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TINERETUL PATRIEI, ALĂTURI 
de Întregul popor, 
IȘI EXPRIMĂ DEPLINA 
ADEZIUNE FA TĂ DE 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

CONGRES
AL PARTIDULUI

ÎNDEPLINIREA

ÎNTR-O ATMOSFERĂ DE MUNCĂ

TINERETUL INTIMPINÂ
NICOLAE CEAUȘESCU

CU ENTUZIASM AL X-LEA
CONGRES AL PARTIDULUI

PROPRIILOR ANGAJAMENTE

EXIGENT EXAMEN
AL CAPACITĂȚII

Printre factorii de care depin
de în mare măsură eficiența e- 
forturilor întreprinse, gradul 
sporit de atragere a tineretului 
la întreaga viață economică, so- 
eial-politică și culturală, se si
tuează la un loc de frunte 
secvența și perseverența 
care fiecare organizație 
îndeplinește obiectivele 
bilite, modul cum se 
deplinesc hotărârile adoptate de 
organele superioare ca și pro
priile hotărîri, efortul de cău
tare a celor mai bune metode 
de transpunere 
hotărîrilor și 
pe care și le-a 
nizația.

Perfecționarea 
activității organizației 
sarcină conținută în Tezele Co
mitetului Central al P.C.R. pen
tru cel de-al X-lea Congres al 
partidului și Impusă de necesi
tatea de a răspunde cu Întreaga 
noastră capacitate la exigențele 
actuale, este strîns legată atît de 
adoptarea unor măsuri mai bine 
aprofundate, mai strîns corela
te de cerințele colectivelor de 
tineri, dar, deopotrivă, și de îm
bunătățirea activității în ceea 
ce privește traducerea lor con
secventă în realitate, urmărirea 
îndeplinirii și realizării ritmica 
a sarcinilor stabilite.

M-aș referi, în sensul acesta, 
apelînd la experiența organiza
ției noastre județene, la ritmul 
în eara «e îndeplinesc angaja
mentele luate în întrecerea care 
a-B declanșat între organizațiile 
U.T.C. în cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei, 
deoarece acestea sînt obiective
le care antrenează în mod fi
resc cea mai mare parte a efor
turilor comitetului Județean 
U.T.C., ale fiecărei organizații, 
ale fiecărui tlnăr, în perioada
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NOI SUCCESE

con- 
cu 
își 

sta- 
în-

în practică a 
angajamentelor 
formulat orga-

neîntreruptă a
noastre.

actuală. De felul în care vom 
reuși să ne achităm de sarci
nile care ne revin acum, în ca
drul acestei întreceri însuflețite 
care a cuprins întreaga țară, 
depinde nu numai un rezultat 
sau un premiu, că într-o com
petiție, ci mai ales modul cum 
am înțeles să ne respectăm cu- 
vîntul dat față de noi înșine în 
primul rînd. Tocmai de aceea, 
urmărirea stadiului de realizare 
pe parcursul desfășurării între
cerii, analizele periodice ale si
tuației de la un moment dat se 
impuneau pentru stilul nostru 
de muncă, dintr-un anumit 
punct do vedere, ca o trăsătură 
care va trebui să ne însoțească 
fără întrerupere eforturile. An
gajamentele organizației jude-

țene U.T.C., întregite de chemă
rile Ia Întrecere adresate reci
proc de organizațiile comunale 
U.T.C., erau, fără îndoială, doar 
primul pas pe un drum ce se a- 
nunța dificil dar bogat in satis
facții. Modalitățile de îndepli
nire a lor au fost, după aceea, 
urmărite îndeaproape pe două 
planuri : pe de o parte, prin 
deplasările activiștilor comite
tului județean U.T.C., prin con
fruntările cu terenul pe care 
fiecare din noi le avem, 
zilnic, iar pe de altă parte an- 
trenînd și activele comitetelor 
comunale U.T.C. în această ac
țiune, deoarece era, desigur, fi
resc ca fiecare organ să răspun
dă în fața organizației sale de 
felul cum se îndeplinesc pro
priile lor angajamente.

Rezultatele unei asemenea

• COLECTIVUL Fabricii 
chimice din Rișnov a anunțat 
in cinstea Congresului parti
dului și a celei de-a 2S-a a- 
piversări a eliberării patriei, 
îndeplinirea tuturor angaja
mentelor luate pe acest an. 
Chimiștii au realizat, pini în 
prezent, mărfuri peste plan 
in valoare de 2,2 milioane 
lei, obținind in același timp 
1,6 milioane lei beneficii. 
Colectivul fabricii și-a pro
pus o suplimentare a angaja
mentelor, printre care și ob
ținerea a 200 MO lei economii 
la prețul de cost și a 500 000 
lei beneficii.

• LA FILATURA de mă
tase artificială „Vîscoza* din 
Lupcni au fost îndeplinite 
angajamentele luate în cin
stea Congresului partidului și 
aniversării unui sfert de veac 
de la eliberarea patriei. In 
acest an 
prevederi 
tone fire 
proape
de carbon ;
muncii a crescut in medie de 
fiecare salariat cu 212 lei.

s-au produs peste 
mai mult de trei 
de mătase și

17 tone sulfura
productivitatea
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EMBLEME ȘI
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Anticipați fa o cotoare ecrnoart: feeria nocturni a Porților de Fior.

RITMURI IN CINCINAL

Vară de aur
la Porțile de Fier

— S C R I
Azi, potrivit calendarului, soa

rele a răsărit peste România la 
orele 4,31. Dar aici, la Dunăre, 
așa cum o face de aproape 5 ani, 
astrul diurn se prezintă nu ca un 
sol al terminării somnului ci ca 
un constructor la preluarea 
schimbului...

L-a preluat de la constelația

SOAREA
de colți care strălucise toată 
noaptea luminînd feeric ___
de locuri de muncă, proiectind 
un decor fantastic pe ecranul 
mișcător al Dunării (decorul unui 
spectacol tulburător despre care 
ca fi vorba in altă scrisoare) și 
creîndu-le fierarilor, betoniștilor, 
șoferilor, podarilor, energeticie-

Republicii Socialiste România

A
sutele

II-A —
nilor, montorilor, tudcrilor, dra
gorilor ți atît or altor
mari aflnți in schimbul de - <i;;- 
te o vizibilitate ca ziua... De 
aceea, denumirea de schimb de 
noapte" dată celor care lucrează 
la Porțile de Fier în orele de 
după amurg, este oarecum im
proprie. Căci aici toate cele

a Guvernului Revoluționar Provizoriu

Guvernul Republicii Socialiste 
România a hotărît să recunoască 
Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud.

Frontului Național de Eliberare 
la București devine reprezentan
ță a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și se bucură de

Luind cunoștință cu vie satisfacție de cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — cuvîn- 
tare care exprimă politica consecventă a parti
dului nostru, de slujire a intereselor poporului, 
a cauzei socialismului, progresului și păcii în

★

Telegrame adresate (. C.

* ’
lume — opinia publică din țara noastră, între
gul popor român aprobă și sprijină din toată 
inima poziția constructivă, marxist-leninistă, 
a delegației P.C.R. la Consfătuirea de la 
Moscova.
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al P c n ,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Sosesc, in continuare, nenumărate scrisori și telegrame de 
la oameni ai muncii, tineri și vîrstnici, din întreaga țară, 
din partea organizațiilor de partid județene, a organizațiilor 
obștești și profesionale, din partea colectivelor de muncă 
din întreprinderi și instituții, din facultăți și din unitățile 
agricole socialiste. Și, fie că sînt semnate de un singur nume, 
fie că exprimă sentimentele unei colectivități, telegramele 
și scrisorile au o trăsătura comună : ele își manifestă totala 
adeziune fată de conținutul de idei al cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de poziția adoptată de delegația 
P.C.R. la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste 
și muncitorești de la Moscova.

Această impresionantă manifestare de profund atașament 
a poporului nostru la politica partidului, de unitate fermă 
în Jurul partidului și a conducerii sale, dovedește încrederea 
nestrămutată a maselor largi de oameni ai muncii in juste
țea politicii promovate de partid și exprimă hotărirea lor 
de a nu-și precupeți nici un efort pentru înfăptuirea vastu
lui program de dezvoltare a țării cuprins în documentele 
pentru cel de-al X-lea Congres al partidului, pentru desă- 
virșirea construcției socialismului în patria noastră.

în telegrama pe care o adre- 
sează conducerii partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, co
muniștii, toți muncitorii, ingine- 
rii, tehnicienii și funcționarii de 
la UZINA DE UTILAJ PETRO- 
LÎER DIN TÎRGOVIȘTE se 
spune : „Cu mare bucurie și 
deosebită satisfacție am primit 
cuvîntarea dumneavoastră la 

0 consfătuirea de la Moscova prin 
care s-a reafirmat poziția clară 
și principială a partidului și gu
vernului nostru, privând relațiile 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești, dintre Urile socia
liste. dintre toate țările lumii, 
indiferent de orinduirea lor so- 
dal-politică.

Am reținut și cu acest prilej 
înalta principialitate, spiritul 
realist, ferm ți consecvent cu 
cu care conducerea partidului 
nostru, dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe secretar general, 
abordați problemele cele mai ar
zătoare pe plan internațional, 
poziție care face să sporească 
necontenit prestigiul partidului 
și țării rnastre pe plan mon
dial.

Animați de dorința fierbinte 
de a contribui la întărirea și 
consolidarea unității mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale, noi ne exprimăm totala 
adeziune față de politica ex
ternă a țării noastre care cores-

t

lucrata in cita trei 
intr-un flux indus- 
revelatoare continuita-

Generația
. * W V

tmara

1719 xile 
schimburi, 
trial de o 
te. reprezintă de fapt o singură 
zi monumentală, numărind piru. Q 
in zorii despre care vorbeam.
41 256 de ore, în care activitatea - 
constructivă a mii ți mii de oa- 9 
meni nu s-a întrerupt nici o 
clipă. O zi ruptă parcă dintr-un 
calendar al uriașilor. Fără nici o 
întrerupere, cite 24 de ore din
24, excavatoarele, drăgile, bul- a 
dozerele, autobasculantele de ™ 
mare tonaj, echipele de piroteh
nicieni, au făcut din lucrările de A 
excavare un flux continuu la fel " 
cum din 1956 pînă acum curgerea 
fluviului de beton nu s-a între- 
rupt, tngemănindu-se prin aceas
ta cu fluxul Dunării.

Tineretul

punde întrutotul năzuințelor în
tregului nostru popor. Asigurăm 
conducerea partidului și statului 
nostru, pe dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
noi comuniștii de la Uzina de 
utilaj petrolier Tîrgoviște, ne 
vom uni și mai mult nodurile în 
jurul partidului, al Comitetului 
sau Central și vom depune 
toate eforturile pentru a înde
plini în mod exemplar sarcinile 
ce ne revin".

Aceleași sentimente le exprimă 
navigatorii, docherii, muncitorii, 
inginerii, tehnicienii * 
TUL CONSTANȚA- 
în mod deosebit — 
telegramă — poziția 
Comunist Român exprimată 
cuvîntarea dumneavoastră 
Consfătuirea internațională 
partidelor comuniste și muncito
rești. Ea abordează de pe prin
cipiile marzisxD-leninism ului si
tuația actuală existentă în lume, 
face apel la toate partidele co
muniste și muncitorești de a-$i 
uni eforturile în direcția întăririi 
unității partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțeloi 
progresiste în lupta împotriva 
imperialismului. Ne exprimăm 
adeziune* totală față de politica 
înțele*ptă,cl*r văzătoare a parti
dului nostru, față de modul 
cum au fort abordate în cuvân
tul dumneavoastră problemele

din POR- 
„ Apreciem 

se arată in 
Partidului 

în 
la

nostru își

identifică năzuințele cu

• idealurile socialismului

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a Ill-a}

TELEGRAMĂ
Excelenței sale

Domnului HUYNH TAN PHAT 
președinte al Guvernului Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud
Poporul român a luat act cu satisfacție de constituirea Guver

nului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud 
și salută acest important eveniment politic, expresie a voinței 
poporului țlin Vietnamul de Sud care luptă cu eroism pentru 
libertatea și independența patriei sale, împotriva agresiunii impe
rialiste în vederea realizării depline a năzuințelor populației 
lud-vietnameze.

Cu acest prilej, în numele guvernului Republicii Socialiste 
România și al meu personal, adresez Excelenței Voastre și guver
nului Revoluționar Provizoriu sincere felicitări și urări de mari 
tuccese în importania misiune ce v-a fost încredințată.

Exprimăm convingerea că între poporul român și poporul din 
Vietnamul de Sud, între cele două guverne, se vor statornici și 
dezvolta relații de prietenie și colaborare, în interesul ambelor 
popoare și al păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
—-^.4:—•-»- •••••• •«. .

Din bogăția de idei a cuvântării 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit-o la Consfă
tuirea de h Moscova și care re- 
flrcU poziția principială, mani si- 
leninista a partidului nostru fața 
de problemele majore ale con
temporaneității, doresc să lubli-

• niez cele spuse de secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. în legătu
ră cu faptul că viața demonstrea- 

A ză ca socialismul a devenit, atit 
în fiecare țara, cit și pe plan 
mondial, o forță invincibilă.

Analiza tabloului social-politic 
a lumii fn care trăim scoate în 
relief profundele schimbări care 
au intervenit pe plan internațio
nal, faptul ca forțele revoluționa
re progresiste se află în ascensiu- 
ne, ca influența lor în viața poli
tică mondială sporește continuu. 
Desigur, nu putem ignora faptul 

W că mai există imperialism care 
încearcă să împiedice dezvoltarea 

• socialismului. Dar între dorințele 
dușmanilor noștri și posibilitățile 
pe care ei le au de a le realiza 

• există o distanță considerabilă, 
comparabilă cu distanța de la cer 
Ia pămînt. Fără îndoială în țările 

A socialiste mai există rămășițe ale 
claselor exploatatoare si ale ideo
logiei lor, mai pătrund din afara 
concepții străine, retrograde. Dar 
— așa cum remarca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este de 
neconceput ideea că clasa munci
toare, popoarele, partidele comu-

o viață nouă pnntr-o luptă apri- 
M și plină de jertfe ar putea fi 
determinate de propaganda bur
gheză — oricit de rafinată ar fi 
ea — să renunțe la cuceririle pe 
care le-au dobindit cu prețul a- 
tîlor sacrificii. Imperialiștii n-au 
reușit să oprească socialismul din 
drumul său victorios nici în tre
cut, cind pentru mișcai ea comu
nistă și muncitorească condițiile 
erau incomparabil mai grele. .As
tăzi. cind socialismul reprezintă o 
realitate vie, nu există nici o forță 
în stare să întoarcă din drumul 
lor popoarele socialiste. în ceea 
ce privește poporul nostru, strins 
unit în jurul partidului, al condu
cerii sale, el pășește cu fermitate 
pe drumul desăvârșirii construcției 
socialiste.

Drumul pe care ponorul român 
l-a parcurs în cei 25 de ani care 
au trecut de la 23 August 1944. 
marile transformări pe care țara 
noastră le-a cunoscut, reflecta 
atașamentul clasei muncitoare, al 
tuturor oamenilor muncii față de 
politica marxist-leninistă a paiti- 
dului nostru comunist Tineretul 
nostru își identifică năzuințele 
sale cu cele ale întregului popor 
condus de partid, cu idealurile 
socialismului și comunismului. 
Generația tînără vede în societa-

fundamentale ale vieții interna
ționale contemporane, reflectate 
și în tezele și directivele pentru 
Congresul al X-lea ce se dezbat 
în prezent de întregul popor. In 
cadrul acestor dezbateri, oamenii 
muncii din Portul Constanța se 
angajează în cinstea celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român și a celei de-a 
XXV-a aniversări a Eliberării 
României de sub jugul fascist să 
obțină importante depășiri a sar
cinilor de plan, economii la pre
țul de cost și beneficii peste 
plan". •

„în adunarea generală de 
partid și în adunările grupelor 
sindicale care au avut loc as
tăzi — se spune în altă telegra
ma — muncitorii, tehnicienii, 
inginerii și toți salariații ÎNTRE
PRINDERII AGRICOLE DE 
STAT URZICENI și-au manifes
tat deplina aprobare față de ac
tivitatea delegației partidului 
nostru și profundul atașament 
fată de poziția luată de aceasta, 
expusă prin cuvîntarea rostită de 
dv. în fața tuturor delegațiilor 
participante la consfătuire.

Avem convingerea nestrămu
tată că unitatea partidelor comu
niste și muncitorești, coeziunea 
întregului front antiimperialist 
trebuie să fie situate mai pre
sus de neînțelegerile și disensiu
nile vremelnice.

Toți participanții la aceste 
adunări și-au luat angajamentul 
de a munci mai mult și mai bine 
pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan în cinstea 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. și a celei de-a XXV-a a- 
niversâri a eliberării patriei, pen
tru transpunerea în viață a 
sarcinilor ce se desprind din 
proiectul de directi\e al Congre
sului al X-lea al P.C.R. în scopul 
înfloririi patriei noastre socialiste 
și al întăririi întregului front 
antiimperialist-.

In telegrama pe care a adre
sat-o, colectivul TEATRULUI 
„AL. DAVILA" DIN PITEȘTI 
se afirmă ; ,,Am investit cu una
nimă încredere delegația parti
dului nostru, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu nestră
mutata convingere că în cuvîn- 
tul și poziția sa își vor găsi ga
ranția cea mai expresivă înfăp
tuirile și viitorul luminos al pa
triei și poporului nostru și con
statăm cu deplină certitudine și 
mîndrie ca ne exprimă cu fermi
tate și clarviziune interesele și 
idealurile. Apreciem în mod de
osebit principialitatea cuvîntării 
rostite de dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, în 
ziua de 9 iunie 1969, ea tăl
măcind unanima și deplina

(Continuare in pag. a Il-a)

forță activă

a progresului 

social
Orice analiză științifică a ra

portului de forțe din lumea con
temporană nu poate ignora 
imensul potențial pe care îl re
prezintă astăzi tineretul în trans
formarea progresistă a lumii, 
care se afirmă cu tot mai multă 
vigoare prin elan și combativita
te. prin receptivitatea sa la idea-, 
lurile nobile. Tinerii de pretutin
deni sînt vital interesați în eli
minarea primejdiei unei confla
grații mondiale, în asigurarea 
unor condiții propice pentru ma
nifestarea și fructificarea ener
giei și entuziasmului lor creator.

Ca cetățeni ai României socia
liste, fii ai poporului nostru, ne 
integrăm alături de milioanele de 
tineri ce năzuiesc spre progresul 
omenirii, pentru o lume a păcii 
și înțelegerii între popoare, în 
lupta antiimperialistă. Noi găsim 
în politica Partidului Comunist 
Român răspunsurile la căutările, 
preocupările șî aspirațiile noastre, 
avem o perspectivă clara asupra 
căilor dezvoltării revoluționare a 
societății, asupra rolului nostru 
în lumea de azi ; ne-am făcut 
din angajarea activa la înfăptui
rea programului partidului de e- 
dificare a societății socialiste în 
patria noastră țelul cel mai de 
preț. Sîntem mîndri de aceasta 
și, fiecare la locul său de muncă 
și învățătură, ne consacram cu 
devotament, cu însuflețire pa
triotică întreaga energie, cunoș
tințele pentru propășirea țării, 
pentru dezvoltarea ei, pentru în
făptuirea principiilor politicii in
terne și externe a partidului — 
așa cum au fost încă o dată afir
mate cu claritate în Cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de la Moscova. '

Urmînd exemplul pilduitor al 
comuniștilor români, ca apărători 
hotărîți ai intereselor naționale 
ale poporului nostru, profund de
votați cauzei socialismului și co
munismului, nu precupețim ni
mic pentru a asigura desăvîrșîrea 
construcției socialiste în Româ
nia — și în același timp, ne a- 
ducem întreaga contribuție la în
tărirea forțelor mondiale ale so
cialismului, la lupta forțelor îna
intate ale omenirii pentru o pace 
trainică și progres social.

EMILIAN STANCU 
student — Facultatea de drept 

București

Internaționalismul presu
pune in mod necondiționat
existența liberă și egală
in drepturi a națiunilor

9

ILIE LEPĂDAT 
prim-secretar al Comitetului 

județean Ilfon al T’Tf?

Intre problemele importante în
serate în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
internațională a partidelor comu
niste și muncitorești do la Mos
cova chestiunea raportului dintre 
lupta pentru apărarea intereselor 
naționale, pentru deplina egali
tate în drepturi a. țărilor ca și a 
partidelor și între manifestarea 
solidarității internaționale ocupă 
un loc aparte. „Ar fi cu toiul 
npîiicf rlo n

independenței partidelor drept 
manifestări naționaliste sau încăl
cări ale internaționalismului pro
letar \ a spus tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Relația este dialectică și nu în
cape nici o contradicție. E foarte 
logic și clar pentru oricine ca 
cele doua principii nu se resping 
ci intră într-o corelație necesara. 
Ideea internaționalismului, prac-
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TINERETUL PATRIEI, ALĂTURI 
de Întregul popor, 
ÎȘI EXPRIMĂ DEPLINA 

ADEZIUNE FA ȚĂ DE 
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOL A E CEAUȘESCU
Telegrame adresate C C. al P. C. D, 

tovarășului Nicolae (caușeseu
fUrmdre din pag. I)

concepție a poporului în m- 
«olvarea problemelor cu c*re 
sîntem confruntați, voința și 
simțirea noastră în acțiunea în 
care ne angajează propria isto
rie contemporană, garantîndu-ne 
condiții pentru o puternică 
înflorire a economiei j! culturii, 
pentru manifestarea plenară a 
personalității fiecăruia și afirma
rea umanismului socialist. Sub
scriem cu toată ființa la Ideile 
expuse care reprezintă țelul lup
tei fi vieții noastre, le întărim 
cu angajamentul conștient da a 
sta neclintiți în apărarea ji tri
umful lor, adgurînd Ccaiftetal 
Central al partidului * pa dum
neavoastră panonaL tewaiăja 
Nicola* Csarueara. da adetiu- 
nea noastră totală Ia peltici 
partidului cu a cărei Izsia n* 
identificăia fntr-e apari ti dă
ruire creatoare pentre deaăw^r-

V» fir iT—fii
»e4* 

■*' —tai» CWtata.. 7

Internaționalismul presu

■tai • tantair k «c* ■ • *

| PRESTIGIOS FINAL ARTISTIC ȘCOLAR |

Ns sflis: la finele unul an 
da învâțămtaî *1, ea ae obl- 
cal. un asemenea final conden- 
—ară ceea ea a foat mal bun. 
Heritor;.., pe parcursul Iul. 
PîbA Ia serbările școlare da 
«flrjlt de an — xlmbStA țî du
minică — afntem Invitați al 
•trlhatem. împreună cu elevii 
<1 profesorii, agenda unei fi- 
■aia arustilM de preatigiu la 
rtndurlle elevilor și nu numai 
ale lor.

fl-a deachla lari, Xxpaaipa 
naționali da arta plastica a 
elevilor din licee, pcoll profe
sionale *1 pcoll de ipedalixarc 
poat 11 cea 11 — a doua edlpa. 
Maeatrul Ion Irlmaacu, artist 
al poporului, membru al Bi
roului Uniunii Artiștilor Plas
tici. l-a invitat pe oaspeți 
— printre oara aa aflau 
to vâri șui Ion nieecu prim 
secretar al C C. al U.T.C^ 
ministru pentru problemei» 
ti ne re tul i4. Trai an Pop șl Va- 
siSe Alexandreaeu. adjuncțl al 
ministrului învățămIntulul, re
prezentant! ai Cosuiliulul Na
țional al Organizației de pio
nieri, oameni de artă, elevi 
din București șl alte Judeăa ala 
țării — la vernisajul acestei o- 
rl gin ale expoziții.

Expozanții, aproape trei suta 
la număr, elevi din întreaga 
țari. *u trecut. «> acaaz prilej, 
al doilea examen- De fapt, 
daci ar fi să stabilim exact, 
examenele au foat mult mal 
numeroase. Lucrările, pini au 
ajuns aid, pe panourile and 
expoziții republicane — <41- 
duitl la Ateneul român — au 
trecut prin multa filtre- Se
lecția a început te pcoall. In 
cercuri, sub Îndrumarea pro
fesorilor de spedaBtate- Au 
urmat apoi ..examenele” expo
zițiilor locale. jude:ene. ai cel 
dinții examen mare, estiem de 
exigent, la București, ta f»ț* 
juriului format din numeroasa 
personalități artistice.

Tn timp ce avea loe verni
sajul expoziției, pe două sce
ne bucureptene Iși „disputau” 
talentul ci — de ce nu T — 
dreptul la premiu, artiștii a- 
matorL Așa cum am mai a- 
nunțat. ..delegații” artiștilor- 
alevi dr iseiriTțl prin con
cursuri ta școli, pe localități, 
județe șl faze zonale să înche
ie. ta faza republicană, Ccb- 
cunul cui tar aj-arti știe al ela- 
▼llor din Beee, școli prefeaio- Bale și școli de specializare 
poatilceall — organizat sub

egida Ministerului învlțflmîn- 
tulul. Comitetului Central al 
nnhmii Tineretului Comunist, 
Comitetului pentru Cultură ți 
Artă oferi spectatorilor cele 
mal reușite numere pregătite 
de ei pe parcursul anului țco- 
lar. Coruri, formații Instru
mentale. soliști vocali, forma
ții de muzică populară șl mu
zică ușoară, formații de dan- 
anrl. echipe de gimnastici ar
tistici. formații teatrale ți re
citatori se perindl pe scena 
««neusaulul- Numărul lor de- 
plserte cu mult a mie. Despre 
acesta întreceri vom afla ■- 
mlnunte de la ftiriu — extrem 
da enigmatic acum, clnd taci 
eoneuraul nu-i cunoaște pe 
teii concurențU — o dată cu 
decernarea premiilor.

n. n
Doi dintre participant căzuți 

da TIA PELTZ.

BUCUREȘTI, 8-13 SEPTEMBRIE 1969
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DOUA 
CONCURSURI

în cinstea celui de-al X-lea 
Congres al partidului șl a 
celei de-a XXV-a aniversări 
a eliberării patriei, Biroul 
Comitetului Județean Gorj al 
U.T.C., In colaborare cu co
mitetul județean pentru cul
tură și artă, Casa de creație 
șl Consiliul județean al sin
dicatelor, a Inițiat două con
cursuri, deosebit de intere
sante : unul, de cîntece pa
triotice și revoluționare, eu 
întreaga masă de tineri din 
județ, al doilea, de poezii 
despre patrie și partid.

Ambele concursuri se des
fășoară în perioada 1 iunie— 
20 august a.c., mobilizlnd toți 
tinerii Intre 14 și 30 de ani.

T. S.

De ziua pionierilor
ADUNARE 
FESTIVĂ 

LA PLOIEȘTI
La Ploiești a avut loc o 

adunare festivă cu prilejul 
împlinirii a 20 de ani de la 
Înființarea organizației pio
nierilor, la care au partici- 
Î»at reprezentanți ai organe- 
or loeale de partid și de 

atat, activiști al organizației 
de pionieri, cadre didactice 
etc. în final, cel prezențl 
au adresat conducerii parti
dului și tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă de 
mulțumire pentru condițiile 
minunate create astăzi co
piilor, tineretului țării.

I. T.

REVISTE
• „Pc-un picior de plai**

pune in mod necondiționat 
existența liberă și egală

< te hM*.

te aaaom LKETU3 .XV 
TB ItilAlAJ- DW CAPTTV 
—I — A» mteHteid perfsai (B-

în drepturi a națiunilor
(Urmare din pag. 1)

tiea colaborărilor da pa po
ziții agale, a întrajutorării 
cere obligi toriu ideea exu- 
tenței națiunii libere, a națiuni 
recunoscută ca egală totr-un ra
port da oolaborare. între natio
nalism ți apărarea intereselor na
ționale nu te poate pune semnul 
egalității. Naționalismul presupu
ne oprimarea, în timp ce apărarea 
intereselor naționale îmeamni 
tocmai lupta pentru menținerea 
unui popor în stare de indepen
dență, de neatîmara, In itue de 
libertate. Confuzia termenilor ar 
fi cu atit mai gravă cu dt con
diția libertății naționale este con
diția determinantă a Intemațio- 
naltemului.

Cît de achiAlă apare afirma
ția tovarășului Nicolie Ceauș eseu 
din cuvîntarea ținută la Consfă
tuirea partidelor comuniste și 
muncitorești, că internaționalis
mul presupune, în mod necon
diționat existența liberă și ega
lă în drepturi a națiunilor, dez
voltarea partidelor comuniste in
dependente — ca premisă fun
damentală și hotărîtoare a legă
turilor lor de solidaritate fră
țească. Este limpede că între 
lupta pentru apărarea interese
lor naționale, pentru deplina e- 
galitate în drepturi, a țărilor, ca 
și a partidelor, și între manifes
tarea solidarității internaționale 
nu este nici o contradicție. A- 
cest. adevăr evident a fost din- 
totdeauna așezat la baza politicii 
interne și externe a partidului 
nostru. Internaționalismul comu
niștilor români are, după cum 
prea bine știm, tradiții Înde
lungate ; s-a manifestat prin par
ticiparea la lupta cu arma în 
mînă pentru victoria și apărarea 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, prin nenumăratele 
manifestări ae solidaritate cu 
mișcările revoluționare ; ae ma
nifestă astăzi prin sprijinul multi
lateral, material, politic și moral 
ce-1 acordă luptei eroice a po
porului vietnamez, mișcărilor de 
eliberare națională, luptei po
poarelor din colonii, de exemplu.

Internaționalismul exclude din 
capul locului nu numai naționa
lismul dar și tendințele de hege
monie. Nu< se pot stabili relații de 
cnlahorare ecale între țări stăpîni-

U
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fi

țară ii oadasam e Ama w a£â 

dîTrțrit de «pArue a MMBtei 
de cwtarm te a» 

Api da ecaJ ^iteM» dm ccao-

— ae arate te 
cuvîntarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU — c^ura» 
de toate, tu * m praocwp* d* or
ganizarea luptei rerohuțios^re dhn 
propria țari~. ,Jn mcî ua cax. 
grija pentru progresul țs prospe
ritatea firti lor, pentru dezvol
tarea ei economică ți adturplă 
care nu se realizează pe seama 
altor popoare. In detrimentul aou 
prin negarea intereselor cdtora, nu 
poate fi prezentata ca expresia a 
naționalismului. Dimpotrică, nu
mai in acest fel comunițtu i# 
îndeplinesc rolul de acangardă ți 
forță conducătoare * vropnuhâ 
popor, contribuie la st atomici rea 
unor relații de respect ți încre
dere între toate popoarele*.

în istoria poporului mmln 
lupta pentru apărarea ființei na
ționale a însemnat luptă pentru 
libertate. " _"2_1 ________
flat la conducerea tării și-a 
făcut o datorie și 
din a continua l____
străduință, a preluat și a dus 
spre izbînzi evidente tradiția apă
rării libertății, îmbogățindu-i mult 
sensul, aprofundîndu-1. Pentru 
că, îndeplinindu-și misiunea de 
apărare a intereselor naționale 
ale poporului român, comuniștii 
din Românii contribuie, în ace
lași timp, în mod efectiv la în
tărirea forțelor monclîale ale so
cialismului. Pentru că între lupta 
pentru apărarea și dezvoltarea 
cuceririlor revoluționare In pro
pria țară și întărirea solidarității 
internaționale există o strînsă le-

Partidul comunist a-

un merit 
această nobilă

ptae« 1
ta •

ta» • tXMUt FV-
ltx w an _m- r

v» 1 • i •
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d
te

te AXT.

as OU*S ăl

ferlrs la Utesreo.
Dat scbcsirt-i: ds ■ vaa-

t! exttnOero. s-a Oewt apel, 
psetrz a sastiz.« t apos turti* eu 
mWer** peraena-
Htăt! dmtrs ceu mal adffieate- 
Prlntra acestea fi amintim pa 
Brie LagnaC presedtatate 
Alianței Interna 2oule de 
Turism, praf. dr. Bateria din 
Statele Culta, eoctele F. Arta» 
director general al In terna ti o-

nai Rood Federation ..T.R.F." 
Elveția, Jean Charters, director 
genera] al BUTKTO — Touring 
Club Francez. Robert Lonali, 
secretar general al Uniunii In
ternaționale a Organismelor 
Oficiale de Turism din Geneva, 
Haas Sassenguth, președintei* 
Companiei de transporturi ae- 
zjelj MxnrrHANSA“ etc.

— --ar părea el aeest ean- 
grn paaie avea ■ aaamitl In- 
•sesttaie si pratrw activita
tea taunsocă fcairraioaailt dta

tSOBa> rar area prCe^al si 
wtxttese prtncpaZeie hare tn- 
rtsties ate țării acastrs șt si m
eaiivtngl personal d* multi pla
te posibilități cs le oferă Ro- 
«ănta turigtlior străină Vom 
avea contact* eu not organi
zații ds teriam al as vor puna 
taaate u-T înțelegeri privind 
eesahcrarea pa vtitor.

C R.

Tineretul nostru își 

identifică năzuințele cu 

idealurile socialismului
& pag. n 

tea annTrîl tatrachiptodu-M 
cete m*£ înahe aspînțn care a 
fanflpțse : ideakd tmei aodetiți 
bazate pe dreptate și echitate ao- 
daM. al na orfnduin în care 
pcrroaahtaSra anului Iși găsește 
dmatul porteir unei nes tin gheri
le și ■nitilitmk afirmări și în 
care euergute creatoare ale tine* 
retulun se pot pe oeplin valorifica.

Tatars gfâtsratie a României 
socialiste a cresctrt și ■-> format 
Iu couditiite eforturilor depuse da 
întregul popor pentru construcția 
noii aodetățL înconjurată de grija 
ji atenția partidului și statului 
nostru, a întregii sale sodetăți. 
Generația noastră tinără cunoaște 
poribihtăți de dezvoltare pe care 
nid o altă generație din istoria 
României nu le-a avut Tineretul 
noatru este părtaș la eforturile 
generale ale întregului popor 
pentru propășirea patriei socia
liste : el este prezent pretutindeni 
— în uzina și fabrici, în coope
rative agricole de producție- în 
școli șl facultăți, în institute de 
cercetări, în toate domeniile vie
ții sociale șl economice. Structura 
tineretului nostru reflectă struc
tura noii noastre societăți socia
liste. In conștiința tineretului ro
mân este adine sădită convingerea 
că viitorul se identifică cu viito
rul socialist al întregii națiuni, c” 
cauza desăvîrșirii construcției so
cialiste. Uniunea Tineretului Co- 
mtmiefr îri dpsfăsnarft în-

parndulm. tși face un titlu de 
nobilă mindrie de a-și aduce o 
contribuție din ce îh ce mai spo
riți la formarea unui tineret 
înaintat, însuflețit de idealurile 
socialisamlui și comunismului- 
hot&rit să nu-și precupețească 
nici un efort în lupta pentru În
făptuirea acestor idealuri. Tînăra 
generație a patriei noastre este 
educată în spiritul internaționalis
mului, al solidarității de luptă cu 
toate foițele înaintate ale tinere
tului lumii.

In conștiința unui asemenea ti
neret, ca tineretul României so
cialiste, propaganda burgheză nu 
a găsit și nici nu poate găsi teren 
prielnic. Tineretul român este 
conștient că numai societatea so
cialistă îi oferă condițiile realiză
rii depline a aspirațiilor sale 
înaintate. Nimeni și nimic nu 
poate să abată pe tinerii noștri 
de pe drumul socialismului.

Generația tînără a României 
vede în politica marxist-leninistă 
a Partidului Comunist Român, 
expresia cerințelor obiective ale 
dezvoltării societății noastre, ale 
intereselor vitale ale poporului 
român, ale cauzei socialismului și 
păcii. Tineretul nostru este hotărit 
să-și dăruiască energia și elanul 
măreței cauze a propășirii patriei 
socialiste- întîmpinînd cea de-a 
25-a aniversare a eliberării Româ
niei și cel de al X-lea Congres al 
partidului prin noi și importante 
realizări în toate domeniile, ară-

Aflat 1* al treilea numlx al apariției șale, revista liceului nr. 30, 
MPe-un picior de plai" impresionează !n primul rînd prlntr-o ire
proșabilă ținută grafică și Intelectuală, remarcindu-se ca o publi
cație școlară cu un program pe care și-i respectă cu consecvență. 
Revista șl-a desemnat un profil clar de publicație cu predilecție 
deschisă producției literare a elevilor, alături de care Informația 
și reportajul de interes concură la compunerea unei imagini esen
țiale despre preocupările spirituala ale elevilor Este cu totul lău
dabilă ocolirea alurei magazinlstice, tentație vizibilă !n destule alte 
re**»»**Menționăm cuvintele entuziaste la adresa încercărilor publi
ciști lor-elevl aparținlnd scriitorilor rănuș Neagu și Adrian psu- 
nescu. La rubrica „Cuvîntul fogtiior elevi al școlii, «înt prezent* 
Ruxandra Nlculescu și Monica Plllat. Sub îndrumarea prof. Gh. 
Sovu. directorul liceului : se supun examenului'critic al colegilor lor. 
Mlhaela Marinescu, Luminița Stoichlțescu, Doina Matara, irina Nel- 
cu. Zoe Herescu, Irina Nicolescu, Niculina Radu, Dana Georg’SCU, 
Rodiră Gruiță. Mlhaela Stolan, Rfidlța Stanciu, Eugenia Gîdea. Ml
haela Gram. Mlhaela Popescu. Anca Boboc, Natașa Constantin. So- 
r- »Iri-.asen. ă>- Un element armonios în aspectuj grafic al re- 
*-_■**_ unt alee*semnate de Modica Gruiță, Mlhaela Matei șf 
Ion Hota. V. G.

.AîhcnBCWB”, rtvuii editatâ 
de eootatetul U-T.C. șs Asocia
ția studeziteasel din Institutul 
pedagogic de ] ani din Tg, 
Mureș, adaugă tacă un nume 
preatiglo* în rsvutetiea nasitră 
studențească.

Răsfoind ultimul număr ăl 
revistei este îmbucurător fap
tul că tematica abordată răs
punde, ta bună măsură, nevoi
lor șl preocupărilor studenților 
din acest institut, publicația 
fiind, totodată, capabilă sl

la al i-lca numtr
promovez* talente autentice !n 
ucvdda aertsului- O rubrică 
ipeciali este consacrată cena
clului „Albatroa” reprezentat 
ta întregim* d« condeie stu
dențești.

Cu observația eă a-ar cuveni 
mal pregnant subliniate ro
mantismul ca șl exigențele via- 
țil universitare, în complexita
tea ei, revista „Athenaeum” se 
înscrie drept o prezență activă 
ta publiclsnea noastră.

AL. IANCU

REPORTAJ de buzunar
LA CODLEA, ÎNTR-0 GRĂDINA...

Ruisr.cu.: c.-Lțel dta
Țârîi Bl rari e 

coaoecut ta țArâ K 
ta străinătate prta 
aerte sale — efieve 
hectare «roperîta eu 
sticlă, sub care ae 
cuitivâ de-A lungul 
întregului an roșii, 
castraveți y| flori 
Mai ales, Cort Am 
vâxjt ta spațiile ace
lor construcții mar! 
de sticlă și fier, ou 
instalații da asper- 
soare, prin rare apa 
este pul venxa iă ta 
picături microacopi- 
ce, cîmpuri de flori 
de toate entorile : e- 
c! a men-roții, roze, 
albe, garoafe, eri- 
zanteent |i tranda
firi. Producția fio
rilor e continuă, 
ceea ce face ea mi

lioane de astfel de 
podoabe, tăiate sau 
în ghivece, să împo
dobească permanent 
interioarele locuin
țelor noastre sau pe 
ale celor din An
glia, Suedia, Norve
gia. Danemarca, R. 
T. a Germaniei, Aus
tria. Elveția. Liban._ 
Clei, aproximativ 70 
la suta dintre flo
rile crescute aici se 
•xportâ.

Pîr.ă Ia începutul 
lunii funie, de la 
Codlea au plecat 
2 «K 000 fire de flori, 
oertlad ta frumuse
țea ți prospețimea 
lor «i o părticică din 
noblețea muncii a- 
eestor oameni.

Nid legumele nu 
atat neglijate, deși

proporția lor esta 
mai mică în planul 
da producție al 
I.A.S.-sere Codlea. 
Tomatele șl castra
veții, cultivate în 
culturi forțate, dau 
două recolte anual, 
ceea ce Înseamnă cî- 
teva sute de tone de 
legume rezistente la 
transporturi lungi. 
Faima serelor de la 
Codlea, unanim re
cunoscută, este o ga
ranție suficientă 
pentru orice produs 
oare vine de aici. 
Pentru a face față 
comenxllor, tot mal 
numeroase în ulti
mul timp, a fost in
tensificată exploata
rea intensivă a cul
turilor existente, a- 
tingîndu-s« o pro

ducție da 10 kg pe 
metru patrat la ro
șii și de 23 kg pe 
metru patrat la cas
traveți — adevărate 
recorduri în mate
rie.

De eurlnd, a în
ceput pe o suprafa
ță de 11 hectare, 
construcția unui nou 
complex de sare. 
Aici vor crește noi 
culturi de legume și 
flori. Pfnă atunci, 
fn«A, lucrătorii sere
lor pregătesc cara- 
Îiania de producție 

a legume pentru al 
doilea ciclu, oferind 
pieții importante 
cantități de trufan
dale. §1, bine Înțe
les, flori.

R. V.

IPEINIT^IU TIMWIL OV. LBBEIR.
'^nema

« Xelwiblfuzita Angelica : Sala 
Palatului — 17,15 (seria de bilete
— 2822) ; 2t,15 (sena de bilete — 
2848), Patria — 11 ; U : 1S : 17; IS î 
21, București — 1 ; 11 ; 13 ; 15;
17 ; 19 ; 21, Favorit — 1,45 ; 11.45 î
13,45 ; 19 ; ÎS. 15 . 1JS. Stadionul
Dinamo —
• Străin In casă i Republica =-
9,15 ; 11.20 : 14 ; 18.3S ; 18.45 ; 21,
Festival — 1.45 . 11,15 s 13.3S ! lfi 1
18.30 ; 21, la grădină — 20,15.
• Lovitură puternică ! Luceafirul
— 9.15 ; 11,30 ; 13,45 : 1115 ; 18,30 ; 
20,45.
• Alexandru rel fericit î Melodia
— 9 ; 11,15 : 13.38 ; 16 ; 18.15 ; 20.30, 
MODERN - 8.3fi . 11.45 ; 14 ; lfi. 14 l
18.30 ; 20.45, Victoria — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18,15 ; 20.38, Grădina
Progresul-parc — 20,li.
• In umbra coltului ; Volga — 
9,30—16,30 în continuare; 18,30; 20,30, 
ARTA — 8—16,15 în continuare ; 
18,15, la grădină — 20,15, Bucegi — 
9 ; 11,18 ; 13.30 ; 16 ; 18.15, la gră
dină - 20,15. GIULESTI — 15.30 ;
18 ; 20,30.• Anul trecut la MartenDad 1 
Central - 9.30 J 11,45 ; 14 ; 16.15 J
18.30 ; 20.45.
• Intllnire Ia Isehia i Cinemateca
— 12,30 ; 14,30 ; 16.30.
• Adio, Gringo : Lumina —
8,45—16,30 în continuare ; 18,45 J
20,40.
• Acasă ia Nicolae Popa ; Nicolae 
lorga ; Muzică., mzl presus de 
orice ; Mulțumesc, Mlhaela ; Gus

tav Întinerește : Timpuri Noi — 
9—21 in continuare.
a Comedianul (ambele •eril) i Doi
na — 11,30 ; lfl ; 19,31.
• Program pentru copil : Doina
— 9 ; 10.
• La dolce vita i Grădina Doina
— 20.30
• Eclipsa t Union — 15 ; 17,45 ;
20.30,
• Prințul negru : Feroviar — 9—
13,30 în continuare ; 16 ; 18,38 ;
20,45, Excelsior — 9 ; 11,18 ; 13.» î 
16 ; 18,15 ; 20.39. Gloria - fi; 11,15;
13.30 ; 16; 18,15 ; 20,30.
• A trăi pentru a trăi j Grivlța — 
9 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, Flamura — 
9.15 : 12 ■ 14,45 : 17,30 : 20,15.
• Samuraiul : înfrățirea intre po
poare — 15.15 ; 17.45 , 20.
• Am 'două mame șl tlol tap : 
Buzeștl — 15,30 ; 18.
• Vițelul de aur (ambele serii) 1 
Grădina Buzești — 20,15.
• Rlo Bravo (ambele serii) i Da
cia — 8,30—20,15 In continuare,
Cotroceni — 15 ; 18.
• Crăciun cu EHsabeta î Cotro
ceni — 20.30.
• Tată de familie s Unirea — 15,30. 
la grădină — 20,15.
• Roșii șl albii : Unirea — 18.
• Rolls Royce-ul galben : Lira —
15.30 ; 18, la grădină — 20,18.
• Paradisul Indrăgostlțllor : Dru
mul Sării - 15 ; 17.30 ; 20.
• Becket i Pacea — 18 ; 19,15.
• Pentru încă puțini dolari j
Crîngesl - 18,30 : 18 ; 20,15.
• Tarzan, omul junglei Floreas- 
ca - 6 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, Aurora — 9 ; 11,15 J 13,30 ;
16 ; 18,15 : 20 30, la gradină — 20,15. 
Tomls — 9,30—17,30 în continuare ;
19.30, la grădină - 20,30.

• Contemporanul tău (ambele ae 
ni) Viitorul - 15.30 : 19.
• N* TOI fi divorțuri i Miorița —
9 . 11.15 : 13.30 ; 15.45 ; 18 ; M.30,
Grădina Expoziția — 20.15.
• Asasinata! s-a comis luni i Mo
șilor — 15.30 ; 18 : 20,30, la grădină
— 29,15.
• Căsătorie pripită 7 î Popular — 
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Vera Cruz ; Munca — 18 * 18.
• PriDțesa tristă : Munca — 30.
• Vremuri minunate la Spessart t 
Vltan — 15.30 ; 18, la grădină — 
20,15.• Noaptea e făcută pentru... a 
visa : Rahova — 15,30 ; 18, la gră
dină - 20,30.
• Pe urmele șoimului i Progresul
— 15,30 ; 18.
• Crimă in stil personal ; Pro
gresul — 20,30.
U Iluzii t Ferentari — 15,30 ; 18 | 
20,15.
• Noaptea : Cosmos — 15,30 ; 18 i 
20,15.

VINERI, 13 IUNIE 1969

Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le“ (Sala Comedia) : TRAVESTI — 
ora 20,00 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu MSgureanu) : 
NEPOTUL LUI RAMEAU — ora 
20,00 ; (Sala Studia) ' PHOTO FI
NISH — ora 20,00 ; Teatrul Mic : 
IONA — ora 20,00 ; Teatrul ,,C. I. 
Nottara" (B-duî Magheru) : O 
CASA ONORABILĂ — ora 19,30 ; 
(la Teatrul de vară „Herăstrău") : 
CIND LUNA E ALBASTRA — ora 
20 ; Teatrul Glulești : VISUL UNEI

NOPȚI DE IARNA — ora 19.30 ; 
Teatrul .,Barbu Delavrancea" : UN 
ASASIN CIUDAT — ora 20,00 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Cal. Victo
riei) : ȘORICELUL ȘI PĂPUȘĂ — 
ora 10,90; Teatrul satirlc-muzical 
„C. Tânane" (Sala Savoy) : TĂNA- 
SE REVUE — ora lfl,30 ; (Cal. Vic
toriei) : FEMEI, FEMEI, FE
MEI — ora 20,00.

VINERI 13 IUNIE 1M9
• 10,00 Limba rusă. Lecția a 60-a 

(reluare) * 10,30 Consultații la 
limba română (cl. a XII-a) ® H»00 
Limba spaniolă. Lecția a 62-a « 
11,30 Ritmuri argentlnlene (relua
re) • 17,30 Buletin de știri • 17,35 
Lanterna magică. Filmul „Klri 
clovnul" • 17,40 limba spaniolă. 
Lecția a 62-a (reluare) * 18,08 ,,O- 
blrțla lucrurilor" • 18,35 Contra
punct. Emisiune de actualitate 
muzicală * 19,00 Tele-universita- 
tep. Premiile Nobel pentru știință 
— 1968 • 19,30 Telejumaiul de 
seară • 19,50 Congresul al X-lea 
al P.C.R. Secvențe din marea 
dezbatere * 26,00 Filmul artistic 
„Șapte martori" « 21,00 Reflector
• 21,15 Mult e dulce șl frumoasă
• 21,40 Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice * 22,10 Publi
citate • 22,15 Tezaur. Valori ale 
culturii românești „Luceafărul" 
de Mlhai Eminescu • 22,35 Va
rietăți muzicale realizate de Tele
viziunea Poloneză • 22,55 Telejur
nalul de noapte.
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T E L E G
CORNELIU MANESCU, mi

nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
a transmis o telegramă doam
nei NGUYEN THI BINH, mi
nistrul afacerilor externe in 
Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de sud. In oare se 
spune: Cu ocazia numirii 
dumneavoastră in importanta 
funcție de ministru al afaceri
lor externe In Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud, 
vă adresez sincere felicitări ți 
urări de succese in activita
tea ce o dedicați realizării 
năzuințelor populației sud- 
vietnameze.

RAME •
ION IONIȚA, ministrul for- _ 

țelor armate ale Republicii W 
Socialiste România, a trimis 
o telegramă domnului TRAN 
NAM TRUNG, ministrul apă- W 
rării în Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu a! Republicii 
Vietnamului de sud. In care
ie spune : Cu prilejul numirii 
dumneavoastră In funcția de
ministru al apărării In Gu
vernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
do sud, vă adresez sincere fe- ț 
licitări ți urări de succese în
misiunea Importantă
fost încredințată.

Plenara Consiliului Uniunii Naționale a 0 
Cooperativelor Agricole de Producție e

Joi i avut loc plenara Conal- 
Ctllul Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție. Pe baza informării pre
zentate de tovarășul Vacile VII- 
cu, președintele Uniunii, ple
nara a analizat stadiul act: 1 al 
realizării sarcinilor fle sporire 
a producției vegetale șl ani
male In C.A.P. Au fost stabi
lita măsuri care să asigura e- 
fectuarea l timp șt tn cela 
mai bune condiții a tuturor 
lucrărilor agricole îndeosebi a 
celor de Întreținerea culturilor, 
precum și pentru folosirea In
tensă a sistemelor de irigații, 
asigurarea bazei furajere, pre- 
gătirjta și executarea campani
ei dr recoltare a păioaselor. 
Au fost stabilita măsuri pen
tru asigurarea unei producții 
sporite de legume și valorifi
carea acestora In vederea 
Îmbunătățirii aprovizionării 
populației.

Plenara a eliberat din func
ția de prim-viceprețedinte al 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor agricole de Producție 
pe tovarășul Gheorghe Roșu șl 
din funcția de vicepreședinte 
al Uniunii pe tovarășul Con

stantin Iftodl, care au primit 
alte Însărcinări. A

In funcția de prlm-vlcepre- 
ședințe a fost ales tovarășul 
Gheorghe Petrescu, Iar In A 
funcția de vicepreședinte to- 
varășul Nlcolae Ștefan.

La lucrările Plenarei a par- £ 
tlcipat șl a luat cuvlntul In 
încheiere tovarășul Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara Consiliului Uniunii 9 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție consideră — 
că stnt create toate condițiile W 
pentru ca In acest an coope
rativele agricole să obțină pro- a 
ducții vegetale și animale spo- " 
rite. Totodată a exprimat con
vingerea și hotărtrea întregii A 
țărănimi de a lntfmpina cel ” 
de-al 10-lea Congres al Parti
dului și a 25-a aniversare a A 
eliberării patriei cu rezultate w 
tot mai bune in consolidarea 
economică organizatorică a — 
cooperativelor agricole, contri W 
bulnd In acest fel la dezvol
tarea Întregii economii națio- * 
nale. W

(Agerpres)

Sesiune științifică a Academiei
în aula Academiei aU în

ceput țoi dimineața lucrările 
sesijnTfNștlințifice organizată 
de Secția de literatură și artă 
a Academiei și Institutul de 
Istoria artei, cu prilejul Împli
nirii a 20 de ani de la înfiin
țarea acestui institut șl tn 
cinstea celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei. 
Participă academicieni, cadre 
didactice din fnvățămtntul su
perior, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, numeroși 
oameni de cultură șl artă.

într-o atmosferă de puternic 
entue'asm, asistența a adoptat 
textul unei telegrame adresa
te Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spu
ne, printre altele:

întruniți In sesiunea științi
fică organizată in cinstea ce
lei da-a 25-a aniversări a Eli
berării, cercetătorii științifici 
■i Institutului de isteria ar-

tei, care-$I sărbătorește 20 de $ 
ani de existență, vă exprimă 
sentimentul lor de fierbinte » 
recunoștință pentru înalta pre- “ 
țuire și sprijinul statornic a- 
cordate de partid dezvoltării a 
științei, culturii și artei, pen- " 
tru condițiile deosebit de fa
vorabile create studierii șl pu- a 
nerii in valoare a patrimoniu- " 
lui artistic ți cultural al po
porului nostru. A

Prin concentrarea eforturi-
lor, prin organizarea cercetă
rilor in funcție de cerințele 
cele mai importante ți ur
gente ale societății noastre so
cialiste, prin perfecționarea 
continuă a metodelor de lu

Delegațla Sindicatului func
ționarilor superiori din R. F. a 
Germaniei — D.A.G. — condu
să de Hermann Brandt, pre
ședintele sindicatului, care se 
află in țara noastră la invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R.,

cru, cercetătorii Institutului de 
istoria artei — exprimindu-ți 
o dată mai mult întreaga a- —' 
deziune față de Tezele pen
tru eel de-al X-lea Congres A 
al partidului — se angajează,v 
stimate tovarățe secretar ge
neral, să aducă o contribuție A 
ți mai Însemnată la studierea v 
șl difuzarea valorilor artisti
ce naționale și universale, la £ 
afirmarea valorilor naționale 
in circuitul culturii mondiale, 
la dezvoltarea continuă a cui- Q 
turil noastre socialiste.

MERIDIAN
• Ctștigîna partida între

ruptă în runda a 7-a la 
maghiarul Forintos. și obți- 
nînd apoi o nouă victorie în 
runda a 8-a (în fața iugosla
vului Stupica), marele maes
tru român Florin Gheorghiu 
a reintrat în plutonul lide
rilor turneului internațional 
de șah de la Liubliana.

• Peste 30 000 de specta
tori au urmărit, la Buda
pesta, returul finalei „Cupei 
orașelor tîrguri" la fotbal 
dintre echipele Ujpest Dozsa 
șl Newcastle United. Fotba
liștii englezi au terminat în
vingători cu scorul de 3—2 
(0—2).

învingătoare șl în primul 
joc (scor 3—0), formația 
Newcastle United a cîștigat 
prețiosul trofeu.

• Astăzi începe la Valen
cia meciul. Internațional de 
tenis dintre echipele Spaniei 
și României contînd pentru 
„Cupa Davis". Din echipa 
spaniolă lipsește cunoscutul 
jucător Manuel Santana, 
care este accidentat. Pentru 
astăzi sînt programate întîl- 
nlrile : Năstase — Arilla și 
Tiriac — Orantes. Sîmbătă 
are loc proba de dublu, iar 
duminică ultimele două me
ciuri de simplu : Arilla — 
Țirlao ți Orantes — Năstase.

• La Budapesta ■ avut 
loc tragerea la sorți, a jocu
rilor competiției de fotbal 
„Cupa european! a tîrgu- 
rilor- (fostă „Cupa orașelor 
tîrguri") — ediția I9BG—1870. 
La actuala ediție participă 
84 de echipa din 27 de țărL 
România este acceptată cu 
două formații, care vor fi 
stabilite după încheierea 
campionatului național Con
form tragerii la sorți, cele 
două echipe romăr.e vor 
juca în primul tur cu for
mațiile FI oria na la Valeții 
(Malta) și, respectiv, cu Vi
toria Setubal (Portugalia).

Au fost fixate ți terme
nele de desfășurare ale me
ciurilor : primul tur : între 
1 septembrie și 1 octombrie 
1960 ; turul doi _• îr.tre 2 oc
tombrie ți 26 noiembrie 19«; 
turul trei : Intre 27 noiem
brie 1909 și 15 ianuarie 1970; 
sferturile de finală : f-tre 15 
Ianuarie ți 18 martie 197Q i 
semifinalele : între 19 martie 
și 15 aprilie 1970.

Data de disputare a fina
lei va fi stabilită de comun 
acord fntre cele două for
mații finaliste.

Motociclismul — aport ol cu
rajului, capătă din ca In ca 

mai mulți adopți

0 întrebare 

pe adresa F.R. 

de Atletism

Iată d pa nesimțite a mal 
trecut un an școlar. Mult aștep
tata vacanță „mare' a sosit 
Deși fur, arenele sportive, bazi
nele de înot traseele și obiec
tivele turistice vor lansa che
mări ademenitoare, irezistibi
le. Fir! doar ți poate sportul 
va ocupa un loc primordial în 
programul zilnic al vacanței 
pentru că ce poate fi mai plă
cut, mal reconfortant pentru 
școlari decit „să bată- toată 
ziua miraculoasa balnge de fot
bal, ■! participe la un concurs 
de natație. uu să străbată îm
prejurimile pe două roți, vistnd 
să devină un Pele. o Kiki Ca
ron sau un AnquetiL

Dar pentru ca visurile lor «1 
poată dfe-tni realitate, factorii 
caro au obligația să asigure 
elevilor toate condițiile pentru 
practicarea sportului — Io spe
ță comitetele municipale U.T.C. 
ți comisiile municipale ale Or
ganizației Pionierilor — tre
buiau să faci pregătirile nece
sare din timp. Au avut acesta 
organisme In vedere aceste hi- 
eruri ? s

Cu riteva zile în urmă, ded 
earn tn preajma terminării 
anului școlar, am vizitat unul 
dintre orașele mari, reînnoite si 
frumoase ale țării — Gal st:, 
pentru a vedea ce loc crapă 
«partaj ]□ pregătirile pentru 
vnranța de vară. Tn acest «?<». 
la comitetul mtmldpal UT C. 
am purtat o discuție cu tovară
șii GEORG ETA FRASIN A. se
cretară cu problemele de școli 
ți cu CONSTANTIN CATANA 
țeful comisiei sportive. Dialo
gul lafrețirut re-a convins cite 
lucruri se pot realiza dacă cei 
•e răspund de această proble
mă. cu un Joc hine definit în 
ansamblul activității U.T.C., își 
dau tot interesul, se preocupă.

fao totul pentru rezolvarea ei. 
Dar să veaem ce perspective de 
petrecere a unei vacanțe bogate 
au elevii gălățeni ?

Cu o lună înainte de sflrșitul 
anului țcolar, prin intermediul 
îndrumătorilor ți secretarilor 
U.T.C. din școli, s-au făcut son
daje în rîndul elevilor pentru 
a le afla preferinței*. în func

popice. Ne-a surprins foarta 
mult absența fotbalului, dar ți 
mai mult ne-a surprini explica
ția primită : „Nu există ama
tori. Dacă vor fi solidtanți 
vom organiza ți un cerc de 
fotbal cu dragă inimă" — ne-a 
spus tovarășul C. Catană. Oare 
chiar ața să fie 7 Lipsa unor 
terenuri adecvate — reală, pe

Ce loc ocupă sportul, 
in pregătirile pentru 

vacanța de vară?
ție de acestea, s-a trecut apoi 
Ia elaborarea programului clu
bului sportiv ți cultural dis
tractiv al elevilor liceelor ți 
școlilor profesionale din loca
litate — care funcționează In 
fiecare an !n perioada vacanței 
de vară. Porțile acestei „insti
tuții- vor fi deschise între 1 iu
lie ți 31 august în zilele de 
marți, joi și sîmbătă între ore
le 9-12 și 18-21. Aici vor func
ționa cercuri sportive la volei 
handbal, tenis de masă, șah ți

Oltul la Călimănești

drept cuvînt, prin „grija- edi
lilor ți arhltecților municipiu
lui Galați — prezentată ca o 
scuză nu rezistă, insă, fiindcă 
mini-fotbalul se ioacă șl pe te
renurile de handbal. Niei ban
chetul nu a fost trecut în pro
gram, tot din cauza indiferen
ței pentru acest sport mamfes- 
tată de elevii gălățeni Ce pă
rere au profesorii de educație 
fizică din oraș — mai ales cei 
cu specializarea în baschet — 
despre această situație, fiindcă, 
după cite am aflat, nu ie poa
te pune problema lipsei, tere- 
'nurilor de baschet la Galați ?

Tn afara campionatelor Inter
ne ce se vor organiza în ca
drul clubului, în programul de 
activitate au fost prevâzute șl 
două Intîlrdri de volei și hand
bal — în deplasare (17 Iulie) și 
acasă (22 iunie) cu elevij din 
Brăila Pentru amatorii de ci
clism se va organiza un circuit 
Galati — Constanța și retur și 
o deplasare la Gîrboavele. Con
cursuri de înot și pescuit spor
tiv vor avea loo la plaja Bra- 
teș (3 august) ți Plaja „Cocuța- 
(21 august). Un concura de pes
cuit sportiv se va desfășură în 
liua de 12 august la Cotu- 
Grindu. La Gîrboavele se va 
deschide © tabără în corturi 
pentru elevi. Pentru a putea 
satisface toate solicitările se
riile vor fi scurte de numai 
3-4 zile. în afara celor trei 
Hla, cînd clubul va fi deschis, 
elevii vor putea practica «por
tul oricînd vor dori. Bazele 
sportive ți echipamentul nece
sar le vor fi puse la dispoziție 
de cadrele didactice care vor 
fi „de serviciu- zilnic, în școli.

fată numai cîteva «plculrl din 
bogatul program al activităților 
sportive rezervata alevilor gă- 
lățeni fn perioada vacanței da 
vară. Dar dacă lieeenll ți elevii 
țoolilor profesionale nu se pot 
plfnge aproape de nlmla, în 
sflhlmb elevii țoolll generale 
din localitate au toate motlvț-

le e-o facă. Forurile care tre
buiau să se ocupe de această 
chestiune — în principal Con
siliul municipal al Organizați
ei Pionierilor — nu întreprln- 
seseră nlmia plnă la vizita 
noastră. Mai mult, instructorul 
sportiv, Iulîa Mihăilă — absol
ventă a I.E.F.S. 1 — ne întreba 
pe noi dacă trebuie să organi
zeze acțiuni sportive cu elevii 
școlilor generale în perioada 
vacanței de vară I ! Deși ocupă 
da aproape țase luni această, 
funcție, nu știe nici măcar nu
mele directoarei Casei Pionie
rului cu care ar trebui să co
laboreze tn permanență I Ne-a 
trimis, în schimb, să căutăm la 
dînsa planul da măsuri pentru 
perioada vacanței de vară «pe
rind că vom găsi acolo ceva și 
despre activitățile sportive. 
Tot ce am putut afla pînfi la 
urmă este că în perioada res
pectivă sa vor organiza un con- 
curi de pescuit sportiv (22 iu
nie), altul de înot (nu s-a sta
bilit data) șl al treilea de ori
entare turistică (probabjl între 
8 și 15 Iunie). Trei acțiuni doar, 
care nu înseamnă altceva decit 
o „momeală- pentru micii iubi
tori al sportului din Galați. 
Aceasta este cea mai elocventă 
dovadă a efectului nepăsării și 
lipsei de colaborare între cei 
care au obligația să creeze ele
vilor condiții optime pentru 
practicarea sportului In lunile 
de vară.

Ne-am deplasat îa Inspecto
ratul școlar al județului Galați, 
în speranța că, cel puțin aici, 
s-au luat măsurile necesare 
pentru ca și elevii școlilor ge
nerale să poată practica spor
turile preferate în vacanța 
mare. Inspectorul metodist, 
Victor Gasparoti, ne-a prezen
tat un vag plan de activitate 
care prevedea că în fiecare 
școală, pe timpul vacanței de 
vară, vor avea loc de două ori 
pe «ăptămînă acțiuni organi
zate — ce anume, n-am putut 
afla Tț — iar bazele sportive 
vor fi fn permanență la dispo
ziția elevilor. Singura acțiune 
mai serioasă prevăzută fn acest 
plan este „Cupa 23 August" la 
volei, handbal și baschet. După 
cum se poate vedea, fotbalul a 
fost din nou ocolit. La sugestia 
noastră ni s-a promis că se va 
propune organizarea și a unui 
campionat de mini-fotbal pen
tru elevii școlilor generale. Dar 
să nu uităm că inspectoratele 
școlare au alte atribuții, nu fn 
primul rînd pe aceea de a or
ganiza competiții sportive. 
Această sarcină fi revine Con
siliului municipal al Organiza
ției Pionierilor. Inspectoratele 
școlare au datoria să sprijine 
aceste acțiuni, ceea ce Inspec
toratul județean Galați a și fă
cut pfnă acum, pentru că nu ne 
închipuim, din moment ce se 
aoordă ?tot sprijinul Comitetu
lui municipal U.T.C. în organi
zarea competițiilor sportive, 
așa sum remarca și tovarășul 
G. Catană, că același- oameni 
nu vor acorda tot concursul lor 
șl Consiliului municipal al 
Organizației Pionierilor.

DAN VLAD

La triunghiularul atletic 
de la Sofia, reprezentanții 
noștri au fost surclasați de 
atleții din R.D.G. (148—71 ia 
bărbați și 83—44 la femei). 
Sigur să nimeni nu se aș
tepta la o victorie româneas
că, dat fiind faptul că la ora 
aceasta atleții din R.D.G. 
alcătuiesc una dintre cele 
mal puternice formații din 
Europa, dar diferența de 
puncte este cel puțin supă
rătoare. In schimb, înfrin- 
gerlle suferite în fața Bul
gariei (115,5—102,5 la băr
bați și 65—62 la femei) slnt 
alarmante.

Principalul vinovat de 
aceste insuccese este, după 
părerea noastră, F.R.A., 
care a permis ca o serie de 
atlețl (Mihaela Peneș, Ilea
na Silai, Valeria Bufanu, 
Adrian Gagea, Victor Tibul- 
ski etc) să nu fie prezenți 
la Sofia — fără justificări 
concludente. Apoi, pare cel 
puțin ciudat ca cel mai buni 
atlețl. In preajma unei în
tâlniri internaționale fn care 
era pus în joc prestigiul 
sportiv al tării, să participe 
la n serie de concursuri mi
nore și foarte obositoare pe 
diferite stadioane din Euro
pa. Cît de superficial a pri
vit federația această întil- 
mre internațională o dove
dește și faptul că nu au 
avut loc nici un fel de an
trenamente speciale (nici 
măcar un schimb de ștafetă 
între eomponențfi echipelor 
noastre !). De ce s-a renun
țat la unii atlețl, titulari de 
drept, pe motiv că tot vor fi 
întrecuți de adversarii ape- 
lind, in schimb, odată com
petiția începută, la serviciile 
săritorului In lungime Șer- 
ban loan și triplusaltistului 
Carol Corbu în proba de... 
aruncare a suliței ? 1 Sau de 
ce s-a admis ca Ia startul u- 
nor probe să prezentăm un 
singur concurent ? fn aceeași 
măsură ‘mai surprinde și 
faptul că Viorica Viscopo- 
leanu, campioana noastră o- 
limpice, deși s-a deplasat la 
Sofia, nu a intrat în con
curs 1 ?

Atletismul românesc și-a 
cucerit, în ultimii ani, un 
prestigiu binemeritat pe 
plan international. Victorii
le atleților noștri la ultime
le ediții ale Campionatelor 
balcanice și, mal ales, me
daliile cucerite la Mexico, 
pa lingă satisfacțiile pe care 
le-au adus au creat totodatB 
și niște obligații de la care 
F.R.A- nu se poate sustra
ge i acelea de a apăra faima 
cucerită o dată prin compor
tări corespunzătoare la orice 
gen de competiții, fie ele 
de mal mică aau mai mare 
anvergură. Tocmai de aceea 
Birou] federal are datoria 
să analizeze cu toată se
riozitatea comportarea re
prezentativei noastre în tri
unghiularul de la Sofia. Aș* 
teptăm măsurile și conclu
ziile care se impun.

S. SPIREA

a făcut Joi dimineața o vizită 
la Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, unde 

1 a avut o convorbire cu Walter 
Iosif, secretar al C.C. al U.T.C.

In cursul aceleiași zile, mem
brii delegației D.A.G. au fost 
primiți la Ministerul Muncii 
de Gheorghe Stoica, adjunct al 
ministrului. în cadrul întreve
derii, oaspeții au fost informați 
despre atribuțiile și preocupă
rile acestui minister.

Seara, delegația a plecat In
tr-o vizită pe litoral.

Delegația de activiști ai Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Traian Gîrbă, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului județean 
Bistrița Năsăud al P.C.R., s-a 
înapoiat joi din Iugoslavia, unde, 
la invitația Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a făcut o vizită 
în schimb de experiență.

Joi a părăsit Capitala delega
ția Partidului Comunist din In
dia (Marxist), formată din tova
rășii B. T. Ranadive, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.I. 
(M.), redactor șef al ziarului 
„People’s Democracy" yi Har
kins han Sing Surjeet, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.I. 
(M.).

Delegația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
condusă de Vasile Potop, secre
tar al Consiliului, care, Ia invita
ția Consiliului Național al Fron
tului Patriei, a f&cut o vizită de 
schimb de experiență în R. P. 
Bulgaria, s-a înapoiat miercuri 
noaptea în Capitală.

Joi dimineața a părăsit Capita
la, plecînd spre patrie, Henry Fa- 
yol, președintele Comitetului Na
țional de Organizare Francez 
(C.N.O.F.) care împreună cu Jac
ques Baruzyi delegat general al 
C.N.O.F. și Philippe Dennis, ad- 
wi„îel»o.I an—ihiî AAtTlliâl nA-a

EXIGENT EXAMEN
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acțiuni nu au întîrziat să «part 
în momentul de față, putem 
constata cu satisfacție că, de 
pildă, la capitolul activității vo- 
luntar-patriotice, cele mai mul
te din obiectivele propuse sînt 
aproape în întregime realizau. 
Din angajamentul inițial de a 
efectua 250 000 or® de muncă 
patriotică pentru înfrumuseța
rea orașelor ți satelor, am rea
lizat pînă acum 200 000 | un alt 
punct, redarea de noi terenuri 
agriculturii, a fost îndeplinit In 
totalitate ; avem convingerea că 
și planul de împăduriri va pu
tea fi îndeplinit în bune condi
ții, valorificînd la maximum 
posibilitățile existente In județ | 
cele patru șantiere ale tinere
tului — două în silvicultură șl 
două în construcții — sînt puse 
la punct în toate amănuntele 
organizatorice și așteaptă doar 
semnalul de începere. Econo
miile planificate a se obține din 
acțiunile voluntar-patriotice, a- 
preciate estimativ la cinci mili
oane lei, sînt de acum realizate 
aproape jumătate.

Toate aceste argumente ne-au 
determinat, pe parcurs, urmă
rind desfășurarea îndeplinirii 
angajamentelor în fiecare orga
nizație, 6ă luăm hotărîrea ca 
pînă la 23 August să realizăm 
toate obiectivele întrecerii în 
care ne-am angrenat, ceea ce 
este mal mult decit posibil. Am 
și anunțat deja că în preajma 
acestei zile vom analiza rezul
tatele obținute de flecare orga
nizație, comunală și vom înmîna 
drapelul organizației fruntașe, 
în felul acesta vom cinsti așa 
cum se cuvine cea de-a 25-a a- 
niversare a eliberării patriei șl 
Congresul al X-lea al P.C.R.

Nu vom analiza însă atunci 
numai realizările obținute la 
capitolul muncii patriotice, ci 
întregul ansamblu de angaja
mente luate în această întrecere 
și fn mod deosebit pe cele pri
vitoare la participarea tinere
tului la viața economică a ju- 
/a’ - ’- «■ i aa. .... -

•enomlef județului, e* ds exem
plu obținerea unor economii su
plimentare de 2 milioane lei șl 
a unor beneficii peste plan de 
3,5 milioane lei, aarea fn func
țiune a fabricii de confecții de 
1- Tg. Secuiesc înainte de ter
men sau sporirea efectivelor de 
animale ain sectorul zooteh
nic, sînt obiective care privesc 
în egală măsură și tineretul șl 
Ia a căror realizare *-a angajat 
să-și aducă din plin contribuția.

Consecvenți principiului de a 
urmări ritmicitatea îndeplinirii 
angajamentelor luate la începu
tul acestui an, o recentă ple
nară a comitetului județean 
U.T.C. a analizat pe larg și sta
diul de avansare a angajamen
telor economice ți participarea 
tineretului la muncă în unită
țile agricole socialiste. Punctele 
de pornire ale plenarei au fost 
concluziile desprinse din parti
ciparea la muncă în campania 
de primăvară, care Impuneau 
stabilirea unor măsuri și hotă- 
riri concrete, reieșite din stu
dierea stărilor de lucruri sau 
fenomenelor întllnite atunci. 
Aceste hotărfri au fost de acum 
stabilite și s-au luat măsurile 
necesare pentru a fi aduse la 
cunoștința organizațiilor. Ele se 
referă la sprijinul concret pe 
care îl vor primi organizațiile 
U.T.C. din cîteva cooperative a- 
gricole care prezintă deficiențe 
în organizarea muncii, sau la 
creșterea participării la muncă 
în alte părți, precum și la ini
țierea în cadrul adunărilor ute- 
ciștilor din cursul acestei luni 
a unor dezbateri privind recol
tarea șl depozitarea furajelor. 
Ceea ce ne rfimîne de făcut a- 
cum, lucrul cel mal important 
de altfel, este perseverența în 
îndeplinirea lor, capacitatea de 
a le urmări în procesul de 
transpunere In practică. Aceas
ta este, în același timp, șl o 
condiție a prestigiului nostru 
fațâ de organizații și față de 
noi înșine, prestigiu care nu se 
poate cîștlga decît prin astfel

Propria experiență ne-a ofe
rit și exemple ale consecințelor 
p« care le poate avea și le are 
nerespectarea unei hotărîrl, ne- 
reallzarea a ceea ce ne-am pro
pus. La plenara amintită mal 
sus am declanșat și o întrecere 
cu tema „Cel mai bun mecani
zator tlnăr-, care era Insă în 
Intenția noastră încă din iarnă, 
pentru că în mod normal fn 
campania de primăvară existau 
conaițiile cele mai propice pen
tru desfășurarea ei. N-am fă
cut-o însă atunci, cînd era mo
mentul cel mal potrivit, și abia 
acum ne dăm seama cît de 
mult am fi putut influența în 
bine mersul campaniei de pri
măvară dacă acționam mai ho- 
tărît. Iar după încheierea între
cerii ne vom da și mai bine 
seama de eficiența ei, fntîrziatâ 
în mod nejustificat. Principalul 
este ca din asemenea întîmplări 
să tragi Învățămintele, conclu
ziile de care să se țină cont mai 
departe pentru evitarea unor 
situații asemănătoare. Ceea ce 
am și încercat să facem. Noi 
n-am renunțat Ja acțiunea a- 
ceasta. Ea este tot atît de nece
sară și acum și tocmai de aceea 
ne străduim s-o realizăm ire
proșabil. Firește, nu ca o com
pensai? pentru întîrzierea pro
dusă, ci pentru că așa trebuie 
să se realizeze toate proiectele 
noastre. Clnd ți-ai propus, cînd 
ai propus tinerilor o acțiune, 
cînd te-al angajat deci la ceva, 
n-ai făcut o promisiune defini
tă doar cantitativ, ci și calita
tiv, și de aceea trebuie dusă din 
toate punctele de vedere pînă 
la capăt.

Este ceea ce ne străduim să 
facem ți noi, urmărind cu cea 
mai mare consecvență șl cu tot 
simțul de răspundere față de 
Îndatoririle complexe ale orga
nizațiilor din județ, îndeplinirea 
propriilor noastre angajamente. 
In felul acesta, organizația 
noastră județeană va răspunde 
prin fapte concrete sarcinilo» 
reieșite din documentele pen
tru cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R., îndemnurile sale de a 
contribui activ la educarea ti
nerei generații în spiritul devo
tamentului fată de Dartid. al

VARĂ DE AUR
(Urmare din pag. I)

Ora 8,00.
La diepaearatul șantierului 

Compler-betoane, șoferul Adrian 
Lupu, un zdroodn bărbat de 28 
da ani, cu obrazul aburit da 
rouă, primește foaia de comandă 
pentru primul transport de beton 
al schimbului. Se urcă la volanul 
autobasculantei mare tonaj ți 
tn creme ce ia drumul șantieru
lui Baraj-uzină (acolo unde se 
pregătește darea fn folosință a 
ecluzei ți inundarea dirijată a 
Centralei hidroelectrice), dispe
cerul de serviciu, Margareta Si- 
lav, consemnează atingerea a 
333 571 mc beton turnați pe a- 
cest traseu de la începutul anu
lui. In urma lui Adrian Lupu, 
șerpuie o coloană de 50 de ma
șini. 50 de șoferi luindu-le locul 
celor care lucraseră azi noapte.

Ora 8,00.
îl întîlnim pe inginerul Lau- 

rențiu Țurcanu, șeful latului 
Pod-fix, lot care pregătește 
„rampa*" de unde vor plonja in 
Dunăre blocurile de rocă yi sta- 
bilopozii grei de peste 20 000 kg, 
cu menirea de a schimba din nou 
— și de data aceasta definitiv — 
cursul Dunării. Tînărul inginer 
ne oferă un număr de acrobație 
la mare înălțime pe coama tubu
rilor metalice, lungi de 15 metri, 
controlînd la fața locului lucră
rile de statornicire a infrastruc
turilor podului, lucrări in efec
tuarea cărora oamenii săi, Nico- 
lae lovan, Vasile Pascal, Ion Bal
tag, Paul Skuster, se dovedesc 
nu numai buni specialiști, dar ți 
niște acrobați demni de șeful lor. 
De sus, ei ne salută ca niște ar
tiști sub cupolă. în soarele dimi
neții strălucește optimismul me
talului centurilor de siguranță.

Ora 9,00.

iese cîteva mH de familii ale con
structorilor, Marius Silve, un 
tlnăr cetățean In drrtd de 4 ani, 
deci mai tlnăr cu un an decît 
șantierul, realizează a doua 
ipostază a unei construcții de cu
buri colorate după care recită cu 
convingere In fața educatoarei ți 
a colegilor cunoscute piesă poe
tică: ^Și te du la Dunăre...*,

Ora 10,00.
Porțuvocele lui Ion Medeșan, 

comandantul drăgii „Sulina"*, o 
navă bine cunoscută în flota Por
ților de Fier, transmite celor 30 
ds oameni ai echipajului coman
da pentru un nou amplasament 
in rada viitorului „Port-aval*", o- 
biectiv pentru realizarea căruia 
„Sulina*" a dragat mulți din cei 
peste un milion mc de anroca- 
ment pe care îl are în palmares. 
Strigătului din portavoce 11 ur
mează o mișcare elegantă abia 
perceptibilă a vasului — și cu
pele flămtnde mușcă din nou 
materia de sub valuri.

Ora 12,25.
Acceleratul de Timișoara, tre

ce punctual pe calea de fier 
care domină șantierul tăiat prin 
stîncă. Pasagerii arată, la feres
trele deschise, chipuri festive ți 
flutură brațele de parcă ar ști că 
azi se împlinește exact un an de 
la darea In folosință a acestui 
drum feroviar tăiat prin zeci de 
tunele.

Ora 12,30.
La comitetul U.T.C., secreta

rul Miche Petre, primește un aș
teptat raport telefonic: Pînă ieri, 
sutele de tineri, angrenați tn 
timpul lor liber în acțiunea de 
strtngere a metalului din uriașa 
albie a viitoarei ecluze, au colac* 
tat aproape 200 de tone fier

tîrmă confecționat din acest mo
tel ?

Ora 12,45.
In biroul de alături, „cultura

lul* sindicatului. Ion Tutunaru 
primește și el o telefonogramă. 
Din Craiova, dirijorul Constantin 
Busuioc, de la Orchestra „Doina 
Olteniei* ll informează că va sosi 
la Gura Văii, pentru retușuri la 
concertul marelui taraf al șantie
rului, chiar a doua zi.

Ora 14.00.
La serviciul Plan-producție dl 

Șantierului energomontaj se ia 
prin fișe venite de la toate locu
rile de muncă „pulsul* zilei. Lo
turile Ecluză-amonte, Ecluză- 
aval Centrale raportează înre
gistrarea unor rezultata constanta 
satisfăcătoare la probele servo
motoarelor, porților plan și inter
mediar la conurile aspiratoare 
ale turbinelor... Aici veștile de 
producție se primesc, tn acesta 
zile, cu o atenție sporită. Căci 
oamenii acestui loc de muncă 
supranumiți „bijutierii Hidrocen
tralei* au hotărit, însuflețiți de 
înaltul mesaj al Tezelor și pro
iectului de Directive ale parti
dului, să realizeze angajamentul 
pe întregul an la produc
ția globală, pină la 4 au
gust a. c. Este unul din multele 
angajamente prin a căror împli
nire Porțile de Fier vor saluta 
zorii celui de-al X-lea Congres 
într-un mod demn de marea con
strucție socialistă.

Ora 15,00.
In miea tipografie a Severinu- 

lui sa pregătesc reviziile viitoru
lui număr al ziarului „Porțile de 
Fier*.

Este un număr obișnuit, 201, 
al acestei harnice foi a presei in
dustriale. La 19 iunie, ne spune 
el, vom împlini 4 ani de la apa
riție. Este o dată care, sperăm, 
nu va trece neobservată.

lntrudt ne privește, adresăm

Ora 16,00.
Pentru a 20-a oară în aceste 

zile, azi Mihai Silav, șeful brigă
zii complexe de la lotul Pod-fix, 
recepționează coloana de auto
basculante ducînd unele dintre 
ele plnă la 3 vagoane de beton. 
La celălalt capăt al traseului, 
dispecera Margareta Silav se 
pregătește să predea schimbul.

Ora 18,00.
La clubul central ăin Gura 

Văii cele 500 de locuri slnt ocu
pate de spectatorii unor progra
me tn avan-premieră: repetiții 
generale în vederea fazei inter- 
județena a concursului republi
can. In aceeași clădire, bibliote
cara Ana Ncgreanu înregistrează 
cel de-al 8 278-lea cititor: Ion 
Cicu, malelot electrician pe dra
ga „Sulina*, interesai de cartea 
„Moartea unui președinte*, carte 
care devine în registru, al 
44 144-lea volum împrumutat de 
această bibliotecă de la înființa
rea ei.

Ora 20,30.
Azi, potrivit calendarului, soa

rele apune la orele 19,59. Exact 
in clipa în care „constelația Por
ților de Fier* și-a aprins lumi
nile fantastice. Ca și această con
stelație, care a preluat misiunea 
soarelui la sutele de locuri de 
muncă, schimburile s-au înlocuit 
pe nesimțite... Draga „Sulina* 
cîștigd, rotund, o nouă poziție în 
rada viitoare... Fluviul de be
toane continuă să curgă ca în 
prima zi, în ritm inefabil... In 
Recile de birouri tehnice se fac 
calcule, pentru bilanțul celei 
de-a 1720-a zi a Porților de 
Fier... Intr-unui din apartamen
tele noului cartier soții Silav se 
întllnesc cu micuțul Marius, care 
la îngaimă înainte de a adormi 
versurile : „Și. te du la Dunăre...*

Clipe fugare dintr-o zi obișnui
tă a Porților de Fier: 11 iunie, 
1969...

Cu 21 de ani in urmă, In a- 
ceastă zi, clasa noastră munci
toare, condusă de partid a luat 
tn nmnWîfo —f



TINERETUL Șl VIITORUL EUROPEI

Delegația P.C.R. a

IMUIIIIWE A l'Ali 111)11(11! depus o coroană de

flori la Mausoleul

lui Lenin

Programul guvernului 
revoluționar provizoriu 
al Vietnamului de sud

opinii sueijeze
LEIF ANDERSSON 

LASSE THALEN

MOSCOVA 12 (Ageipres). — 
La 12 iunie au continuat lucră
rile Consfătuirii internațiqnale a 
partidelor comuniste și muncito
rești.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de H. G. S. Rotnavira, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Ceylon. Partici- 
panții la consfătuire au adoptat 
în unanimitate telegrama de salut 
adresată Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietna
mului de sud.

A fost apoi adoptată o decla
rație de solidaritate cu comuniștii 
și democrații din Grecia care 
luptă împotriva dictaturii mili- 
taro-fasciste. H. G. S. Rotnavira 
a informat delegațiile că pe 
adresa consfătuirii au sosit nu
meroase scrisori din partea co
lectivelor unor uzine, fabrici, 
colhozuri și sovhozuri din Uniu
nea Sovietica, din partea unor or
ganizații de partid și obștești, u- 
nor cetățeni sovietici, care saluta 
consfătuirea și-i urează succes.

Consfătuirea își exprimă gratitu
dinea față de toți oamenii muncii 
și organizațiile sovietice pentru 
saluturile și urările lor călduroase.

In cadrul ședinței 4* diminea
ță, la discutarea problemelor în
scrise pe ordinea de zi au luat 
cuvîntul Gus Hali, secretar gene
ral al P.C. din S.UA, Lan Wer
ner, vicepreședinte al Partidului 
de stingă — comuniștii din Sue
dia, Abdel Haleq Mahgnb, secre
tar general al C.C. al P.C. din 
Sudan. Marc Drumaux. președin
tele P.C. din Belgia, Manuel Mo
ra Valverde, secretar venerai al 
C.C. al Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica.

Ședința de după-amiază a fost 
prezidată de G. Danehm, pre
ședintele Partidului Soc-aEst Unit 
din Berlinul occidental. Au hiat 
cuvîntul S. Dange, președintele 
Consiliului N ațional al P.C. din 
India, John Gollan. secretar ge
neral al P.C. din Marea Britanic, 
Evremond Gene, secretar general 
al P.C. din Guadelupa.

a partidelor comuniste și muncitorești 
adresată guvernului revoluționar provizoriu

al Republicii Vietnamului de sud
Consfătuirea internațională a 

partidelor comuniste și mun
citorești, întrunită la Mosco
va, saluta călduros crearea Gu
vernului revoluționar provizo
riu al Republicii Vietnamu
lui de sud. Cele 
tide reprezentate 
tuire văd în acest

75 de par
ia consfă- 

eveniment o

nouă și importantă etapă în lup
ta eroica de eliberare a poporu
lui vietnamez. Ele asigură gu
vernul revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud, întregul popor vietnamez, 
de sprijinul lor susținut acordat 
acestei lupte pini ia victoria de
plină.

Declarație a Consfătuirii internaționale
J

a partidelor comuniste și muncitorești
Reprezentanțu celor 75 de 

partide comuniste și muncito
rești, întruniți la Moscova, își 
exprimă indignarea lor profun
dă față de noul val al terorii, 
cruntelor persecuții judiciare, a- 
restărilor în masă și schingiuirilor 
împotriva comuniștilor greci, a 
democraților și altor adversari ai 
juntei conducătoare.

Regimul dictatorial, impus 
poporului grec de clica militară 
reacționară cu sprijinul imperia
liștilor S.U.A. și al blocului a- 
gresiv N.A.T.O., reprimă cu bru
talitate forțele democratice din 
Grecia, în primul rfnd, pe co

muniști — luptători consecvenți 
pentru libertatea, independența 
și viitorul fericit al patriei lor.

Pardcipanții la consfătuirea 
internațională a partidelor comu
niste și muncitg^ești își exprimă 
solidaritatea frățească față de 
comuniștii și democrații din Gre
cia, care luptă împotriva dicta
turii mi Ii taro-fasciste.

Consfătuirea cheamă masele 
largi ale oamenilor muncii, for
țele progresiste din toate țările 
să ceară cu fermitate încetarea 
represiunilor și eliberarea ime
diată a tuturor deținuților poli
tici.

PIETRO NENNI A REAFIRMAT IN SENATUL ITALIAN i

Necesitatea dialogului
intereuropean

Luînd cuvîntul în fața Comi
siei pentru problemele externe a 
Senatului italian» Pietro Nenni a 
declarat că „problema centrală a 
politicii externe italiene rămîne în 
continuare politica unității euro
pene. Obiectivul nostru, a spus 
ministrul de externe italian, este 
o Europă unită, ale cărei iniția
tive trebuie să fie puse în slujba 
păcii generale". Ministrul de ex
terne al Italiei a reafirmat cu a- 
cest prilej necesitatea unor dis
cuții cu țările din Europa răsă- 

' riteană, avînd drept scop destin
derea pe continentul european.

Această inițiativă, a arătat Nentri* 
este confirmată de mersul înainte 
al istoriei. Pietro Nenni și-a ex
primat speranța ea o conferință 
privind securitatea europeană, 
așa cum a fost propusă în Apelul 
de Ia Budapesta al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via, va avea loc dacă va fi pre
gătită minuțios.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
La 12 ninie delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al C.C. al P.C.R_ 
care păru ci pi la lucrările Con
sfătuirii internaționale a partide
lor comuniste și muncitorești, a 
depus o coroana de flori și a vi
zitat Mausoleul lui V. L Lenin 
din Piața Rație. Pe panglica co
roanei era sons : -.Marelui Izrăn. 
din FartHuhl

SAIGON 12 țAgerpres) — Gu
vernul revoluționar provizoriu al 
Repabbcri Vietnamului de sad * 
ținut la 10 iunie prima sa reu
niune. sab președinția primului 
ministru Huynb Tan Phai- rela
tează agenția ELIBERAREA.

Reuni mea a fost consacrată 
examinării măsurilor necesare 
pentru aplicarea rezoluțiilor Con
gresului reprezentant/cr popa- 
lațzei din Vietnamul de Sud. In 
■cest teas. tn cursul dezbaterilor 
■ furt adoptat un program de ac- 
tâsne.

Membru guvernului reșnlutio- 
nar provizoriii al Republicii \ iet- 
namafen de and aa adaptat trt- 
odati o serie de iezolfltii referi
toare la delegația la Coo-
ferwta de la Paris, pc-cam > la 
napulsianarea războiului de reris- 
teuț» împotriva agresorilor ame-

L. Svoboda a primit 
delegația F.U.S. 

din România

Jn Vi

CONFERINȚA
CVADRIPARTITA
DE LA PARIS

PARIS 12 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres, Georges 
Dascal, transmite : Cea de-a 
21-a ședință a Conferinței cva- 
dripartite asupra Vietnamului, 
de la Paris, care a avut loc joi, 
a fost deschisă de Nguyen Tbi 
Binh, ministrul afacerilor ex
terne în Guvernul revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și șefa delegației 
acestui guvern la Conferința de 
la Paris. Vorbitoarea a subliniat 
semnificația istorică a creării 
guvernului revoluționar provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și s-a referit pe larg la 
programul de acțiune în 12 
puncte.

Luînd culantul în numele de
legației Republicii Democrate 
Vietnam, ambasadorul Ha Van 
Lau (care îl înlocuiește pe mi
nistrul Xuan Thui, aflat în pre
zent la Hanoi) a arătat că „con
stituirea Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud este un eveniment 
politic de o mare importanța și 
reprezintă o nouă victorie în răz
boiul de rezistență dus timp de 
9 ani de populația Vietnamului 
de Sud împotriva agresiunii 
americane, sub conducerea 
Frontului Național de Eliberare0.

SA1GON 12 'Agerpres) — 
Guvernul revoluționar provizo
ria al Repabtirii Vietnamului 
de sud î» propone tă promo
veze pe pian extern o politică 
de Bcatralitate si pace, iar în 
domeniul intern de instaurare a 
păcii <i reconstrucția a țării, 
grav afectată de război, relatea
ză agenția VJLA-, transmlțind 
detalii în legătură cu pre gramul 
fa 12 puncte al noului guvern. 
Obiectivul nr. 1 al programului, 
menționează agenția citată, îl 
constituie victoria luptei Împo
triva ameorilor americani si 
■'..arilor lor. împotriva ața-zisei 
încercări de „rietn a mizare" a 
eanfllrmlui : totodată, guvernul 
revc‘._‘.ionar provizoriu cere 
S.V A aă angajeze cu el con
vorbiri serioase, ia cadrul confe
rinței de la Paris, pentru solu- 
țiocarea situației din Vietnam 
pe baza programului In 10 punc
te a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.

O dată Infiptult primul obiec
tiv, restabilirea păcii, guvernul 
revoluționar provizoriu va 
acționa pentru a înlătura de la 
patere administrația saigoneză 
marionetă. Așa-zi sa constituție a 
acesteia, ca si toate legile anti
naționale șj antidemocratice pro
mulgate de ea vor fi abolite. 
De asemenea, vor fi anulate sen
tințele ce afectează securitatea 
personală rt b jumile a numeroși

Pentru jfrea uxxui re—
gian reews - . ea adevărat de- 
raoera* <. ’..c--. gtrrermi! re- 
votntio'i.- „ -iu îsi pro
pune să or. l ze de urgentă 
alegeri generale si libere, fără 
amestec din afară, precum si 
realizarea unui larg front na
țional prin colaborarea cu forțe
le politica reprezentind diverse 
paturi populare, diverse tendințe 
politica, dar care rtnt 
de dorința luptei pentru pace. 
Independență si neutralitatea 
tării.

Tot pe plan lodal-poHtic gu
vernul Republicii Vietnamului 
de sud se pronunță pentru acor
darea de largi libertăți demo
cratice, eliberarea persoanelor 
deținute în închisorile admirfls- 
trației laigoneze, interzicerea

oricăror acte de represiune sau 
discriminare împotriva persoa
nelor care au colaborat în timpul 
războiului cu o parte sau alta și 
care se află fie în țară, fie in 
străinătate.

Din punct de vedere econo
mic. programul prevede crearea 
tuturor condițiilor necesare con
struirii unei economii indepen
dente și suverane, pentru re
staurarea și dezvoltarea pro
ducției agricole ?i industriale.

Din punct de vedere cultural, 
programul prevede lichidarea 
analfabetismului, organizarea 
învățămintului complementar, 
promovarea unei culturi națio
nale. democratice.

Menționind că toți cei care au 
servit regimul marionetă și do
resc să revină în sinul poporu
lui vor fi salutați și tratați 
In mod just, programul gu
vernului revoluționar provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de sud lansează un apel tuturor 
forțelor progresiste din țara 
pentru a-și strînge rindurile. 
In vederea înfăptuirii acgstor o- 
biective.

Pe plan extern, guvernul re
voluționar provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud își 
Eropune, In primul rînd, stabi- 

rea unor relații normale între 
îona de sud și de nord a țării ; 
în acest sens, se preconizează 
garantarea libertății de circula
ție, de corespondență, de reșe
dință, între cele două părți ale 
Vietnamului, precum și stabili
rea unor relații economice și 
culturale conforme principiului 
de avantaj și ajutor reciproc. 
Programul prevede că ambele 
părți urmează să se pună de a- 
cord asupra statutului zonei de
militarizate. Ramificarea țării 
trebuie să sc facă pas cu pas 
prin mijloace pașnice pe baza 
unor discuții și acorduri reci
proce, fără ca o parte să exer
cite constrîngeri asupra alteia.

Programul prevede, totodată, 
întreținerea unor relații de 
prietenie și bună vecinătate cu 

baza 
su-

regatul Cambodgiei, pe 
respectării independenței, 
veranității și neutralității sale 
și a recunoașterii actualelor 
■ale frontiere ; de asemenea, se 
menționează promovarea unei 
politici similare fața de regatul 
Laosului. pe baza respectării a- 
cordu-ilor de la Geneva asupra 
Laosului După cum menționea
ză agenția citată- Republica 
Vietnamului de sud ae pronun
ța pentru stabilirea de relații 
(Lplocnatice. economice «i cultu
rale cj toate țările lumii, indi
ferent de regimul lor soci al-
pol.t-c, inel naiv Statele Unite,
conform principiilor coexisten
țe-. pașnice, respectarea indepen
denței. suveranității și integri
tății teritoriale a fiecărui stat, 
neamestec fa treburile interne, 
^•a^exrane. egalitate și avan
taj mutual. Programul sublinia
ză. de Memenea, că guvernul 
revoluționar provizoriu ■ preco
nizează repartiriparee țării la 
blocuri militare, precum și in
terzicerea preiențej bazelor mi
litare străine și uaționarea 
unor trupe străine pe teritoriul
Mu-

Guvernul revoluționar provizoriu
recunoscut de numeroase tari_ a

membri ai Comitetului Executiv 
al Uniunii Tineretului Social - Democrat

Necesitatea contactelor directe
între organizațiile de tineret

Stockholmul la începui 
da vară se zbate încă 
în plasa subțire a ploilor 
repezi. Natura pe care 
suedezul o atrage cu dis
creția dar și cu lăcomie 
printre șantierele noilor 
edificii pină la colțurile 
de beton din centrul ora
șului, dă, totuși, semnele 
fireștii sale maturități. 
Efortul pe care îl depu
ne acest popor pentru 
construire, îmbunătățire 
și perfecționare sa expri
mă în pilde concrete a- 
proape peste toi. Stră
duința cu care a perse
verai decenii de-a rindul 
în a-și asigura un viitor 
stabil, echilibrat la di- 
mensiunile^realității, face 
din poporul suedez un 
apărător ferm al păcii.

holm. Le adresăm prima între
bare !

Constituirea guvernului revo
luționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a fost salu
tată în numeroase capitale. Pre
ședintele R.D. Vietnam, Ho $i 
Min, și primul ministru, Fam 
Van Dong, au trimis guvernului 
revoluționar provizoriu și Consi
liului consultativ al acestui gu
vern un mesaj de felicitare în 
care apreciază instaurarea guver
nului revoluționar provizoriu ca 
una dintre cele mai importante 
victorii ale poporului vietnamez. 
Guvernele Algeriei, Cubei, 
R.P.D. Coreene, Siriei, R.D. 
Germane, au recunoscut guver
nul revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud.

Noi incidente

la frontiera

sovieto-chinezâ

in cadrul manifestărilor or
ganizate de Ambasada Repu
blicii Socialiste România la 
Viena în oinstea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist, 
miercuri a avut loc o seară 
românească. Au participat 
membrii grupului parlamentar 
de prietenie Austria — Româ
nia. Ambasadorul român 
Gheorghe Pele i-a salutat pe 
cei prezenți, vorbind despre 
semnificația actului de la 23 
August 1944 și politica exter
nă a României.

A răspuns Bruno Pitterman, 
președintele grupului parla
mentar de prietenie Austria — 
România, șeful grupului par
lamentar al Partidului Socia
list Austriac. El a adresat un 
salut guvernului român, pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintelui Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec. El a 
transmis poporului român, în 
numele său și al colegilor săi, 
cele mai bune urări de pros
peritate.

Problema rhodesiană
in dezbaterea Consiliului 

de Securitate
Consiliul de Securitate se va 

întruni vineri la cererea a apro
ximativ 60 de țări afio-asiatice 
ffentru a dezbate situația creată 
în Rhodesia în urma elaborării de 
către regimul lui Ian Smith a 
unui proiect de constituție care 
va consacra sistemul apartheidu
lui în această țară. Statele afro- 
asiatice nu au prezentat încă un* 
proiect de rezoluție în această 
problemă, dar, după cum relatea
ză agenția U.P.I., se așteaptă ca 
membrii Consiliului de Securitate 
să declare ilegale, atit noua „con
stituție" rhodesiană, cît și -refe
rendumul ce va fi organizat pen
tru aprobarea ei.

trului educației naționale al 
Franței, Edgar Faure. In cursul 
întrevederii, care s-a desfășurat 
fntr-o atmosferă de cordialitate, 
cei doi miniștri au avut un 
schimb de păreri privind pro
blemele actuale ale învățămîn- 
tului din țările lor.

In aceeași zi, ministrul învă- 
țămintului, Ștefan Bălan, a 
avut o întrevedere la Palatul 
UNESCO cu R. Maheu, direc
torul general al organizației.

• LA ANKARA a avut loo 
o demonstrație a studenților 
din capitala Turciei în spriji
nul colegilor, lor din Istanbul, 
care- protestează împotriva pre
zenței poliției în clădirea uni- 
versiftții. Poliția a intervenit, 
luînd măsuri pentru a preveni 
extinderea demonstrației.

«
• PRIMUL MINISTRU al 

raelului, Golda Meir, care a 
sît la 11 iunie la Londra^

• DUPĂ VIZITA oficială fă
cută în Belgia și Olanda, mi
nistrul învățămintului a] Repu
blicii Socialiste România, acad. 
Ștefan Bălan, s-a oprit la Paria. 
Cu acest prilej, ministrul ro
mân a făcut joi o vizită minii-

Is-
60- 

a 
avut în cursul după-amiezii a- 
celeîași zile o primă întrevede
re cu premierul britanic Harold 
Wilson. Au fost discutate cu a- 
cest prilej unele aspecte ale ac
tualei situații din Orientul A- 
propiat. Golda Meir urmează 
să-l întîlneascS, la 13 iunie, pe 
ministrul de externe britanic, 
Michael Stewart, după care, la

16 iunie, va lua parte la lucră
rile Congresului Internaționalei 
Socialiste, care se vor desfășu
ra in capitala Angliei.

• PROTESTELE antirăzboi
nice, mișcările studențești și 
ale populației de culoare, con
flictele rasiale, manifestările de 
violența din S.U.A. reflectă „in
tensificarea nemulțumirii" , față 
de societatea americană și insti
tuțiile ei, se arată într-un ra- 
pcjrt al Comisiei prezidențiale 
pentru cercetarea cauzelor ma
nifestărilor de violență din 
S.U.A. și a modalităților de pre- 
vqhire a lor. Dacă nu va fi în
făptuită „o amplă- și cuprinză
toare reformă socială și politi
că", se menționează în raport, 
America „se va transforma în- 
tr-o societate de orașe-garni- 
zoană, în care ordinea va fi 
impusă prin forță, fără respec
tarea legalității și fără consen
sul celor guvernați".

• IN ȘEDINJA DE JOI 
după-amiază a Conferinței in
ternaționale a muncii, România 
a fost aleasa ca membru titular 
a Consiliului de administrație 
al Biroului Internațional al 
Muncii pe o perioadă de trei 
ani. Au mai fost alese alte 13 
țări ca membre titulare și 12 
supleanți.

PEKIN 11 i Agerpres •- — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze a adresat, la 11 iu
nie, ambasadei UJLS^. la Pekin I 
o notă în care protestează pe 
lîngă guvernul sovietic în le
gătură cu faptul că în seara 
zilei de 10 iunie soldați sovietici 
au pătruns pe teritoriul chinez, 
în regiunea vestică a Munților 
B ari uit, din districtul Yumin, re
giunea autonomă Sînțian Ui gură, 
și au deschis focul, provocînd 
un incident de graniță. In^nota 
transmisă de China Nouă, se 
menționează că grănicerii chi
nezi au ripostat în autoapărare.

★
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a adresat la 11 iunie 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R.P. Chineze o notă în care 
arata că, la 10 iunie, un cetă
țean chinez a trecut granița so
vietică în regiunea fluviului 
Tastî, din regiunea Semipala
tinsk, încălcarea frontierei fiind 
sprijinită de un grup de mili
tari chinezi care au pătruns pe 
teritoriul U.R.S.S. Militarii chi
nezi menționează nota, au des
chis focul. Grănicerii sovietici, 
se menționează în nota transmi
să de T.A.S.S., au ripostat în 
autoapărare.

Recenta vizită întreprinsă de 
delegația C.C. al U.T.C. în aceas
ta țară ne-a prilejuit întilniri cu 
oameni politici ai Suediei care 
ne-au certificat în discuțiile pe 
care le-am purtat cu ei dorința 
larg împărtășită aici ca țara lor 
să-și mențină neutralitatea bazată 
pe o activitate politică vie în 
organismele internaționale ca și 
în relațiile bilaterale cu celelalte 
țări ale lumii. întrevederile cil 
Rune Carlstein, deputat, președin
tele Consiliului de stat pentru 
problemele tineretului, și cu J. 
Carlsson, subsecretar la Cancela
ria primului ministru Tage Er lan
der, fort președinte al Uniunii 
Tineretului Social Democrat 
(S-S-U-k ■■ eoofigiirat eo dari- 
late prado] tiaerei geaenții soe- 
deie. interesa] nanîfertat pentru 
problemele vieții internaționale, 
efortul continuo pe care-l depun 
organizațiile de tineret pentru 
insuflarea membrilor lor conștiin
ța importanței ritale a cultivării 
idealiuui de pace și securitate pe 
continentul nostru.

Dar tinerii ne-au vorbit ei în
șiși despre problemele esențiale 
pe care asigurarea păcii ți iecu- 
rității europene le implică. Gaz
dele primei discuții pe această 
temă an fort reprezentanții Uniu
nii Tineretului Social Democrat 

Interlocutorii noștri sînt 
LEIF ANDERSSON, consilier al 
Secretariatului primului ministru 
Tage Eriander, membru în Comi
tetul Executiv al S.S.U. și condu
cătorul zarului „Tiden" („As
tăzi') p LASSE THALEN, se
cretai eu problemele internațio
nale ale S.S.U., membra in Comi
tetul Execntiv și președinte al 
organizației (fctrictuale Stock-

—- Ce părere aveți desprv 
schimburile de vederi dintre or
ganizații de tineret cu orientări 
politice diverse ?

Leif Andersson : Aceste schim
buri de păreri sînt absolut nece- 
Mre, o dovada adueînd-o și do
rința noastră ca ministrul cu pro
blemele tineretului din România 
«a întreprindă o vizită în țara 
noastră, pentru a lua contact di
rect cu activitățile și problemele 
care frămîntă la ora actuala or
ganizațiile de tineret din Suedia. 
După părerea mea schimburile de 
opinii tint mult mai necesare în 
cazul organizațiilor de orientare 
politică diferită. Este mijlocul cel 
mai adecvat de înțelegere și co
laborare între tineri și. fără sa 
anticipez, contactele obișnuiesc 
pe tinerii de astăzi, viitorii oa
meni politici de mîine, cu nece
sitatea unei largi înțelegeri a pro
blemelor. Și apoi, contactele bi
laterale reprezintă prima etapă a 
unor confruntări mai ample de 
opinii așa cum cred că este în 
intenția dv. organizarea „mesei 
rotunde" în legătura cu securita
tea europeana. Nu înțeleg prin 
contacte un schimb rigid de ve
deri și nici aplecarea fără dis- 
cemămînt în fața unor păreri 
străine, ci sondarea acelor aspecte 
comune ale activităților organiza
țiilor de tineret care creează o 
bază de discuții și colaborare. 
Cred că, cel puțin securitatea 
europeană este o astfel de plat
formă pe ti bilă. S-S.U. întreține 
relații |i-și îmbunătățește contac
tele atit cu organizații din Euro
pe occidentală al și cu cele ale 
țărilor fodallste și încearcă să 
f o Iuțească toate prilejurile care 1 
k oferă pentru a le adinei și a 
stabili contacte noi. Publicația 
noastră lunară „Tiden" informea
ză despre toate acțiunile de sta
bilire a contactelor cu alte orga
nizații de tineret din lume și 
ecou] pozitiv pe care-] stinsese 
astfel de inițiative printre mem
brii celor 1 500 de cluburi S.S.U. 
din țara noastră ne face să cre
dem că rin tem pe drumul cel 
bun.

O întrebare pe care o adresam 
celui de-al doilea interlocutor al 
nostru — Laaae Thalen :

Tratatul de la Varșovia. Tinerii 
trebuie să recunoască necesitatea 
depunerii eforturilor pentru des
tindere, pentru influențarea opi
niei publice și a guvernelor ță
rilor lor în sensul lichidării aces
tor blocuri militare, izvor de ten
siune și neîncredere în relațiile 
dintre state. Suedia nu este 
membră a N.A.T.O. dar este în
grijorată de influența pe care 
N.A.T.O. o exercită asupra poli
ticii internaționale a membrilor 
ei. S.S.U. organizează mitinguri și 
demonstrații împotriva manevre
lor militare ale N.A.T.O., publică 
broșuri care descriu aspectele a- 
nacronice ale acestui bloc militar 
și pericolul pe care el îl repre
zintă. Condamnarea dictaturilor 
din Spania și Portugalia este un 
alt obiectiv al organizației noas
tre. Tinerii suedezi refuză tot mai 
des sa viziteze țările acestea. în 
semn de protest față de în^j' j- 
firea drepturilor democratice ale 
popoarelor lor. Acțiunile care au 
loc în multe țări ale Europei, ra
dicalizarea tinerei generații, este 
o dovadă a interesului mereu 
crescînd pentru realitatea politică 
a Europei de astăzi, o garanție a 
găsirii factorilor comuni necesari 
colaborării între toate organiza
țiile de tineret indiferent de o- 
rientarile lor politice.

— în acest context, care este 
opinia dv. despre „masa rotun
da* organizată de U.T.C. ?

— Ce rol pot juca organiza
țiile de tineret în efortul pentru 
asigurarea unui climat de pace, 
bunâinfelegere fi securitate în 
Europa ?

— Să nu uităm nici o clipă că 
Europa este divizată în două 
blocuri militare — N.A.T.O. și

Lasse Thalen : „Masa rotundă** 
poate demonstra tocmai posibili
tatea întrunirii unor organizații cu 
concepții ideologice diferij^i va 
constitui preliminariile stabilirii 
unor contacte mai bune, mai largi 
între tineri și aceasta pe o haza 
solida — asigurarea securității în 
Europa. Sînt convins că „masa 
rotundă" va deschide porțile unor 
viitoare contacte bilaterale și de 
aceea am primit cu interes invi
tația. O atmosferă de discuții des
chise, sincere, în termenii respec
tului reciproc, care să țină seama 
de diversitatea punctelor de ve
dere prezentate de organizațiile 
de tineret, constituie garanția 
succesului acestei întilniri.

Lasse Thalen care va reprezen
ta S.S.U. la „masa rotunda" a- 
daugă :

— Am avut bucuria de a fi 
propus să reprezint S.S.U. Am 
mai participat la întilniri interna
ționale dar, personal, mă aștept 
la rezultate mult mai pozitive do 
la această reuniune. Am început 
consultările cu ceilalți membri ai 
conducerii noastre în vederea 
redactării discursului pe care îl 
voi ține. Doresc mult succes ini
țiativei organizației dv.

ANDERS CARLBERG
membru al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului de Stingă

0 inițiativă actuală,
de

Andon Carlberg, mem
bru al Comitatului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
de Siînga din Suedia, 
ne-a prilejuri a întîlniro 
agreabilă. îmi amintesc 
ua tîaăr blond, foarte se
rios li puțin emoțional. 
Mi *-a părut deosebit de 
tiaăr. Cu destulă indis
creție aia între ha l-o pe 
soția lui, cu un alt prilej, 
citi ani arc : 22 de ani. 
„Nimic surprinzător, mi-a 
spus ea, media da virată 
a membrilor organizației 
noastre este de 18 ani".

ANDERS CARLBERG ne vor
bește intr-un context mai larg 
despre experiența politica acumu
lată pină acum, despre munca de 
educare a celor „de 15 ani" care 
au cunoștințe politice de diferite 
niveluri, de organizarea în ulti
mele 6 luni a unor grupe locale 
în școli și întreprinderi.

— Cum apreciați dezvoltarea 
relațiilor dintre Uniunea Tinere
tului de Stingă și organizații de 
diferite profiluri politica din alte 
țări ?

— Organizația noastră mai 
simte încă urmările nefavorabile 
ale unor ani de izolare, însă, a- 
cum renaște din nou. Avem le
gături cu organizațiile comuniste 
de tineret din țările scandinave, 
am dori foarte mult lărgirea le
găturilor cu organizațiile de tine
ret din țările socialiste, cu dife-

larg interes
rite organizații din Europa care 
au programe politice democratice, 
înaintate. Este adevărat că unele 
greutăți financiare ne împiedică 
aă trimitem membri ai organiza
ției noastre în alte țări pentru 
atabilirea de contacte, dar folo
sim prilejurile oferite de vizitele 
delegațiilor de tineret străine în 
Suedia. Astăzi nici n-am putea 
concepe ca organizația noastră 
aă activeze în afara acestor con
tacte ; de altfel, ele reprezintă o 
punte spre cunoașterea 
lor noastre poziții și a 
concepțiilor noastre.

suprafața șî de numărul locuito
rilor ei, trebuie să-i facă pe ti
neri sa se unească în lupta pen
tru o pace trainică, împotriva 
blocurilor militare, împotriva 
cercurilor reacționare și imperia
liste.

proprii- 
afirmării

contacte— Credeți că aceste 
mijlocesc găsirea unor forme con
crete de afirmare a aspirațiilor 
tineretului in viața internaționa
la ?

— Sigur ca da. De aceea le șl 
apreciem. Tinerii suedezi sînt tot 
mai preocupați de problema pă
cii, a destinderii și securității în 
Europa. Cred că securitatea eu
ropeană poate fi realizată nu nu
mai în cadrul relațiilor dintre 
guverne. Organizațiile noastre de 
tineret, printr-o cunoaștere și in
formare reciprocă, pot contribui 
la îmbunătățirea climatului politic 
pe continent. Acest lucru nu se 
poate realiza decît în condițiile 
în care fiecare organizație de ti
neret își educă membrii în spiri
tul respectului și stimei față de 
toate popoarele, al respectării su
veranității și independenței tu
turor statelor. Acest respect da
torat fiecărei țări, indiferent de

— Ce părere aveți despre in
vitația pe care U.T.C. a adre
sat-o organizației dv de a par
ticipa la „masa rotundă" in pro
blema securității europene ?

— Am primit această invitație 
cu deosebită satisfacție. E o ini
țiativă foarte buna, actuala, de 
larg interes. Problema securității 
europene, căreia îi acordam mul
tă importanță, am înscris-o de 
altfel în proiectul de program 
politic care va fi adoptat la Con
gresul din septembrie al organi
zației noastre. Noi, tinerii, trebu
ie să acționăm pentru stringerea 
relațiilor dintre statele Europei. 
Pentru moment, problema trebuie 
discutată, trebuie sa avem un 
schimb larg de păreri, să cunoaș
tem punctul de vedere al tuturor 
participanților. Oricum, „masa 
rotunda" este o inițiativă pe care 
o apreciem....

De la trimisul 
nostru 

Doina Topor

S.UA

