elementare ala 
activității noastre, urmărirea mo
dului în care se preocupă comi
tetele organizațiilor U.T.C. de 
creșterea rindurilor organizației, 
de ținerea adunărilor lunara ale 
grupelor, rămase în suspensie,, sa 
situau, la fel de puțin satisfăcă
toare ca nivel de rezolvare, pro
bleme foarte importante : pro
paganda tehnică în organizațiile 
U.T.C. din industrie, problema 
calificării, atenția față de cadrela

tehnice fi inginerești. în această 
situație intervenția biroului comi
tetului județean i-a dovedit a fi 
promptă fi utilă prin canalizarea 
eforturilor altor comisii înspre în
deplinire*  lardnilor secției res
pective. La prima vedere s-ar pă
rea că avem a face cu o situa
ție pe care ne-am obișnuit să a 
numim muncă în salt Spun „la 
prima vedere" deoarece tocmai 
datorită coordonării întregii acti
vități comitetul județean poate și 
trebuie lă evite neîndeplinirea u- 
nor sarcini și în același timp să 
înarmeze fiecare secție și comi
sie cu o clară perspectivă asupra 
planurilor de viitor. Bezultă deci 
că evitarea muncii în salturi poa
te fi asigurată și noi o asigurăm 
de obicei în primul rfnd prin în
deplinirea la timp a obiectivelor 
reieșite din programele de activi
tăți. Consider că în activitate» 
noastră nu există probleme „mi
nore" sau „majore", toate au a- 
ceeași importanță fiind lzvorite 
din realitatea muncii pe care c 
desfășurăm, toate converg în a- 
ceeași direcție, educarea tinere
tului.

Bizuindu-și activitatea pe mun
ca desfășurată în secții și comi
sii, biroul comitetului județean 
s-a străduit să le coordoneze în 
așa fel îneît obiectivele lor s& fie 
subordonate în egală măsură pro
blemelor actuale, specifice fiecă
reia, celor de interes comun, pre
cum și celor de perspectivă. De 
aceea conținutul ansamblului de 
acțiuni, dezbateri, expuneri, pro
iecții de filme etc., dedicate gri
jii pentru apărarea și dezvoltarea 
avutului obștesc în agricultură a

fost asigurat prin eforturi comu
ne atit de comisiile din cadrul 
secției organizatorice cît și de 
cele din cadrul secției de propa
gandă, iar secția de propagandă 
și comisia economică și-au con
jugat eforturile în organizarea o- 
limpiadeior pe meserii cărora li 
s-a imprimat, pe lingă caracterul 
profesional, și un pronunțat as
pect educativ. De aceea colecti
vele de control al căror obiectiv 
l-a constituit propaganda tehnică 
au fost alcătuite din repiezentanți 
ai multor secții ale comitetului 
județean, astfel îneît problema 
de bază a fost situată în con
textul mult mai vast al activită
ții profesionale și sociale, politi
ce, ideologice, al practicii în pro
ducție, al preocupărilor comitetu
lui U.T.C. în legătură cu toate 
aceste aspecte. Comitetul jude
țean U.T.C. a fost pus astfel în 
posesia unor date complexe și a 
putut lua măsuri specifice, în 
funcție de propunerile secțiilor, 
în funcție de constatările cu ca
racter general făcute în întreprin
derile controlate. Personal, con
sider că activitatea comisiilor nu 
trebuie privită în sine, static ci 
ca un ansamblu de acțiuni care 
în strfnsă corelare să contribuie 
la realizarea scopului comun, e- 
ducarea tineretului. Studiul 
aprofundat al documentelor de 
partid, al Tezelor și proiectului 
de Directive ale celui de-al X-lea 
Congres al Partidului ne arată 
căile noi de îmbogățire a modali, 
tăților educative în munca cu ti
neretul. Organizația noastră ju
dețeană este hotărîtă să-și spo
rească și în continuare eforturile 
pentru a-și îndeplini cu cinste 
nobila misiune încredințată de 
partid de a contribui la educarea 
tinerei generații menită să ducă 
mai departe făclia progresului so
cial pe pămîntul patriei noastre.



INDEPENDENȚĂ, LIBERTATE
Șl PACE VIETNAMULUI 

APELUL
CONSFĂTUIRII INTERNAȚIONALE A PARTIDELOR 

COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Formarea unui
guvern revoluționar 

provizoriu 
in Vietnamul de sud

y

Consfătuirea internațională 
a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești 
transmite poporului frate viet
namez un Înflăcărat salut de 
luptă și-1 felicită din toată 
ihima pentru succesele isto
rice obținute în lupta împo
triva agresiunii S.U.A.

Transmitem un salut deose
bit avangărzii poporului viet- 
liamez, Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și Co
mitetului său Central, mare
lui patriot și internaționalist, 
tovarășului Ho Și Min, emi
nent militant al mișcării co
muniste internaționale. Parti
dul celor ce Muncesc din Viet
nam constituie forța însufle- 
țitoare și conducătoare în 
lupta împotriva agresiunii im
perialismului S.U.A. El apără 
consecvent interesele națio- 
-nale ale R. D. Vietnam, avan
postul socialismului în Asia 
de sud-est.

Transmitem salutul noslru 
fierbinte Frontului Național 
He Eliberare din Vietnamul 
de sud, reprezentantul legitim 
al populației Vietnamului de 
sud. organizatorul și conducă
torul încercat al luptei eroice 
de rezistență împotriva agre
siunii S.U.A. Programul poli
tic al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud constitv’e o bază a unirii 
întregii populații din Vietna
mul de sud In lupta sa dreap
tă de eliberare.

Consfătuirea Internațională 
sprijină fără rezerve progra
mul în 10 puncte „principiile 
și conținutul principal ale so
luționării generale a proble
mei sud-vietnameze ca o con
tribuție la restabilirea păcii In 
Vietnam” — program formulat 
Ia 8 mai 1989 de Comitetul 
Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul 
de sud. Acest program por
nește de la principiile de bază 
ale acordului de la Geneva 
din 1954 cu privire la Viet
nam și de Ia situația actuală 
din Vietnam. El se bazează 
pe programul politic și pe po
ziția, exprimată In cele 5 
puncte, a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul 
de sud și corespunde cu po
ziția formulată In 4 puncte de 
guvernul Republicii Demo
crate Vietnam. Soluționarea 
propusă a problemei sud-viet
nameze corespunde pe deplin 
drepturilor naționale ale po
porului vietnamez și interese
lor păcii In lumea întreagă. 
Ea garantează dreptul popu
lației sud-vietnameze la auto
determinare și asigură pacea 
trainică în Vietnam, cores- 
punzind, de asemenea, intere
selor celorlalte popoare din 
Indochina.

Dreptul poporului vietnamez 
de a lupta pentru salvgardarea 
patriei sale exprimă dreptul sfint 
și inalienabil al tuturor popoa
relor de a-și asigura propria 
apărare.

Lupta poporului vietnamez 
pentru libertate șl indepen
dență stîrnește admirația șl 
respectul profund al popoare
lor. DIrzenia, eroismul și în
crederea poporului vietna
mez în victoria sa constituie 
un exemplu și un stimulent 
în luptă împotriva imperialis
mului, pentru menținerea pă
cii, pentru eliberarea popoare
lor de sub exploatare și asu
prire. Apărîndu-și patria, po
porul vietnamez își îndepli
nește, totodată, datoria inter- 
naționalistă și slujește cauza 
nobilă a asigurării păcii mon
diale. In această luptă, pro
fund justă, a poporului viet
namez, noi am fost, sîntem șl 
vom fi cu fermitate și în mod 
solidar de partea sa.

Lupta eroică a poporului 
vietnafhez împotriva agresiu
nii S.U.A. este una din cele 
mai importante componente 
ale luptei pe plan mondial 
dintre socialism și imperia
lism, dintre forțele progresu
lui și cele ale reacțiunii.

Prin intervenția armată în 
Vietnam, forțele imperialiste 
ale S.U.A. au încercat să dis
trugă unul din avanposturile 
socialismului în Asia, să ba

reze popoarelor din Indochi
na calea spre pace, libertate 
și progres, să dea o lovitură 
mișcării revoluționare de eli
berare națională din Asia. 
Africa și America Latină, să 
pună la încercare trămizia so
lidarității țărilor socialiste și 
a tuturor forțelor antumpev-a- 
liste. Aceste planuri ale impe
rialismului S.U.A. stat con
damnate la eșec

Cu sprijinul puternic al ță
rilor socialiste. In primul riad 
al Uniunii Sovietice, precum 
și al tuturor popoarelor iu
bitoare de pace din lume, po
porul vietnamez a demonstrat 
S.U.A. — principala forță a 
imperialismului — că puterea 
lor nu este nelimitată.

Crimele barbare ale inter- 
venționiștUor americani Îm
potriva poporului vietnamez, 
folosirea armelor biologice, 
chimice' și a altor mijloace de 
exterminare In masă, care 
constituie un genocid ta ade
văratul înțeles al cuvtatu’.ui, 
revoltă conștiința omenirii. 
Ele au dezvăluit ta fața tu
turor popoarelor adevărata e- 
sență antiumană a imperia
lismul ui_

Toate acestea au dus Ia izo
larea politică și morală cres- 
cindă a agresorului Ia cercu
rile cele mai largi ale opiniei 
publice, inclusiv In cercurile 
guvernante din unele țări ca
pitaliste. PInă și In S.U.A, 
pături tot mai largi ale popu
lației se pronunță Împotriva 
războiului murdar din Viet
nam, ale cărui consecințe zgu
duie societatea americană

Epopeea eroică a poporului 
vietnamez este unul din fac
torii doterminanți ai mișcării 
anti imperialiști a popote
lor, care îți gățețte. de ase
menea. expresie ta acțimule 
de luptă ale tineretului ți 
studenților.

In ciuda faptului că agre
sorul a pus In mișcare o gi
gantică mașină de război, el 
a fost nevoit să înceteze tn 
mod necondiționat bombarda
mentele asupra teritoriului 
Republicii Democrate Viet
nam și să accepte tratative 
cvadripartite cu participarea, 
egală In drepturi, a Frontului 
Național de Eliberare din Vi
etnamul de sud, în Vietnamul 
de sud forțele armatei popu
lare de eliberare dau fără în
cetare lovituri grele interven- 
ționiștilor S.l’A și marione
telor lor. Pe cea mai mare 
parte a teritoriului a fast 
instaurată puterea populară. 
Regimul-marionetă falimen
tar se menține numai cu a- 
jutorul baionetelor imperia
lismului S.UA

Toate acestea constituie im
portante succese ale eroicului 
popor vietnamez, ale sistemu
lui mondial socialist, ale miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale, ale tu
turor forțelor iubitoare de 
pace și progresiste. Lupta dusă 
cu succes de Vietnam oglin
dește schimbările intervenite 
In raportul de forțe pe plan 
internațional, puterea cres- 
cindă pe scară mondială a 
forțelor socialismului, demo
crației și eliberării naționale.

în ampla mișcare de spri
jinire a Vietnamului împo
triva agresiunii S.L’JL și-a 
găsit o expresie clară și con
cretă năzuința mișcării co
muniste internaționale, pre
cum și a tuturor forțelor anti- 
imperialiste spre coeziune și 
unitate de acțiune In lupta 
împotriva dușmanului comun 
al omenirii — imperialismul.

Lupta patrioților vietnamezi 
demonstrează că este de neîn
vins un popor, care luptă con
secvent împotriva imperialis
mului, pentru libertate și in
dependență, și de partea că
ruia se află U.R.S.S., toate ță
rile socialiste și forțele pă
cii din lumea întreagă.

Cu cit sint mai puternice 
unitatea și coeziunea mișcării 
comuniste internaționale si a 
tuturor forțelor antiimperialis- 
te in lupta împotriva dușma
nului comun, imperialismul, cu 
atit mai mari sint succesele a- 
cestor forțe. Cu cit partidele 
comuniste și muncitorești ridi
că mai ferm steagul apărării 
libertății popoarelor lor șl se 
situează in fruntea luptei îm
potriva politicii imperialiste 
de agresiune, cu atft mal larg 
și mai eficient se desfășoară 
mișcarea antiimperialistă ■ 
maselor populare.

Cercurile militariste din 
S.U.A., în ciuda înfringerilor 
grele suferite, nu au renunțat 
cîtuși de puțin la planurile lor 
neocolonialiste agresive cu pri
vire ia Vietnam și își continuă 
cu îndîrjire încercările de a 

obține rezolvarea problemei 
vietnameze pe cale militară. 
EJe perse vei ează pe cale* * pe- 
rkuloasă a extinderii conflic
tului militar, așa ■cum o dove
desc bombardamentele UX mai 
intense asupra teritoriului 
Laoaului ți provocările perma
nente Împotriva Ce.mbodgiei 
neutre.

• LA ISTANBUL^ au avut 
loc marți demonstrații studen
țești de amploare. Ele au fost 
organizate în semn de protest 
împotriva ocupării localului 
Universității de către poliție. 
Intre demonstranți și poliție 
au avqt loc ciocniri violente 
soldate cu răniți. S-a făcut cu
noscut în cursul după-amiezii 
că doi dintre răniți — un stu
dent și un polițist — au înce
tat din viață. Senatul universi
tății s-a întrunit în ședință ex- 
traqflklinarâ și a hotârît suspen
dare» oricărei activități uni
versitare, inclusiv amînarea 
examenelor pînă în toamnă.

• GUVERNUL MALAYEZIEI 
a interzis reuniunile tuturor 
partidelor politice din țară, re
latează agenția U.P.I. Această 
măsură, a declarat viceprîm- 
ministrul Tun Abdul Razak, a 
fost adoptată în cadrul unei re
uniuni a conducerii partidului 
de guvemămînt, cu scopul de a 
se preîntâmpina rcizbucnirea in
cidentelor dintre diferitele gru
pări etnice din Malayezia.

Agenția France Prcsse rela
tează că autoritățile au hotârit 
să suspende restricțiile de cir
culație. După părerea autorită
ților se creează condiții pentru 
reluarea normală a activității 
întreprinderilor și instituțiilor.

• PRESA BRAZILIANA a 
primit dispoziții să evite difu
zarea oricăror materiale care 
ar putea îndemna la manifesta
ții și demonstrații de protest 
împotriva vizitei guvernatorului 
Nelson Rockefeller, transmite 
agenția Associated Press.

Guvernatorul Nelson Rocke
feller urmează să sosească la 
Brasilia, în calitate de trimis 
special al președintelui S.U.A., 
Richard Nixon, la 16 iunie, în 
cadrul turneului său latino-a- 
merican. După cum se știe, a- 
proape în toate țările vizitate 
pînă în prezent, guvernatorul a 
fost întâmpinat cu puternice de
monstrații antiamericane, iar 
trei state — Chile, Venezuela și 
Peru — î-au contramandat vi
zita.

Guvernul S fA și repre
zentanții săi la Paris refuză 
cu iocăpăținare să cucă in 
mod practic si realist tratative 
cu privire la cererile juste ale 
guvernului Republicii Demo
crate Vietnam și ale Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. in primul 
riad ta privința retragerii de
pline ți necondiționate a tru
pelor S.U.A. ți ale celorlalți 
partxhpanți La agresiunea din 
Vietnamul de sud In loc de 
aceasta, ei încearcă să dez
orienteze opir.ia publică inter
națională cu ajutorul unor 
manevre demagogice si să ob
țină. prin presiuni ia masa 
tratativelor, rxveseiă pe care 
nu le-au putut dooindi pe 
cimpoi de luptă. Ei se eschi
vează de ia rezolvarea proble
mei fundamentale — retrage
rea totală și necondiționată a 
trupelor S.VA și ale sateliți
lor lor din Vietnamul de sud 
— și Insistă asupra ața-numi- 
tei retrageri reciproce a tru
pelor. In felul acesta agresorul 
este pus pe același plan cu vic
tima agresiunii. Dar imperia
lismul S.UA nu va reuși nici
odată să ascundă faptul că el 
a dezlănțuit ți continuă cu in- 
căpăținare agresiunea în Viet-

Intervenția americană ta 
Vietnam cocstmue o amenin
țare per-me^tă ^enu-J pace 
la lumea Întreagă o provoca
re dme-ta ta adresa turircr 
popoareior care luptă oe-uru 
pace. •■adependenU niponii*,  
democrație ți progres aoaal. 
Mișcarea -ren~vză <_ mnact- 
torească ~~r—- ■'t -'A. fxjeîă

iui proletar, va acorda ți in 
viiter poporule:, vietnamez, ta 
«pirita! wrtaatatata frățești, 
tot îjjtcrL necesar pfcĂ ta 
vxucr^ defm.uvă a cauze-, sa- 

ta acesta. part>-

rești aduc o mare eeesricriăe 
La cauza pfcu ta lumea în
treagă la cauza libertăți: și 
aortal1 —u>ir

Coesfitmre*  tatemapeeală 
■ partidelor cmn-jtte și mun
citorești declar*  cu toata fer
mitatea că reacjvarea fustă a 
probLemei vjetnsmeze este po
sibilă numai pe baza asigură- 
ru drepțtricr satxxiaJe fun
damentale ale poporului viet
namez.

In p-ezent, dud lupta po- 
peroita vietnamez a intrat in
tr-o nerta etapă importanta, 
dnd datorită ițiatrreTor Re
publicii Democrate Vietnam 
și ale Frontului National de E- 
iiberare dm Vietnam 1 de sud 
s-au creat toate condițiile ne
cesare pentru o reglementa
re politică fustă noi cetera i

— SlU-A. trebuie să renunțe 
Ia por ția Lor obstrucționistă 
la conferința cvadripartită de 
la Paris;

— S.U.A. trebuie să încete
le fără Intirziere acțiunile lor

IUCRÂRILE 
MSfĂIIIimi INTERNATIONALE 

A PAIIHIIUIIR COMISIE
SI WIMORISII

I J

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
La 10 iunie, Consfătuirea inter- 
naționali a partidelor comunis
te și muncitorești și-a continuat 
lucrările.

In cadrul ședinței de diminea
ță, prezidată de L. Co rv a lan, 
secretar general al P.C. din*  
Chile, partid pan ții la consfătui
re au adoptat în unanimitate, 
cu entuziasm, apelul „Indepen- 
tă, libertate și pace .Vietnamu
lui 1“

La dezbaterea problemelor 
aflate pe ordinea de zi a Con
sfătuirii au luat cuvântul F. 
Muhri, președintele P.C. din 
Austria, T. Jivkov, prim-secre- 

agresive In Vietnam, să retra
gă in întregime și necondițio
nat din Vietnamul de sud tru
pele proprii, precum și ale sa
teliților lor;

— S.U.A. trebuie să recu
noască dreptul populației din 
Vietnamul de sud de a-și re
zolva ta mod de sine stătător 
problemele interne, fără nici 
un amestec din afară ;

— S.Uta. trebuie să renun
țe la orice acțiuni îndreptate 
Împotriva suveranității și 
securității Republicii Demo
crate Vietnam :

— S.U-A. trebuie să încete
ze amestec"J și agresiunea in 
Laos, precum ți Încălcarea in
tegrității teritoriale a Cam- 
bodgiei, să recunoască frontie
rele acesteia, să renunțe ta 
scopurile lor agresive față de 
statele Asiei de sud-est și A- 
siei de est, să respecte cu 
strictețe acordurie de la Ge
neva din 1954 și 19C2

Noi cerem ca Tailanda, 
Noua Zeelandă Australia ți 
regimul-marionetă sud-core- 
ean, precum și Republica Fe
derală a Germaniei ți Japo
nia să pună capăt participării 
lor fățișe san camuflate Ia a- 
greslunea S.U.A. In Vietnam !

In numele milioanelor de 
comuniști adresăm un apel 
tuturor oamenilor cinstiți. tu
turor celor căror» le sint 
scumpe pacea, justiția- liberta
tea ți independența popoare
lor :

Ridicați cu și mai multă 
fermitate. In întreaga lume, 
glasul vostru de protest îm
potriva războiului criminal 
desfășurat de imperialismul 
amern ai ta Vietnam !

Partit .pați as ma: at tiv ta 
m. :«re® mteraaporsală de so- 
Ldantate ru eroocul paper 
vunrasszx •

Cereți retragerea da V>et- 
naer a toauetar S.U_A. ș. aăe 
saaH-flrr Ier ’

Cerat rezolvarea pataica 
neintirzata a problemei viet
nameze pe baza asigurării 
drepturilor oalzenabCe ale po- 
por. lri vaetnamez!

Sprijiniți programul In 10 
puncte al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
>od !

Chemăm toate forțele anti- 
imperialiste ți iubitoare de 
pace să desfășoare neintlrziat 
noi acțiuni ți mai puternice, 
variate ți coordonate, tn spriji
nul neperului vietnamez care 
luptă împotriva agresiunii 
S.U.A.!

Boicotați transporturile de 
trupe, armament și materiale 
pentru intervenționiști și sate
liții Lor I

Transformați ziua de 20 iu
lie, aniversarea semnării acor
durilor de la Geneva, in ziua 
internațională de solidaritate 
cu Vietnamul, ziua luptei pen
tru încetarea agresiunii S.U.A.!

Glorie și cinste eroicului po
por vietnamez care luptă cu 
abnegație pentru independen
ță și libertate I

Să ridicăm tot mai sus stea
gul solidarității internaționale!

Independență, libertate și 
pace Vietnamului!

Cauza dreaptă a poporului 
vietnamez va învinge 1

Moscova, 10 iunie 1969

tar al C.C. al P-C. Bulgar, C. 
Rodriguez, membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Cuba, 
șeful delegației P.C. din Pakis
tanul de Est, A. Muhammed, 
prim-secretar al CC. al P.C. 
din Irak.

La ședința de seară, prezi
dată de M. Drumaux, președin
tele P.C. din Belgia, au luat cu
vântul J. Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., R. Chioldi, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C, din Argentina, 
J. Lechleiter, membru al Comi
tetului de conducere, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Elveția.

ITALIA. Cei 18 tehnicieni ai companiei petroliere italiene E.N.I. 
condamnați la moarte și grațiafi în Biafra, coborînd din avion 

la sosirea la Roma.

Hotărîre importantă 
la Khartum

KHARTUM 10 (Agerpres). — 
Consiliul Comandamentului 
Revoluției și guvernul Repu
blicii Democrate Sudan au a- 
doptat o hotărîre cu privire 
ta recunoașterea dreptului ce
lor 4 milioane de negri din 
«udul țării la autonomie regio
nală in cadrul Sudanului unit 
— anunță posturile de radio și 
televiziune din Khartum. Tot- 
odaiâ, a fost elaborat un pro- 
gram prin care guvernul se 
angajează să adopte o serie de 
măsuri economice, sociale și 
culturale destinate dezvoltă
rii sadului, tn guvernul cen
tral va fi numit un ministru 
pentru problemele sudului și 
va fi infitațat an cadru ad- 
muustrahv pentru provinciile 
sudice astfel incit acestea să-și 
rezolve singure problemele.

ta declarația dată publici- 
tății in legătură cu această

Campania 

electorală 

din Franța
PARIS 10 (Agerpres). — 

Georges Pompidoa, candidatul 
actual aJ majorității guvernamen
tale la alegerile prezidențiale din 
Franța, a declarat într-un inter
viu televizat că tn cazul dnd va 
fi ales președinte al Franței va 
cere ori de cite ori va fi nevoie 
părerea generalulni de Gaulle în 
problemele importante. Cu ace
lași prilej, fostul prim-ministru 
francez a negat că prin declara
țiile sale făcute la Roma in 
timpul vizitei neoficiale in urmă 
cu cîteva luni ar fi intenționat sa 
grăbească plecarea lui de Gaulle.

Cît privește pe Alain Poher, 
candidatul centrist, el a precizat 
într-o declarație televizata că in 
cazul unui eșec la 15 iunie îl va 
aștepta pe președintele ales la 
Palatul Elysee pentru a-1 felicita. 
Alain Poher s-a pronunțat din 
nou împotriva unei devalorizări 
a francului, menționind că o ast
fel de măsura ,.solitară- nu va 
reglementa actuala criză mone
tara interuccidentală. El a ară
tat că va propune saptămîna a- 
ceasta un plan de redresare eco
nomica și financiară a Franței. 
tnao,a

Problema Gibraltarului

in Camera Comunelor
In Camera Comunelor 

au avut loc luni dezba
teri in legătură cu hotă- 
rîrea guvernului spaniol 
de a închide frontiera 
terestră cu Gibraltarul.

Ministrul afacerilor externe, 
Michael Stewart, a reafirmat, cu 
acest prilej, că guvernul britanic 
va menține actuala sa politică în 
Gibraltar. El a respins cererile 
unor membri ai parlamentului ca 
Marea Britanie să recurgă la re
presalii împotriva Spaniei.

Pe de altă parte, în Gibraltar 
nu au fost semnalate nici un fel 
de incidente în urma închiderii 
frontierei cu Spania. Unități ale 
armatei engleze au primit ordi
nul să înlocuiască o parte a ce
lor 5 000 de muncitori spanioli 
care lucrau zilnic în această co
lonie. Autoritățile locale au anun

hotărîre guvernul a adresat 
tuturor locuitorilor din sud, 
inclusiv răscuiaților care s-au 
refugiat în păduri, apelul sâ 
contribuie la menținerea cal
mului și ordinii în țară. Acei 
care se află în străinătate, se 
arată în declarație, pot să se 
întoarcă în patrie pentru a 
participa la „construirea Su
danului unit, democratic și 
prosper

„Problema sudului" (cele trei 
regiuni — Bahr El Ghazal, Ni
lul Superior și Ecuatoria, 
populate de circa 4 milioane 
de membri ai unor triburi a- 
fricane) a revenit Sudanului 
independent ca o moștenire 
frea a colonialismului. încer- 
cind prin toate mijloacele să 
ațițe rivalitatea dintre popu
lația africană din sud și cea 
arabă din nord, cercurile co
lonialiste au reușit să orga
nizeze in anul 1955 o revoltă 
armată a unui grup de sol
dați negri împotriva adminis
trației arabe.

Declarația guvernului de la 
Khartum cu privire la recu
noașterea dreptului populației 
din această parte a tării la 
autonomie regională, sublinia
ză observatorii politici, con
stituie un pas însemnat pe ca
lea reglementării acestei pro
bleme.

jp e
• LA 9 IUNIE a sosit la Ber

lin. la invitația ministrului 
pentru comerț și aprovizionare 
al R.D.G., ministrul comerțului 
interior al Republicii Socialis
te România, Nicolae Rozdog, 
pentru a vizita expoziția co
mercială din Leipzig „Ratio 
•69“

Oaspetele român a fost în
tâmpinat pe aeroportul Scho
nefeld din Berlin de către Kurt 
Bernheier, secretar de stat și 
prim-locțiitor al ministrului 
pentru comerț și aprovizionare 
al R.D.G. A fost de față am
basadorul României in R.D.G., 
Nicolae Ghenea.i

• PREȘEDINTELE Federa
ției organizațiilor economice 
din Japonia, Kogoro L'emura, 
a cerut guvernului să între
prindă inițiative în direcția 
extinderii relațiilor economice 
și comerciale cu țările socia
liste est-europene. L'emura, 
care a condus recent o misiu
ne economica guvernamentală 
intr-un tumen prin cîteva sta- 

țat intenția' de a aduce muncitori 
din Maroc, dar lipsa de locuințe 
creează o problemă serioasă. De 
aceea, se consideră că pentru 
găzduirea acestor muncitori vor 
fi puse la dispoziție vase aflate 
în rada portului. Agenția U.P.L 
subliniază că Gibraltarul trebuie 
acum să facă față „celei mai pri
mejdioase blocade nemiiitare din 
cei 256 de ani de apartenență 
la Marea Britanie".

Intre timp, guvernul spaniol a 
făcut cunoscut că ia în conside
rare adoptarea altor măsuri îm
potriva Marii Britanii în legătu
ră cu conflictul legat de Gibral
tar. Printre aceste masuri a fost 
menționată posibilitatea suspen
dării serviciului de feriboat care 
leagă portul spaniol Algeciras de 
Gibraltar și întreruperea comuni
cațiilor telefonice și telegrafice 
între această colonie și Spania.

SAIGON 10 (Agerpres). —- 
Agenția de presă Eliberarea a- 
nunță că în zilele de 6, 7 și 8 
iunie a avut loc Congresul re
prezentanților populației din 
zona eliberată a Vietnamului de 
sud. în cadrul congresului — 
menționează agenția citată — a 
fost desemnat un guvern revolu
ționar provizoriu și un consiliu 
consultativ al acestuia. La con
gres au participat 88 de delegați 
și 72 de invitați reprezentând 
diferite partide politice, organi
zații, diferite naționalități, co
munități religioase și straturi so
ciale, unități ale forțelor armate 
de eliberare și brigăzi de tineri

GENEVA 10 — (Ager
pres). Conferința Internațio
nală a Muncii și-a început 
lucrările pe grupe, abordînd 
probleme ridicate în rapor
tul directorului general al 
Organizației Internaționale a 
Muncii (O.I.M.), David A. 
Morse. Luînd cuvîntul la 
punctul „Programe speciale 
de formare și favorizare a 
tineretului", delegatul ro
mân Ion Păcuraru a subliniat 
importanța acestei proble
me, îndeosebi pentru țările 
în curs de dezvoltare. EI și-a 
exprimat satisfacția pentru 
faptul că sugestiile formulate 
de guvernul român au fost 
incluse în documentul supus 
conferinței. Vorbitorul a pro
pus adoptarea unui instru
ment internațional cuurin- 
zînd recomandări în vederea 
soluționării problemei edu
cației, calificării și folosirii 
depline a capacității tinere
tului. El a precizat că pro
gramele speciale preconiza
te trebuie integrate în pro
gramele naționale de dez
voltare ale fiecărei țări, ast
fel încil să corespundă nece
sităților de deplină valorifi
care a resurselor umane si 
de dotare a economiei cu ca
dre calificate.

La punctul „Sistemele de 
fixare a salariului minim și 
problemele conexe, îndeo
sebi în ce privește țările în 
curs de dezvoltare", a luat 
cuvîntul delegatul român 
Eugen Lener.

s c I- -t
te socialiste din Europa (inclu
siv România), a subliniat exis
tența unor condiții favorabile 
pentru dezvoltarea de relații cu 
aceste state în diferite domenii 
de activitate.

• ANALIZA REZULTATE
LOR zborului lui „ApolIo-lO" 
nu a dus la apariția nici unei 
probleme tehnice, susceptibile să 
provoace întârzierea lansării în 
direcția Lunii a viitoarei nave 
spațiale americane. Startul lui 
„Apollo-ll" va avea loc la 16 
Iulie, iar debarcarea pe Lună 
a celor doi astronauți la 20 iu
lie, așa cum s-a prevăzut. Pro
gramul definitiv al zborului va 
fi făcut cunoscut la viitoarea 
conferință de presă a conducă
torilor programului „Apollo",

• ANDREI GROM1KO, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a sosit marți la Cairo, 
intr-o scurtă vizită de priete
nie pentru un schimb de păreri 
în probleme care interesează 
U.R.S.S. și R.A.U., anunța agen
ția TASS.

• MII DE ELEVI s-au adu
nat în fața Consiliului munici
pal din New York pentru a

firotesta împotriva reducerii a- 
ocațiilor destinate școlilor în 
noul an de învățămînt. După 

cum scrie ziarul „New York 
Post“, în noul an școlar ur
mează sâ fie concediați peste 
4 400 învățători. 

FRANȚA. Patru francezi cdrora li s-a grefat a inîmâ nouă — 
pastorul Boulogne, Marion, Fores și Vitrîat — în pauza unei 

gale de filme la care au asistat.

voluntari din principalele orașe 
sud-vietnameze.

După cum s-a subliniat la 
Congres, guvernul revoluționar 
provizoriu „va mobiliza toate 
eforturile poporului sud-vi- 
etnamez și ale forțelor sale ar“ 
mate pentru intensificarea lup
tei împotriva agresiunii ameri
cane în noua etapă, pentru pre
luarea puterii de către popor, 
pentru construirea unui Vietnam 
de sud independent, democratic 
și neutru și trecerea spre reuni- 
ficarea pașnică a patriei.

Congresul a fost convocat în 
urma hotărârii adoptate în ca
drul unei conferințe consultative 
anterioare, la care au luat par
te delegați ai Comitetului Cen
tral al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
și ai Comitetului Central al 
Alianței forțelor naționale, de
mocratice și pașnice din Vi
etnam, cu sprijinul tuturor par
tidelor politice, organizațiilor, 
comunităților religioase și națio
nalităților din întregul Vietnam 
de sud.

PARIS 10 (Agerpres). — Hotă
rârea președintelui S.U.A., Ri
chard Nixon, de a retrage din 
Vietnamul de sud 25 000 de mi
litari americani este apreciată de 
ziarul francez „Le Figaro**  drept 
„un gest modest, derizoriu", față 
de speranțele opiniei publice a- 
mericane, care se pronunță pen
tru o dezangajare generală a Sta
telor Unite în Vietnamu’ de sud. 
Ziarul consideră însă că „aceas
tă jumătate de pas în direcția pă
cii, este preferabilă expectativei 
pasive", care a caracterizat poli
tica americană pînă nu de mult. 
La rîndul său, „La Nation" ara
tă că această măsură a lui Nixon 
„are mai mult o valoare simbo
lica".

L

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Plata „Sclntell* Tel. 17.60.10, 17.60J0. Abonamentele «e tao ta oficiile poștale (1 dlfuzorl! din întreprinderi ri tnitltutll. Tiparul 1 Combinatul poligrafic „Casa Sclntell* 40.362

S.UA
S.UA

