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MCOLAE CEAUSESCU

Am deosebita plăcere să vă 
adresez*  în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România și al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, un călduros salut și cete 
mai bune urări, dumneavoastră 
— mesageri ai tinerilor de pe 
continentul european, cărora le 
este scumpa ideea colaborării și 
bunei înțelegeri între popoare, 
idealul păcii și securității în Eu
ro na și în lume.

în ti Ini rea dumneavoastră, reu
niunea în jurul aceleiași mese a 
reprezentanților unor zeci $i zeci 
de organizații de tineret de dife
rite orientări politice și ideolo
gice, de diferite convingeri reli
gioase din aproape toate țările 
Europei prezintă o semnificație 
deosebită în primul rînd prin 
actualitatea și importanta majo
ră a temei pe care v-ați propus 
să o dezbateți.

După cum știți*  de continentul 
european — leagăn al culturii, 
progresului și civilizației univer
sale — sînt indisolubil legate 
evenimente epocale ale istorici 

^mondiale, care au determinat 
transformări profunde în gîndi- 
ren și existența socială. în dez
voltarea societății umane, în 
evoluția vieții internaționale- 
Este, de asemenea, de notorieta
te generală faptul că Europa in 
decursul istorici a fost teatru a 
nenumărate conflicte și confla
grații militare, unele dintre aces
tea antrenînd nu numai popoare
le de pe continentul nostru, ci 
și zeci și zeci de popoare de pc 
întreg globul, provocînd omeni
rii incalculabile suferințe, irepa
rabile pierderi materiale și uma
ne. Înfăptuirea securității euro
pene, asigurarea unui climat de 
pace, buna înțelegere șt destin
dere reprezintă, de aceea, nu 
numai o aspirație vitala a po
poarelor de pe continentul nos
tru, ci și o problema de impor
tanță fundamentală pentru în
treaga viață internațională con
temporană. Cunoașteți ca pentru 
securitate europeană militează 
țările socialiste, alte țări iubi
toare de pace, cercurile largi ale 
opiniei publice, forțe sociale și 
politice tot mai diverse, perso
nalități proeminente ale vieții 
politice și culturale. Este incon
testabil că aceste forțe, popoare
le iubitoare de pace pot deter
mina ca Europa — continent ce 
dispune de un uriaș potențial 
material și spiritual — să joace 
un rol tot mai de seama în pro
movarea progresului si civilizați
ei universale, să-și aducă contri
buția ei prețioasă la eforturile 
pentru asigurarea păcii și secu
rității internaționale.

Reuniunea la București a dum
neavoastră, tineri din toate țările 
continentului, este ea însăși o ex
presie elocventă a curentului fa
vorabil ideilor de securitate care 
se conturează tot mai pregnant 
în viața Europei; ea se înscrie 
în șirul manifestărilor ce atestă 
dorința celor mai largi cercuri 
ale opiniei publice de a acționa 
pentru însănătoșirea atmosferei 
politice europene, pentru înlătu
rarea focarelor de încordare și 
neîncredere, pentru dezvoltarea 
contactelor multilaterale între 
toate țările și popoarele. Acesta 
este într-adevăr un țel nobil, că
ruia dumneavoastră, exponenți ai 
tinerei generații a Europei î co
muniști, socialiști, radicali, libe
rali, conservatori, catolici*  pre
cum și masele de tineret de toa
te orientările politice și ideolo
gice, merită să-i consacrați ener
gia și forțele, pasiunea și spi
ritul combativ, care vă animă.

Noi dăm o înaltă prețuire fap
tului că generația tânără din Eu
ropa și din întreaga lume se 
afirmă în zilele noastre ca una 
din marile forțe sociale ale miș
cărilor pentru libertate, pace și 
progres social, pentru înnoirea 
și perfecționarea organizării so
cietății, pentru o viață mai bună 
și mai demnă, constituind un de
tașament puternic al marelui 

front anti imperialist- Este un 
lucru remarcabil că dumneavoa
stră, tinerii înaintați de pretutin
deni vă ridicați cu hotărîre îm
potriva celor ce vor să dezlăn
țuie un nou război mondial, ce
lor care alimentează încordarea 
internațională, manifestîndu-vă 
viguros în sprijinul respectării 
dreptului popoarelor la o viață 
liberă, de sine stătătoare, fără 
imixtiuni din afară, a principii
lor independentei, suveranității 
$i egalității intre toate statele — 
principii de importanță crucială 
in viața politică a epocii noastre 
de înfăptuirea cărora depinde 
salvgardarea păcii mondiale. Voi. 
tinerii, sin le ți primii interesați 
ca în lume sa domneasca pacea 
și înțelegerea între popoare, ca 
pe continentul pe care trăiți să 
se înfăptuiască securitatea, să 
se dezvolte relații de colaborare 
între state, să se respecte princi
piile sacre ale independenței, să 
sc evite declanșarea unei noi 
conflagrații nimicitoare. Acțio- 
nînd animați de ideile nabile ale 
prieteniei șî colaborării interna
ționale, dezvoltând largi contacte 
între diferitele organizații și 
categorii de tineri de pe conti
nent, dumneavoastră, tânăra ge
nerație*  puteți aduce o contribu
ție deosebit de prețioasă la cu
noașterea și apropierea între po
poare, la dezvoltarea cooperării 
inter-europene pe baza stimei, 
încrederii și avantajului reciproc.

Este un fapt verificat de via
ță, dragi tineri, ca pentru abor
darea și soluționarea eficientă ■ 
problemelor păcii și securității 
Europei este necesar ca statele, 
forțele sociale înaintate, inclusiv 
tineretul să pornească în acțiu
nile lor, consacrate acestui țel, 
de Ia înțelegerea și acceptarea 
realităților postbelice, a inviola
bilității frontierelor existente, 
de la reennoașterea existenței ce
lor două state germane și pro
movarea unor relații normale cu 
acestea, astfel ca să se poată 
asigura participarea lor la în
treaga viață politică europeană 
și internațională O contribuție 
de preț puteți aduce voi» tînăra 
generație, ta lunta pentru des
ființarea blocurilor militare, li
chidarea bazelor militare străi
ne, retragerea tuturor trupelor 
de pe teritoriile altor state în 
limitele frontierelor lor națio
nale. renunțarea Ia orice mani
festări și demonstrații de forță, 
care alimentează atmosfera de 
încordare șî suspiciuni între sta
te și exercită o influență deose
bit de negativă asupra vieții inter
naționale- Este de Ia sine înțeles 
că în înfăptuirea acestor dezide
rate. ca și a măsurilor de dezar
mare, cei in primul rînd intere
sați sînteți voi, tinerii, pentru ca 
povara înarmărilor afectează 
viața voastră do azi. posibilita
tea de a vă pregăti, de a vă afir
ma. pentru ca un nou război ar 
lovi adine în viitorul vostru*  în 
năzuințele voastre nobile spre 
progres, spre o viață mai bună.

Militând pentru aceste dezide
rate arzătoare, contribuiți nu nu
mai la destindere pe continentul 
european, ci și la îmbunătățirea 
climatului politic general, la asi
gurarea securității internațio
nale, Ia crearea condițiilor ca 
fiecare popor să-și poală consa
cra nestingherit eforturile cauzei 
progresului. dezvoltării sale 
multilaterale.

După părerea noastră, asigura
rea securității europene poate 
constitui o largă platformă de 
mobilizare și unire a celor mai 
diverse cercuri și categorii ale 
tinerei generații de pe continent, 
vital interesate în salvgardarea 
păcii și destinderii internațio
nale. Sîntem convinși ca, acțio- 
nînd în comun — pe deasupra 
deosebirilor de convingeri poli
tice, ideologice și religioase — 
alături de celelalte forțe sociale 
și politice, dumneavoastră puteți 
influența pozitiv în măsură în
semnată, cursul evenimentelor 
politice de pe continentul nos

tru, puteți exercita o înrîurire 
eficientă asupra guvernelor, asu
pra oamenilor politici, sprijinind 
eforturile și acțiunile acestora 
spre destindere, pace și securita
te în Europa.

înfăptuirea securității europe
ne reprezintă o preocupare ma
joră, constantă a poporului ro
mân, a statului nostru socialist; 
cunoașteți ca România acționea
ză cu energie și perseverență — 
impeună cu celelalte țari socia
liste, cu toate statele iubitoare 
de pace, cu forțele politice și 
sociale înaintate de pe continent 
interesate în netezirea dramului 
spre destindere și înțelegere — 
pentru realizarea acestui impor
tant țel al păcii și progresului 
popoarelor. Precum știți, țara 
noastră militează neobosit în 
spiritul Declarației de la Bucu
rești și al Apelului de Ia Buda
pesta al statelor membre ale 
Tratatului de la Varșovia, pentru 
a se parcurge pas cu pas drumul 
spre însănătoșirea atmosferei 
politice pe continentul nostru, 
pentru înlăturarea tuturor sur
selor de încordare între state, de 
amenințare a păcii, pentru dez
voltarea colaborării multilate
rale între toate țările-

In zilele pe care le veți pe
trece în România veți putea cu
noaște direct viața tineretului 
nostru, angajat cu toate forțele 
sale în marea operă constructivă 
pe care întregul popor o înfăp
tuiește : progresul multilateral al 
economiei, științei și culturii, 
ridicarea nivelului de viață ma
terială și spirituală a tuturor ce
lor ce muncesc. Tineretul nostru 
este prezent in toate sectoarele 
vieții economice*  sociale șî poli
tice ale țării, fractificindu-și po
tențialul creator, afirmîndu-se ca 
o forță importantă în viața so
cietății. bucurindu-se de aprecie
rea, dragostea și atenția întregu
lui popor. Formarea și pregăti
rea tinerei generații constituie a 
preocupare de prim ordin a în
tregii noastre societăți, care con
sacră însemnate resurse materia
le și umane instruirii profesio
nale și culturale a tinerilor, edu
cării lor în spiritul idealurilor 
înaintate ale umanismul ni socia
list, al respectului față de toate 
popoarele, al atașamentului pro
fund față de cauza măreață a 
păcii și progresului. In acest spi
rit, tineretul român și organiza
ția sa revoluționară își manifes
tă solidaritatea activă cu forțele 
democratice și progresiste ale 
tinerei generații din toate țările 
continentului și ale lumii, dez
voltă legături multiple de coo
perare cu tinerelul și organiza
țiile sale de pretutindeni, parti
cipă activ la mișcarea mondiali 
a tineretului pentru pace, demo
crație și progres social

Inițiativa Uniunii Tineretului 
Comunist de a organiza această 
întâlnire consacrată securității 
europene exprimă spiritul de 
înaltă responsabilitate cu care 
tineretul român militează pentru 
idealurile de hună înțelegere șî 
apropiere între popoare. Ne ex
primăm convingerea ca întâlni
rea dumneavoastră se va desfă
șura într-pn spirit de stimă și 
respect reciproc, va avea un ca
racter constructiv si va constitui 
un prilej favorabil pentru mai 
buna cunoaștere reciprocă, pen
tru un schimb rodnic de păreri, 
pentru găsirea cailor de reali
zare a unor acțiuni romane ale 
tineretului european, consacrate 
idealurilor păcii și colaborării 
între popoare, securității pe 
acest continent.

Va adresez, dragi prieteni, sin
cere urări de succes în desfășu
rarea lucrărilor întâlnirii și îmi 
exprim convingerea ca ea va fi 
rodnică, contribuind la dezvolta
rea solidarității tinerei genera
ții de pe continent în lupta co
mună a popoarelor pentru asi
gurarea unui climat de destin
dere, cooperare și securitate în 
Europa și in întreaga lume.

în peisajul industriei chimice, forța se exprimă prin eleganța 
îndrăzneala liniilor. O ilustrează ți această imagine de pe Valea 

Trotușului

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI
Președintele Consiliului de La întrevedere, care a decurs 

Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, într-o atmosferă cordială, a luat 
a primit luni în virilă protoco- Mihai Marf adjunot al
lara de prezentare pe ambasado- . 
rul extraordinar și plenipotențiar ministrului afacerilor externe, 
al Indiei la București, Shri S.
Than- (Agerpres).

ÎNTR-O ATMOSFERĂ DE LUCRU

AL PARTIDULUI

COMUNIȘTII, TOȚI OAMENII MUNCII 
DEZBAT CU ÎNALTĂ MATURITATE 

POLITICĂ DOCUMENTELE PENTRU CEL 
DE AL X-LEA CONGRES AL PARTIDULUI

în. centrul atenției colectivului Uzinelor ..Grivița Roșie"

Creșterea eficienței 
întregii activități

Ieri după-amiază la Uzinele 
„Grivița Roșie" din București, în 
mai multe secții de producte și 
servicii funcționale au avut loc a- 
d uniri generale extraordinare ale 
organizațiilor de partid consacra
te dezbaterii Tezelor Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român pentru Congresul al 
X-lea și proiectului de Directive 
privind planul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare 
ale economiei naționale pe peri
oada 1976—1980. Comuniștii a- 
cestor organizații — muncitori, 
tehnicieni, ingineri, funcționari — 
au abordat, într-o atmosferă spe
cifică de lucru problemele deo
sebit de importante privind per
fecționarea producției, ridicarea 
calitativă a nivelului întregii ac
tivități economice în lumina 
principiilor stabilite, a obiective
lor subliniate în documentele re
cent date publicității, supuse 
dezbaterii pubhce. Am participat 
la mai multe din adunările des
fășurate ieri aici și am surprins 
în atmosfera de lucru a dezbate
rii grija de a aduce în centrul a- 
tenției, de a așeza sub reflecto
rul analizei, cu competență și exi
gență problemele esențiale legata 
de sarcinile ce revin uzinei în 
următorii ani și în perspectivă, 
modalitățile prin care acestea să 
fie aduse la îndeplinire.

Uzina de utilaj chimic „Grivița 
Roșie", subliniau vorbitorii, este 
una din unitățile de bază ale in
dustriei constructoare de mașini 
românești, o unitate ale cărei 
produse contribuie în mod hotă- 
rîtor*  la utilarea combinatelor și 
fabricilor, își aduce un aport sub

stanțial în edificarea noilor o 
biective ale chimiei, în promova
rea pe scară largă a progresului 
tehnic in această importantă ra
mură a economiei naționale. în 
anul 1970 producția globală cu
prinsă în planul de producție al 
uzinei se prevede sa fie cu 22 la 
sută mai mare decît planul pro
ducției globale a anului 1969. Ea 
corespunde unei producții lunare 
de 52 milioane lei, față de nu
mai 41,5 milioane lei realizate în 
medie pe primele cinci luni ale 
anului în curs. în aceste condi-

PROGRESUL TEHNIC -
PiRGHIE A MODERNIZĂRII 

ECONOMIEI
Proîectul de Directive ale 

Congresului al X-lea, supus 
In prezent dezbaterii maselor 
largi de oameni ai muncii, în
scrie drept sarcină centrală a 
politicii Partidului Comunist 
Român continuarea în ritm 
înalt a procesului de edificare 
a unei economii moderne, ba
zată pe o industrie puternică 
și o agricultură înaintată, pe 
folosirea cuceririlor revolu
ției tehnico-științifice contem
porane și valorificarea supe- 

în legătură cu dezbaterea 
proiectului de document final al 
Consfătuirii, tovarășul Nicoloe 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., conducătorul de
legației române, a prezentat ur
mătoarea declarație a delega
ției :

Stimați tovarăși,

Dolegafia Partidului Comunist 
Rămân a analizat proiectul do
cumentului principal al Consta 
tuirii cu modificările aduse în 
cadrul comisiei de redactare. 
Dorim sâ subliniem că apre
ciem pozitiv munca depusa în 
comisia de redactare și rezulta
tele bune la care s-a ajuns în 
elaborarea acestui document. 
Apreciem ca pozitiv faptul câ 
s-a ținut seama de unele amen
damente prezentate de o serie 
de partide, între care și de 
Partidul Comunist Român. Tn 
acest fel a fost posibil sâ se o- 
ducă îmbunătățiri proiectului 
de document, sâ se elimine li
nele neclarități și sa se facâ o 
serie de precizări care erau 
strict necesare.

In același timp, nu putem sa 
nu ne referim la faptul eâ în 
document, mai ales în capitolul 
I și în capitolul al ll-lea, au 
mai rămas unele formulări care 
nu sînt suficient de clare și pot 
crea confuzii prin felul în care 
au fost redactate. Desigur câ 
ar fi fost bine daca acestor ca
pitole li s-ar fi adus îmbună
tățirile și precizările necesare. 
Aceasta ar fi avut o mare im
portanța pentru rezultatele con
sfătuirii noastre.

Ca un exemplu în aceas
ta privința ne referim la 
modul în care este tratata, în 
unele paragrafe, problema di
vergențelor existente între tari
le socialiste, precum și între 
partidele comuniste și muncito
rești. Ca urmare, se poate crea 
impresia câ aceste divergențe

ții, era cit se poate de firesc ca 
dezbaterile să fie axate cu precă
dere spre analiza problemelor le
gate de posibilitățile de îndepli
nire exemplară a noilor prevederi, 
indivîdualizîndu-se căile de spo
rire a productivității muncii, de 
reducere a cheltuielilor materiale 
de producție, de ridicarea perfor
manțelor tehnice și calitative ale 
produselor, într-un cuvînt crește
rea în continuare a eficienței e- 
conomice în întreaga activitate.

Participanta la dezbaterea de 
la secția sculărie, de exemplu.

Conf. univ. dr.
CONSTANTIN ENACHE 
rioară a resurselor țării, pe 
utilizarea intensivă a întregu
lui potențial de producție, pe 
o înaltă productivitate a mun
cii sociale — în vederea asi
gurării condițiilor pentru sa
tisfacerea în tot mai largă 
măsură a cerințelor materiale 
și spirituale ale membrilor 
societății.

Sînt exprimate aici, în esen- 

se datorase activității imperia
lismului — lucru care, după pă
rerea noastră, nu este real — 
și câ se supraaprecierea posibi
litățile imperialismului de a 
seinda mișcarea muncitorească 
internaționala. în același timp, 
se poate crea impresia unei a- 
numite subaprecieri a capacită
ții țârilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești de a 
respinge orice acțiune a impe
rialismului și a propagandei 
sale îndreptate împotriva unită
ții țârilor socialiste și unității 
mișcării comuniste și muncito
rești din întreaga lume.

In ce privește Orientul Mijlo
ciu, am expus poziția noastră și 
nu dorim sâ ne oprim asupra 
ei, deși consideram câ ar fi 
fost necesar ca documentul sâ 
trateze cu mai multă claritate ș> 
problema aceasta.

Apreciem ca pozitiv faptul câ 
în cadrul lucrărilor consfătuirii 
noastre s-a făcut un schimb larg 
d® păreri asupra problemelor 
actuale. Numeroase partide 
și-au înfățișat preocupările, mo
dul de a acționa pentru înde
plinirea cu succes a sarcinilor 
mari care le revin în lupta îm
potriva imperialismului, pentru 
apărarea intereselor vitale ale 
oamenilor muncii.

Tn același timp, nu putem să 
nu ne exprimam regretul câ in 
desfășurarea lucrărilor, într-o 
serie de intervenții, s-au adus 
acuzații și s-au tacul procese 
de intenție unor partide comu
niste și muncitorești.

Dorim sâ subliniem, și în a- 
ceastâ scurta intervenție, câ noi 
consideram pozitiv faptul că în 
document nu este criticat și 
condamnat nici un partid fiâ- 
țesc, ceea ce, dupâ părerea 
Partidului Comunist Român, 
constituie un factor de impor
tanță deosebită, care lasă des
chisa calea pentru a gâsi mo
dalitățile de normalizare a re- 
lațiiL Jintre partidele comu

și-au axat dezbaterile pe releva
rea căilor fi măsurilor ce trebuie 
aplicate pentru a asigura în în
treaga uzină aulele, dispozitive
le, verificatoarele în mod ritmic 
și de calitate corespunzătoare.

— De modul cum nes asigurăm 
celelalte secții cu S.D.V.-uri, ară
ta în cuvântul său Ion Cerce», 
secretarul organizației de bază, 
depinde îndeplinirea și depășirea 
planului de producție pe uzină, a 
angajamentului ca depășirea pla
nului pe acest an cu două mili
oane lei să fie realizată pini la 1 
august Rezultatele de pîna acum 
reliefează că întregul nostru co
lectiv este decis sa-și onoreze 
angajamentul asumat dind peste 
plan cantități importante de pro
duse.

în ce privește disciplina în 
producție, factor important în

, N. COȘOVEANU 
GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a r\’-a) 

ță, linia fundamentală a dez 
voltării în viitor a României 
socialiste, țelul suprem al po
liticii partidului și mijloacele 
pe baza cărora să aibă lor 
realizarea lor in practica so 
ci al-economică

în ansamblu] factorilor 
care trebuie antrenați pe tă 
rîmul unei activități cît mo 
rodnice, de modernizare a = j 
nomiei, un loc deosebit revin

(Continuare tn pag. a lV-a) 

niste și muncitorești și de în
tărire a unității lor.

De asemenea, este deosebii 
de pozitiv faptul că în docu
ment se menționează câ parti
dele comuniste participante la 
consfătuire vor milita pentru 
dezvoltarea relațiilor cu parti
dele comuniste și muncitorești 
neparticipante. Noi consideram 
câ trebuie sâ se acționeze ast
fel ca partidele comuniste și 
muncitorești sâ dezvolte legături 
de strînsă colaborare între ele, 
atît cu acelea care vor aproba 
documentul, cît și cu acelea 
care nu-l vor accepta, sau îl vor 
accepta numai în parte. Este 
dreptul fiecărui partid de a ac
cepta sau nu documentul, în în
tregime sau parțial, la fel cum 
este dreptul fiecărui partid de 
a participa sau de a nu parti
cipa la o consfătuire internațio
nala. Aceasta, așa cum se sub
liniază rn document, nu trebuie 
să afecteze în nici un fel relații
le viitoare de colaborare in
tre toate partidele comuniste și 
muncitorești.

în acest spirit, Partidul Comu
nist Român declară cu toata 
răspunderea, în fața partidelor 
fiartîcipante, a tuturor partide- 
or comuniste, a mișcării comu

niste internaționale, câ va acțio
na cu consecvență pentru dez
voltarea relațiilor cu toate parti
dele comuniste și muncitorești) 
pentru a-și aduce contribuția la 
cauza unitâfii mișcării noastre, 
la victoria luptei împotriva im- 
fierialismului, la victoria socia- 
ismului în înlreaga lume.

Delegația Partidului Comunist 
Român declară câ accepta do
cumentul în forma sa aclualâ ȘÎ 
că va acționa pentru a-și aduc*  
contribuția la înfăptuirea obiec
tivelor fundamentale — unirea 
tuturor partidelor comuniste, a 
tuturor forțelor contemporane 
care luptă împotriva imperialis
mului, pentru pace, pentru so
cialism.

Tezele Comitetului Cen
tral al P.C.R. pentru Con
gresul al X-lea al partidu' 
lui reprezintă sufletul ideo
logic core animă activita
tea creatoare a poporului 
nostru in construirea socia
lismului. Ele clarifică ma
rile teluri sociale, filozofice 
si umaniste ale socialismu
lui. dind astfel muncii fie-

Purtători 
ai idealuri
lor socialiste
DEMOSTENE BOTEZ

căruia dintre noi un carac
ter conștient.

Opera subtila și de lunga 
durata, în ridicarea nivelu
lui ideologic al maselor și 
formarea conștiinței socia
liste, revine într-o larga 
mâsurâ și scriitorilor, artiș
tilor și oamenilor de cul
tură, care prin opere lite
rare, prin presa, radio și te
leviziune pot promova ideile 
înaintate în formele cele 
moi diversa și mai convin
gătoare și Dot mobiliza ma
sele la înfăptuirea politicii 
partidului și statului.

în această oporu de înno 
bilare spirituala a oameni
lor, aria si literatura sîr.t fac 
tori esențiali de cunoaștere 
si înrîurire a gincirii si ser. 
S’O’ ;‘r- umane, I :-;v
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Două filme polițiste
A v

STRĂIN IN CASĂ" SI
NOAPTEA GENERALILOR

Luni, 18 Iunie — în cea de a 
doua zi de vacanță — mii, zeci de 
mii de elevi din școlile patriei au 
înălțat marele pavoaz, în tabereie 
permanente de muncă patriotică. 
Reuniți în mari detașamente ale 
hărniciei și entuziasmului — valori 
morale moștenite prin tradiție, de 
la brigadierii ,,Salva-Vlșeu“, „Ag- 
nlta-Botorca" și de la acea veri
tabilă școală numită „Bumbești- 
Livezeni" — clntecele lor se vor 
auzi în vara aceasta pe șantierele 
patriei sau pe cîmpil, în aceeași 
cadență ritmică, sigură, tinereai- 
efi, ca a generațiilor înaintașe. 
Numai în Capitală, vor lucra in 
vara aceasta, organizați în tabere 
permanente, de cîte 7—12 zile 
peste 15 000 de tineri. Valoarea lu
crărilor nefinanțate, prin muncă 
patriotică va fi, în munclpiul 
București, de 150 milioane lei ! Da, 
150 milioane lei, obținute prin zile 
șl ore fierbinți, generoase, de 
muncă și entuziasm.

în vara aceasta tinerii buca- 
reștenl vor lucra la obiectivele a 
două mari șantiere : șantierul 
Străuleștl, șl Pantelimon II. Reci
tea fac parte dlntr-un amplu pro- 
gram care se va desăvlrțl pe eta- 
pe, de amenajare a celor unspre
zece lacuri înscrise în aalba de 
apă a rlulul Colentlna. La com
plexul sportiv pentru tineret, va
loarea lucrărilor prin munci pa
triotică, va atinge In final «uma 
de 30 milioane lei. în vara aceasta, 
la lucrările Începătoare din cala 
două șantiere vor acumula pesta 
4 ir lloane ore muncă patriotici.

Ieri am luat parte la prima 
secvență de lucru, prima ori da 
muncă în șantierul de la Pantell- 
mon TI. Aici. 300 de elevi din cla
sele IX—X al liceelor ..Mihai VI 
teazu", .Julia Hașdeu-, care « 
două zile în urmă închelau în 
mod strălucit, pe icena U.G.S.R. 
din strada Lipscani 11, finala con
cursului cultural-artistic al elevi
lor — au schimbat acum unlfor- în

mele fcolare, cu ecusoanele gal
bene de brigadieri *1  printre ma
șini gigante de excavat ptanintui. 
vor reedita în fiecare cim^ieatA. 
timp de 7 zile. întrecerea tinereas
că pentru clștigare*  drapel uhu da 
brigadă fruntașa.

Imagini multiplicate. eu culeși 
distincte In nenumAr*te  alte locurt 
Da aeroportul din Sibiu — ca șt pe 
,,Internaționalul" de la Ctoperu. 
pe cîmpille minoasi dfn fu-mk 
agricole ale Bl ng an ului. La Topfe- 
ța. Poiana Tel ulm. Coemta to 
Banat, pe șantierele niț-onato de 
la Valea Caram gt C^sicrra. ta 
cîmpla Olteniei, la Ptotefti. Har
ghito etc. alte mil de hrtgadtori- 
elevi s-au adăugat ieri celor <**.■  
existent! pe unele sarnere. aaA- 
nunte despre otiieetlwla skimx: 
lor, despre frumoeae viață de te- 
bir*.  aspecte tnedtt*  de a 
▼olo«le vom reiat*,  prin ec 
denții naetrt. toti-un t ti tot 
al ziarului.

amatoare. Imaginea de axuambZu 
— lingura posibilă — este aceea 
a unui mozaic policrom de mare 
frumusețe si varietate. S-au îr.- 
tîlnft apeetacole aparținînd celor 
mai diverse genuri : ansambluri 
folclorice, formații corale, de 
dansuri populare, formații de 
estradă, orchestre de muriră -- 
acari, tr.gin artistice, tarafuri, 
formații coregrafice. În ctirp 
deosebit i-a remarcat preocupa
rea rrprexectartilor din fiecare 
|udeț de a se Înfățișa cu ceri 
ce a\; mal caracteristic- Artfe’. 
fo ■?< ~arnlel preeeatat de ju- 

Cfleaesata au demisa*.  **-  
lectaie <te asa da par-
tarslar al tiobcofemior. dup*  
csm fudeirie TtiJeea si Galați, 
ea ri Brifla de altfel — azi in- 
Trato fa coectirs — a- adus pe 

«peetfictil tocesor fo«4o- 
rice dfn care fac parte. De-a 

tmpmîocxr’-l a foot at- 
E-rîfera In eare r-a desfăynrat

I

Aminteam într-unul din 
numerele trecute ale ziarului 
nostru despre inițiativa Birou
lui de Turism pentru Tineret 
de a înființa, la nivel central, 
un cerc de ipeologie. Infor
mații recente ne oferă posi
bilitatea de a contura mai de
taliat conținutul acestei inte
resante acțiuni. Tovarășul 
COXSTAVTIN LUCA, prim- 
vicepreședinte al B.T.T., ne 
informează :

— Cercul se înscrie ea un 
rispuns dorinței manifestate 
de mai multă vreme de către 
categorii largi de tineri și, im
plicit este un efect al cerințe
lor diversificării și ridicării pe 
un plan calitativ superior a 
activității B.T.T. El funcțio
nează în cadrul nostru, ur
nind ca, în ceea ce privește 
îndrumarea și coordonarea ac
tivității*  asigurarea bazei ma
teriale și fondurilor necesare, 
să colaborăm cu U.A.S.R- 
Spunem „funcționează" pen
tru că cercul s-a deschis deja 
în luna mai, reunind — inițial 
— *ub  auspiciile aceleiași pa
siuni 35 de membri sub con
ducerea lui Cristian Iascu. 
student în anul al II-lea la 
Facultatea de geologie-geo- 
grafie, președintele cercului, 
ales prin vot deschis în ședin
ța inaugurală.

Răsfoind planul de activita- 
al cercului ești plăcut sur-

la personalitatea marilor actori: 
James Mason, ca și în „Pianele 
mecanice", salvează „Străin în 
casă" de la o relativă mediocri
tate.

Completarea schemei polițiste 
1n „Noaptea generalilor" nu nu
mai că nu atentează la valoarea 
filmului dar justifică o analiză 
necruțătoare a unui mediu puțin 
prezent pînă acum în subiectele 
cinematografice: generalii hitle- 
rițti. Și aici este vorba de un 
maniac, un „artist" al crimei, pe 
gusturile de cutremurătoare a- 
mintire ale „eroilor" fasciști pen
tru care vocația crimei ți exerci
țiul ei era un blazon principal ți 
de onoare.

Dosarul unei anchete privind 
două crime odioase, una ta Var
șovia ți alta la Paris, în timpul 
războiului, este rezolvat după 
mulți ani de un comisar al IN
TERPOLULUI ce a preluat „a- 
facerea" nedusă la capăt de un 
polițist german din categoria ce- 
Lora care n-au fost otrăviți de 
educația hitleristă, păstrindu-și 
nealterată o probitate etică ți 
profesională.

Regizorul Anatole Litvak face 
dintr-un subiect polițist de fic
țiune un film mult superior chiar 
acelora care pleacă de la eveni
mentele reale petrecute intre 
1941—1945. Spre exemplu, ro
manțată biografie a lui „Eddie 
Chapman, agent secret", cu toată 
fabulația ei extraordinară, pare 
în comparație cu „Noaptea ge
neralilor" un spectacol nevinovat 
de operetă. In ce constă diferen
ța ? Desigur ți în reconstituirea 
istorică exactă a anilor de război 
dar, mai ales, în echilibrul dintre 
fluența narațiunii cinematografi
ce ți acuitatea analizei psihojg- 
gice a personajelor.

Dintr-o distribuție fără reproț, 
Peter O'Toole, Juliette Greco, Ni
cole Courcel, Omar Sharif, Tom 
Courtenay, CristopJusr Plummer, 
tin actor francez extraordinar t 
Philippe Noiret, într-un rol dife
rit decît acela din bonoma come
die, „Alexandru cel fericit" recent 
vizionată la noi.

țe In t 
fi crize 
luciditate.

Schema polițistă, labirintul care 
conduce la aflarea criminalului, 
este onestă, capabilă deci să sti
muleze cit de cit atenția specta
torului în ciuda tuturor adausu
rilor : peripețiile unei bande ve
sele de tineri. Nu lipsesc scene 
,,tabu" : o lungă secvență într-un 
local de petrecere decorat în ma
niera de ultimă oră a curentelor 
artiștiee din Occident (cu două-

O ecranizare după Georges Si
menon e de la bun început, da
torită imensului prestigiu al pro
lificului autor de romane poli
țiste, predestinată succesului de 
public. Dacă se mai alătură ți o 
distribuție în fruntea căreia se 
înscriu James Mason ți Geraldine 
Chaplin, orice precauție a pro
ducătorilor ar putea fi inutilă.

Din păcate însă acest scontat 
succes nu „rezistă" la proba prin
cipală : după vizionare observi 
că este vorba doar de un film 
polițist oarecare, oferind generos 
cîte puțin din toate : enigmistică, 
critică socială, divergențe dintre 
generații, complexe freudiene ți 
o ratată lecție finală de etică. 
Dintre toate garanțiile acordate 
se verifică doar interpreții: cei 
mai înainte amintiți fi Bobby 
Darin în rolul unui personaj so
fisticat din galeria decorativă a 
eroilor negativi.

De ce să n-o spunem, povesti
rea lui Simenon e foarte slabă, 
singurul interes prezenttndu-l 
mutația psihologiei cunoscutului 
său erou, comisarul Maigret, în 
„datele" avocatului Sawyer. Ca 
să nu bată la ochi „dublura", 
avocatului i-au fost impuse : un 
trecut eșec sentimental, un pre
zent conflict cu fiica sa pe mo
tivul unei inexplicabile inaderen-

armonia dintre generații 
i alcoolice generatoare de

I
I

I
I
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Cadru din „Străin în casiC
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Pentru vacanța
elevilor botoșăneni

La Comitetul ju
dețean Boto^au el 
l'.T.C. s-a consti
tuit comandamen
tul cnee aa ocupă 
CU cocanțd de cară 
a elevtlor. Spicuim 
cîfera informași 
din program. Feste 
200 de eleoi dta 
județ cor pleca în 
tabere, la munte ți 
la mare, iar alți 200 
iți vor petrece va
canța in taberele 
de creație pe apti
tudini ale C.C. al 
U.T.C. 250 de e- 
levi, selecționați din 
membrii 
U.T.C., vor fi 
miți în taberele de 
instruire de 
Breaza, Trifețti 
Ctmpulung 
dovenesc. Un mare 
număr de elevi voi 
fi cuprinși în cele 
aproape 150 de 
excursii organizate 
în această perioadă. 
Dintre aceștia, pes
te 1200 vor face 
excursii în circuit, 
alte 2 000 de e- 

vor organiza

excaiMi cu 
^Pe toatele 
mrției ornase de 
23 Orar
JUa^xAnle acoao- 
m=ei ■
R. S. *9
700 de 4*  ia 
Liceul Ena**

nerale da 8 ani dan 
Botoșani ți Albești 
tor face excurni da 
cercetare științifi
că. Aproape 1 OM 
de elevi ți-au stabi
lit excursii pe dife
rite trasee în județ. 
Se poate aprecia că 
cei peste 10 000 da 
elevi care ți-au pre
gătit ptnă în pre
zent excursiile voi 
avea posibilitatea 
să ia contact direct 
cu cela mai impor
tante obiective e- 
conomice ale socia
lismului, să cunoas
că trecutul neamu
lui, uizitînd mu
zee și monumente 
istorice.

Pentru elevii 
1ji uor petrece 
canța „acasă"

care

*#»■ 1 
ceri cuirirvi 
ce ți sportive, ser
bări cimzenețti, ba- 
ftiniri cu codm mă- 
litote f» cu catemm 
de război, excursii 
de orientare turis
tică ț. a. Elevii din 
mediul rural vor A 
antrenați la activi
tățile culturel-artia- 
fice ce se vor des
fășura la cămmelt 
culturala din locali
tățile respective. 
S-au organizat, da 
asemenea, țantie-e 
de muncă patrioti
că la Botoșani ți U 
Dorohoi, pentru e- 
menajarea unor 
străzi ți, rsrpeeiir, 
a unui ștrand.

memo
GENERALILOR î 

12 : 15 : 18 : 21.
■ " Republica

: 18,45; 21, 
. 15,30 ; 16 J 
9.45 ; 11,45;

I
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peifu da seriozitatea cu care 
membrii *di  ți-au propus în- 
ru^rea unor competente no
țiuni da geologie*  geografie, 
biologie, geomorfologie, hidro
logie, topografie, cartografie, 
turism-alptiusm, telefonie, 
cine- fotograf ie. Profesori de 
prestigiu ți specialiști din ca
drul unor institute de cerce
tări se vor afla de fiecare 
dotă în mijlocul tinerilor speo- 
logi amatori. Paralel, cor acec 
loc instruiri practice efectuate 
ha fd/xr*  tpecâal amenajate, 
vule tmerii vor câaăta da-

fice, m vederea cercetării fe
nomenelor cântice necunoscu
ta îndeajuns. O parte din a- 
ceste fenomene, la recoman
darea cercului, vor fi incluse 
în circuitele turistice ale 
B.T.T. Cum, insd, o astfel de 
activitate nu poate fi concepu
tă firi o bază materială co- 
Tesnunzitoarci factorii respon
sabili au asigurat fonduri sub
stanțiale (de ordinul zecilor de 
mii de lei) oare tini investite 
H procurarea echipamentului 
special ți aparaturii necesare.

• NOAPTEA
Patria — fi ; __ ______ ___
• STRĂIN IN CASA :
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 
Festival — 8.45 ; 11,15 
18,36 ; 21. Favorit — 
13,45 ; 10 ; 18,15 ; 20,30.
• LA DOLCE VITA : Luceafărul
— 9,30 : 13 ; 10,45 ; 20.
• NEfMBLlNZITA 
București — 9 ; 11 ;

ANGELICA : 
13 ;

19 ; 21, Feroviar — 8,45 ; :
15.30 ------- -- -
12 ; 
dla
20.30,
16.30
10.30 :
20.30.
e IN UMBRA COLTULUI : Victo
ria — fl ; 11,15 ; 13.30 : 18 : 18,15 :
20,30.
• ANUL TRECUT LA MARIEN- 
BAD ; Central — S : 11 ; 13 ; 17 ; 
19 ; 21.
• ÎNCOTRO. OMULE 1 (ambele 
aeril) : Lumina — 8,30—15,45 în 
continuare ; 19,30.
• A TRAI PENTRU A TRAI i 
Doina —4 12 ; 15 . 18 ; 20,45
• ECLIPSA : Union — 15 ; 17,45 : 
20,30.
• COSTUMUL DE CEHEMON1*  
ROMANESC, LEGENDA CIOCÎR- 
IJEI, MUZEUL ZAMBACCIAN, 
NICOLAE K1IICULESCU, SCOAR
ȚE POPULARE, SUITA BANA- 
TEANA : Timpuri Noi — 9—21 în 
continuare.
• PRINȚUL NEGRU î Grivlța — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.30, 
Floreasca — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 
18,15 ; 20,30, Aurora — 8,30 ; 12 ; 15 ;
17.30 ; 20, Tomis — 2—13,45 în con
tinuare ; 18.15.
• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI : înfrățirea — 15,15 ; 17.45 s 
20.
• LOVITURA PUTERNICĂ S Bu- 
zești — 15,30 ; 18.

15 ; 17 ;
11 ; 13,15 ; 

; 17,45 ; 20, Excelsior — 9,45 ; 
14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, Melo- 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 10 ; 18,15 ; 
, Modern — 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 

: 18,45 ; 21, Flamura — 8,JO ;
12,30 ; 14,30 ; 10,30 ; 18,30 ;

CRUZ : Ferentari

« VIȚELUL DE ALB (ambele se
rii) : Daci*  — «—M.U tn
nuare.
• TARZAN, OMUL JUNGLEI 1 
Bucegi — 9 ; 11,15 ; U,M ; 1*;  1LI1. 
Volga — *,3* —1*  în continuare :
18.15 ; 2I.M. Giulești - 15.M . U ; 
20,30, Miorița — *,M  ; 11,45 : 14 ;
18.15 ; 11,3a ; M.45.
• RISCURILE MESERIEI T Uni
rea — 15.30.
• FALSTAFF : Unirea — IE
• PENTRU TNCA PUTINI DO
LARI i Lira - 15.» ; 11, Flacăra
— 15.36 : 2*.30.
• CĂLUGĂRITA Șl COMISA
RUL : Flacăra — 18.
• PIPELE : Drumul Sării — 15 |
17.30 ; 20.
• VERA
15.30 : 19.™.
• LA EST DE EDEN : Cotrocenl
— 15.30 : 18 ; 20,15.
• VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART : Pacea — 13.45 ; 1*  ; 
20,15.
• AM DOUĂ MAME Șl DOI 
TAȚI : Arta — *,15 —17,30 în conti
nuare : 19.45.
• PE URMELE ȘOIMULUI : Vii
torul — 15,30 ; 20.30.
• NUMAI O SINGURĂ VIAȚA 1 
Viitorul — 18.
• ALEXANDRU CEL FERICIT 1 
Gloria — fi : 11,15 ; 13,10 : 18 ; 18,15 î 
20,30,
• COMEDIANȚn î Mofilor — 
15,30 : 19.

RIO BRAVO : Popular — I5.M i 
; 20,30.
TATĂ DE FAMILIE : Munca —
16 ; 18.
FIDELITATE î Munc*  — 20. 
BECKET • Cosmo*  — 15.30 ;

fericit :
Festival —

Aurar*  —

• ADIO. GKINGO S Frogrvxul- 
p*re  — M.ll

trei accente critice în prezenta
rea mediului), o altă secvență 
spectaculoasă pe tema obsesiilor 
sexuale fi cinismului unui per
sonaj care stîrnețte, la alegere, 
mila sau repulsia...

Iar tn finalul filmului, conven
țional și teatral, un lung discurs 
pe tema iertării, în sensul temni- 
cierv'ui ascuns în fiecare individ. 
Bineînțeles, în acest caz, specu
lații ieftine pe marginea cărții 
lui Dostoievsky „Crimă și pe
deapsă". Tot acest sfîrțtt anulînd 
definitiv toate bunele intenții ale 
peliculei. Oricum, ne putem gîndi

idealurilor

socialiste

sînt maeștrii făurari si a- 
cestuia ; ei sînt ca olarii, 
făuritori ai unor frumuseți 
eterne din masa maleabilă 
a sufletului omenesc. Pen
tru aceasta însâ ei trebuie 
sâ fie mereu cu fafa spre 
om și realitate, în mijlocul 
societdtii noi de astăzi, In 
care vor gâsi cel mai inte
resant și mai veridic ma
terial pentru procesul de 
transformare a unei reali- 
tâfi adevărate și vii. Arta 
lor se poate astfel reînnoi, 
nu prin ingeniozități artifi
ciale de expresie, lipsite de 
sens, ci prin introducerea 

i în literatură și artâ a unui 
univers nou, inedit, care 
pune într-un fel nou, noi 
probleme fundamentale ale 
existentei omului în noua 
societate. Numai astfel arta 
nu se va izola de vîațâ, nu 
va deveni sterilâ și artifi
cială ca florile de ceară, Tși 
va putea îndeplini misiunea 
socială cu care este inves
tita și va pătrunde în con
știința maselor. Numai ast
fel scriitorii și artiștii vor 
râmîne mesagerii spirituali
tății poporului nostru și vor 
putea crea valori originale 
naționale care sâ se poatâ 
înscrie cu cinste în circuitul 
culturii mondiale.

înaintașii noștri au creat 
cele mai bune opere ale lor 
înțelegîndu-și. misiunea de 
purtâtori ai idealurilor po
porului, de mesageri ai a- 
cestuia.

Scriitorii și artiștii din ge
nerația aceasta au șansa 
unică de a fi pionierii unui 
nou univers spiritual în 
care crește o nouâ floră de 
frumusețe. Noua viață a so
cietății nu este încă defri
șată în adîncurile ei inferi
oare j este nouâ și nespus 
de bogatâ. Nu trebuie sâ 
pierdem acest prilej. Cultu
ralizarea maselor a trezit 
nenumărate probleme noi în 
conștiința unor oameni 
care înainte nu aveau con
știința acestor probleme.

masiv 
printre

tre popoare. Domnii Paale Bru- 
nius și Jean Darcant, președin
tele și, respectiv, secretarul ge
neral al I.T.I., au adresat un 
salut participanților la reuniune, 
relevind semnificația participă
rii din ce în ce mai intense a 
tinerei generații de artiști la 
dezvoltarea artei teatrale. Dez
baterile propriu-zise s-au inau
gurat cu un referat prezentat 
de regizorul și profesorul Radu 
Penc'ulescu, asupra Pregătirii 
studentului-recizor in Institutul 
de artă teatrală și cinematogra
fică „I L. Caragiale". Două 
spectacole-studiu, realizate de 
studenții Constantin Marinescu 
(„Furtuna" de Shakespeare) și 
Cătălina Buzoianu („Bacantele- 
de Euripide), au ilustrat în chip 
convingător referatul, caracteri- 
zînd unele din trăsăturile fun
damentale ale artei regizorale 
a tinerilor.1,

dimineață, în moderna 
Teatrului Giulești, s-au 
lucrările Reuniunii In- 
Inlernational de Teatru, 

profe- 
regizor-.

le realizate de cei mal repre 
zentativi regizori tineri din Ro
mânia, precum și a unor spec
tacole oferite de Teatrul din 
Ostrava (Cehoslovacia), Teatrul 
„Sovremennik- din Moscova 
(U.R.S.S.) și Universitatea din 
Kansas (S.U.A.) Cu prilejul 
reuniunii, holul Teatrului Giu
lești găzduiește o amplă expo
ziție de „Imagini din teatrul ro
mânesc contemporan'. iar la 
sala Comedia a Teatrului Na
țional „I. L. Caragialeu va ave« 
loc vernisajul expoziției Inter
naționale „Cartea și publicația 
de teatru".

Lucrările reuniunii au tost 
deschise de artistul poporului 
Radu Beligan, președintele Cen
trului național român I.T.l. în 
cuvîntul său, tovarășul Pompi- 
llu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru -Cul
tură și Artă, a subliniat însem
nătatea acestei, reuniuni pentru 
înlesnirea circulației internațio
nale a valorilor spirituale, mij
loc de întărire a prieteniei în-

sală a 
deschis 
stitului 
consacrată „Dezvoltării 
sionale a tinărului 
Prezența unui număr însemnat 
de oaspeți marcanti. oameni de 
teatru din Europa și din Ame
rica, dramaturgi, regizori, ac
tori, critici dramatici, dă aces
tei reuniuni caracterul unui co
locviu profesional de înalt ni
vel teoretic, ale cărei dezbateri 
vor tinde să definească unele 
din liniile directoare ale tea
trului contemporan. Printre 
oaspeți se numără Arnold Wes
ker, Henri Popkin, P L. Mig
non, Charles Marrowitz, Bnian 
Danovski, Eugenio Barba, Vito 
Pandolfi, Louis Rhetoret șl 
alții.

Dezbaterile, concentrate în 
Jurul unor referate susținute de 
Radu Penciulescu, ” ’ ”
Silvestru și Cleg 
(U.R.S.S.), vor fi Însoțite de vi
zionarea a numeroase spectaco-

da T. Eftar*  (I). Inter- 
pretosxl tin colectiv *1  Teatrului 
de plp-r«4 din Brăila • 17,5*  Limba 
enxZezX Lecția C3 « U-15 Pentru

- - v . ‘ ■ ;lice muzi
ca ' ..Muzici tn aulă". Cîntă or- 
ehe«xrst de atudenți „Academica' 
a CoTxscrvatorului „C. Porumbes- 
eor. Prezinți Alexandru SumskJ
• U.U Șezătoare In Bihor, cu er- 
titi amatori din Meziad. Cucuriș. 
Cajdeni. Prezintă Vasile Do no se șl 
Ion Bradu * 11,M Din lumea 
Științei. Cercetări d cercetători
• lija Telejurnalul de seară • 
M.M Saarl de teatru : „Femei 
ringurv” — spectacol couppe In 
Interpretarea colectivului Teatru
lui „C. L NottaYa". Prezintă B. 
Elviu : ..Vacantă visată" de Mar
cel Mithos, in românește de Rola 
Ftorian. Interpretează Uliana To- 
H’.wn, Stefan Iordache, George 
Păun eseu, Geta Cibollnl : „Telefo
nul" de Mirlo Fret ti, în românește 
de AL N. Toscani, cu i Marla 
Gheonhlu-Slnluță și Anda Ca- 
ropol ; „Portretul unei madone" 
de Tennene Williams. In distribu
ție : Gild a Marinescu, George Pău- 
neseu. Mihal Pruteanu, Emil 
Gluan, Nana Buculescu, Cornel 
Elefterescu. Scenografia : Mircea 
Marosin. Regia : Ian Olteanu
• 21.4*  Prim plan i Acad. Horla 
Hulubel. Emisiune de Mânase 
Radnev a 22,M Publicitate e 22,13 
Douăzeci da minute cu Danielle 
Darieux a 22,23 Criterii. Carnet 
cinematografic * 22,53 Telejurna
lul de noapte • 23,95 închiderea 
emisiunii.

Valentin 
Efremov

S. COSTIN

18

• 17,31 Buletin de *tlri ; • 17,31 
Ecranul cu păpuși : „Căsuța cea

TT DIVORȚURI î VI- 
18.
ȘARPE i Rahova

Rahova — If.

Teatrul de Comedie (Teatrul de 
vară ..Herlstrlun : OPINIA PU
BLICA — or* M.M ; Teatrul Mic : 
ÎNGRIJITORUL — or* M.M ; An
samblul Perinlța (Sate Teatrului 
..C. I. Nottar»-) : PERINIȚA MIA 
— ora 19.M.

MARȚI 17 IUNIE IM*

PAALE BRUNIUS
văiuțt de N. ANEST1N

•
18.30.
« NU VOR
tan — 15.80 :
« MARELE
15,38.
• PIPELE :
• ADIO, GRINGO 1 Frogrtaul
15.30.
• APELE PRIMĂVERII î Pro
gresul — 18.
• CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN : Crlngașl — 13,30 j 19,30.

MARȚI, 11 IUNIE 1*11

Trâim într-un 
marmură albă ....... _
mulțime în care orice 
este un model neprețuit

de 
o 

ins 
________  de 

interesant Sâ punem mina 
pe daltâ și sd nemurim a- 
cesț moment. Trâim într-o 
societate tn care orice om 
descoperă zilnic în el și îm
prejurul lui, întrebâri noi 
și speranfe nemaiînchipuite, 
în care viata interioară a 
fiecăruia freamătă de entu
ziasm și de viziuni mărețe
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„Masa rotundă" pe temcn „ROLUL $/ CONTRIBUȚIA TINERETULUI^ 

LA REALIZAREA UNUI CLIMAT DE PACE Șl SECURITATE ÎN EUROPA"

INTERVENȚIA DELEGAȚIEI UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA

Stimați prieteni,

propus să dezbatem 
la această reuniune, 
care tineretul poate 

într-o măsura cres- 
întărirea păcii și 

pe continentul euro-

Organizînd această „masa ro
tundă Uniunea Tineretului Co
munist pornește de la profunda 
convingere că tineretul mani
festă o mare sensibilitate la 
ideile generoase ale progresului 
social, aspiră cu ardoare la în
făptuirea unei păci trainice, care 
să-i permită valorificarea de
plină a capacităților, a elanului, 
și entuziasmului său cieator în 
slujba dezvoltării civilizației u- 
mane, că el este vital interesat 
în înlăturarea pericolului unei 
noi conflagrații distrugătoare și 
statornicirea unui climat de pace 
și cooperare între state.

Ne-am 
împreună, 
modul în 
contribui, 
cînda, la 
securității _ _________
pean. Importanța si actualitatea 
acestei teme este unanim înțe
leasă, interesul față de o ase
menea dezbatere fiind reflectat 
și prin prezența atît de nume
roasă a reprezentanților organi
zațiilor de tineret cu profile și 
orientări din cele mai diferite.

Europa — leagăn al civiliza
ției moderne — este asociată în 
istoria umanității cu momente și 
evenimente dintre cele mai re
marcabile ale progresului mate
rial și spiritual, care au avut o 
puternică înriurire asupra dez
voltării umanității și evoluției 
vieții popoarelor; și în 2ilele 
noastre statele europene dispun 
de un important potențial eco- 
ijAiic, uman și tehnico-științi- 

forța creatoare a popoarelor 
europene mani fes tîndu-sc ca o 
sursă de îmbogățire continuă a 
patrimoniului civilizației univer
sale. In același timp, Enrona a 
fost scena unor conflicte și con
flagrații care au atras în viitoa
rea lor nu numai popoarele con
tinentului ci întreaga lume $i au 
provocat nenumărate pierdeți de 
vieți omenești, de valori mate
riale și spirituale. în cursul aces
tor conflagrații, tînăra generație 
a dat întotdeauna cele mai mari 
jertfe și sacrificii.

Este eyi^Ient că instaurarea 
unui sistem de securitate pe con
tinentul nostru ar avea o impor
tanță deosebită nu numai pentru 
poperele europene ci pentru în
treaga lume, contribuind la îm
bunătățirea climatului politic in
ternational, la accelerarea proce
sului de destindere de pe alte 
continente, la triumful cauzei 
generale a păcii, deschizînd noi 
perspective forțeioi revoluționare 
progresiste șî democratice de pre
tutindeni, popoarelor care mili
tează pentru libertate, indepen
dență națională și progres so
cial, împotriva imperialismului și 
neocolonial i smul ui.

De aceea problemele păcii și 
securității pe continentul euro
pean constituie obiectul unor 
largi și crescînde preocupări ale 
opiniei publice internaționale.

Analiza obiectivă a fenomene
lor vieții contemporane scoate 
pregnant în evidență trăsătura 
caracteristică dominantă a vie
ții politice europene și interna
ționale — creșterea ascendentă a 
forțelor păcii și progresului, care 
prin amploarea și capacitatea lor 
combativă pot determina solu
tionarea problemelor fundamen
tale contemporane în interesul 
popoarelor, al - stabilității și 
securității mondiale. Amploarea 
și diversitatea acțiunilor pe care 
statele, largi forțe sociale și po
litice le întreprind pentru dez
voltarea și adîncirea relațiilor de 
colaborare multilaterală, pentru 
promovarea spiritului de înțele
gere și realizarea destinderii sînt 
expresia voinței de pace a popoa
relor. In același timp, evenimen
tele care au loc pe arena inter
națională demonstrează că 
cercurile imperialiste agresive 
continuă să se opună cu înver
șunare dezvoltării 
omenirii, atentează 
suveranitatea și 
popoarelor, încalcă 
nim recunoscute 
internațional, încercînd să înă
bușe mișcările revoluționare și 
democratice dintr-o serie de țâri, 
se străduiesc să învenineze rela
țiile dintre state, să provoace con
flicte și încordare în lume. O le
gitimă îngrijorare provoacă exis
tența unor focare de tensiune și 
de neliniște, acțiunile forțelor re
trograde, imperialiste, îndeosebi 
ale grupării neonaziste și revan
șarde din R. F. a Germaniei, care 
ignorînd învățămintele istoriei și 
noile realități din viața jnteiya- 
tională, vor să continue politica 
anacronică, militaristă.

Politica agresivă a imperialis
mului primește însă riposta tot 
mai hotărîtă a popoarelor. Exem
plul eroic al luptei poporului 
vietnamez împotriva agresiunii a- 
mericane demonstrează faptul ca 
politica forței este sortită eșecu
lui și că nici o forță nu poate 
îngenunchia un popor hotărît 
să-și apere libertatea și indepen
dența, dreptul sfînt de a hotărî 
singur asupra destinelor sale.

Este deosebit de pozitiv că 
tendințele din ultima vreme de a 
reînvia politica de forță, de a 
intensifica înarmările și pregă
tirile războinice nu mai găsesc 
ecou în opinia publică, nu se 
bucură de sprijinul maselor 
populare, provoacă reacții deza
probatoare, demonstrînd dorința 

progresiste a 
Ja libertatea, 
independența 
normele una- 
ale dreptului

arzătoare a popoarelor de a con
tinua eforturile spre destindere, 
pentru înseninarea orizontului 
vieții internaționale, de a acționa 
hotărît, în spirit constructiv pen
tru promovarea cauzei păcii, des
tinderii și cooperării fructuoase 
între state.

Examinind în spirit realist ra
portul de forțe, perspectivele în
sănătoșirii climatului politic de 
pe continent, putem constata că 
în prezent există condiții eu mult 
mai favorabile decît oricând pen
tru a bara drumul 'mei na: con
flagrații mondiale și a rezolva 
problemele Europei în conformi
tate cu interesele popoarelor, 
potrivit dezideratului adine *nră-  
dăcinat în conștiința acestora de 
a fi instaurată o pace trainică, de 
a se realiza un sistem rtVient de 
securitate colectivi. S-a lărgit 
considerabil avantajai forțelor 
care sînt conștiente câ Emana 
și citâlizația ei nu pot ființa de
cît în condiții de pace.

Problemele păcii și securi ti ții 
în Europa preocupă tot mai moh 
cercurile largi ale opiniei publice, 
categorii sociale dintTe cele mai 
diverse — clasa muncitoare, ță
rănimea, păturile mijkxn ale 
populației, intelectualitatea, nu
meroase forțe politice de orien
tări ideologice diferite, factorii de 
răspundere ai statelor fi guver
nelor, personali lăți ale vieții po
litice și sociale, care privrac ct 
realism și hieiditate evoluția eve
nimentelor, te pronunță și M^io- 
nează în direcția destinderii, 
cooperării, înțelegerii, păcii si 
securității pe continentul nostru. 
In rindul forțelof care actio*  
nează pentru înfăptahM acestor 
obiective, generația tînăra se a- 
firmă cu vigoare crescîndă în 
arena luptei politice prin acțiu
nile energice la care participă 
mase largi ale tineretului munci
toresc și studios, cuprinzînd cu
rente variate, de cencepții și 
orientări diferite, dar care sa 
pronunță acțiv pentru transfor
marea progresistă a societății, 
pentru asigurarea unui viitor mai 
bun, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte, pentru pace si bună 
înțelegere între popoare.

Declarația de la București din 
196fl și recentul Apel de la Buda
pesta al țărilor socialiste membre 
ale Tratatului de Ia Varșovia, 
care s-au bucurat de un larg și 
favorabil ecou internațional, re
leva că există o unică alternativă 
la politica forței și a confruntării 
militare : dezvoltarea multilate
rală a colabcxăxii pașnice între 
state cu sisteme sociale diferite, 
subliniind necesitatea unirii efor
turilor tuturor factorilor intere
sați în netezirea dramulm spre 
destindere și înfăptuirea secu
rității europene.

Prin voința istoriei, pe conti
nentul nostru conviețuiesc state 
cu orinduiri sociale diferite. A- 
ceasta nu trebuie să constituie 
un obstacol pentru men tinerea 
și dezvoltarea unor rehțri nor
male între ele. Divenătatea, de
parte de a fi sursă de încordare 
șî de conflicte între state, consti
tuie punctul de plecare sănătee 
pentru apropierea Iar, pîrghia de 
stimulare a aportului sporit al 
fiecăruia la întărirea păcii și secu
rității internaționale. Tn ciuda 
deosebirilor dintre țările noastre, 
cit și dintre convingerile noastre 
ideologice, consideram că sîntem 
cu toții vital interesați în pro
movarea unor legaturi și con
tacte multiple, a cooperării din- 
tre state în toate domeniile, în 
eliminarea pericolului unei noi 
conflagrații mondiale, în asigu
rarea păcii și securității interna
ționale.

Relațiile dintre țările europene 
au fost timp îndelungat umbrite 
de neîncredere și suspiciune, con
tinentul nostru fiind scena princi
pală a războiului rece, care a 
înveninat și contaminat rapor
turile dintre state și întreaga via
ța internatională. Popoarele noas
tre au avut posibilitatea să se 
convingă de urmările negative 
ale unei asemenea orientări în 
viața politică europeană ; pe bună 
dreptate, cercurile largi ale opi
niei publice, oamenii politici lu
cizi militează pentru a evita re
venirea la climatul încordat al 
războiului rece, pentru promo
varea cu hotărîre a destinderii 
și multiplicarea relațiilor dintre 
statele europene.

Este în interesul statelor și 
popoarelor noastre nu de a ali
menta climatul de tensiune și 
suspiciune reciproce, ci de a dez
volta legăturile de colaborare, 
circuitul de valori materiale și 
spirituale.

însuflețit de ideile generoasa 
ale prieteniei și apropierii între 
popoare, tineretul poate să con
tribuie în mod eficient la lărgirea 
și diversificarea contactelor și le
găturilor de cooperare dintre ță
rile noastre — factor important 
al dezvoltării fiecărei națiuni și al 
progresului general.

Practica demonstrează că for
mele de colaborare bilaterală sînt 
deosebit de eficiente, multiplica
rea și diversificarea legăturilor 
bilaterale dintre organizațiile

Prezentată de ION ILIESCU
prim secretar al CC al U.T.C. aiostn peatn ptaUmtlt tacretalai

noastre, schimbai de păreri p 
de experienți dintre ele. fetîlm- 
rile și contactele directe, rxtfodr- 
rea achimbarilcr culturale, spor
tive, turistice între giupun de 
tineri, contactele penoaile Band 
tot a ti tea căi prin care onpni- 
zatiile de tineret pot aduce «■ 
aport direct h înlesnirea anei 
mai bune ctmeașten. *la  praoBD- 
varea sentimentelor de etani p 
prețuire reciprocă intre popoare, 
la ameliorarea atimufeiei pcfitâee 
generale.

Pentru eăxfarea răilor de «dhr 
țioaare efioentl a ptnHrmrio» 
păcii si securitățD europene tre
buie ti se pnmensci de h «eatâ- 
tâțile postbelice. h leeaBoai- 
terea faoaMeselor
rrrgrntr. de b srirnajlr r a 
erââmăeî eeâcn doeă state aper- 
mne. itihArrs p dezvoltarea ca 
acestea a nour re*ața  nomele 
vederea a&rurirj oartopfaS W 
Ia viata pontică anupeeae p 
mondială.

Este fee interesai auslia. al t»- 
turor, de a arționa cu eneroe 
pentru creai ea cfimatolm ta care 
fiecare pcvor < atfjă depăna cer- 
titrxfine a secxxritZțâ sale, a intan- 
jpbiDtătn granițelor șî tnteEritâți 
tentonale, să fie ferit de peri- 
coM oricărei agresânai dm afară, 

o tot mei hrgă afirmare princă- 
pule tespectăru «j
sureramtăța statelor, Hțaljtițiî în 
drepturi și anrastajuhn reciproc. 
wrrvrferahij fo frehririle inter
ne ș> respectăm drepte M fiecănri 
popor de a decide de rine stătă
tor asupra cfelar proprii de dez
voltare.

Numai promovarea consecven
tă. neabătuta a acestor principii, 
fidelitatea absolută față de nor
mele dreptului internațional sînt 
de natură să asigure statornicirea 
unor relații normale, sănătoase 
între state, afirmarea nelimitată a 
personalității fiecărei națiuni*  â- 
portul ei deplin la tezaurul civi
lizației universale. Viața demon
strează că nu e suficientă numai 
afirmarea declarativă a acestor 
principii, că, în pofida dechura- 
tiilor de bune intenții, deseori 
acestea sînt fie ignorate, fie bru
ta] încălcate, ceea ce afectează 
profund relațiile dintre state si 
agravează evoluția vieții interna
ționale. Tineretul, căruia 15 este 
scump spiritul de dreptate si e- 
chitate este chemat să acțâoae2B 
cu hotărfre pentru a ae trece de 
la afirmarea și recunoașterea aor- 
melor de relații dintre state b 
stricta lor respectare. Pentru noi, 
tineretul român, nimic nu poate 
justifica imîxiinmle fi intexxm- 
țiîle în viața internă a altor țări. 
forălrarea principiilor funda—w 
tale ale dreptuhri mten—fâr—al, 
practici pe care le coadamnta 
și împotriva cărora ne «om ridir» 
întotdeauna cu hotărire, expri- 
mîndu-ne sofidaritatea cn cei 
care lupta pentru apăra— tede- 
pendenței ri frința lor natianak.

Calea destmderri. pkfl ri aeEUK 
ritățri fa Europa an cate calea 
divizăra eantiaexitxdtti fa Mni «ii 
nnhtare, care rep—riort on aaa- 

nefnoedera ri încordare între sta
te- Precna știți, Raatâsn ae pro
nunță stalormc. împrenal ce ct>*  
leblte state sociaiKte, membra 
ale Tratetnhxi de b Varșovia, 
peri Li d hrhî darea oancom i leată a 
NA.T.O. și a Tratatului de b 
Varșovia. După păr ei ta noastră, 
atita timp cil se meuția blocări 
și grupuri militare, iar pe tafru- 
riile unor state stațicnează trupe 
străine și sînt instalate fi»*»  ari- 
litare, atita timp cit rx—r—tț 
cursa tnarmărilor, stocinda-ee u- 
riașe cantități de armamart, asu
pra continentului nostru cootincd 
să planeze pericolul —w con
fruntări Șl conflicte nimiriarM ry. 
Profund interesată în a*t 
acestui pericol tfnăra generație 
poate și trebuie să întreprindă 
acțiuni concrete, să-și unească 
eforturile cu toate forțele care 
luptă pentru lichidarea Uocurik» 
militare, pentru d«ființnrea ha- 
zelor militare șî retragerea tru
pelor străine de pe teritoriile al
tor state, în limitele frontierelor 
lor naționale, împotriva oricăror 
manifestări menite să intimideze 
popoarele, a oricăror demonstrații 
și acțiuni de forță care duc b 
încordarea relațiilor interTLatirwia- 
le și generează o atmosferă de 
suspiciune și neîncredere.

Tineretul, ca și întreaga lume, 
este direct interesai în înlătura
rea pericolului unui război ter
monuclear, în înfăptuirea dezar
mării generale și totale care ar 
putea elibera uriașe restuse spre 
a fi folosite în interesul popoare
lor, pentru progresul umanității*  
Singura cale pentru înlăturarea 
războiului termonuclear o cons
tituie dezarmarea atomică, lichi
darea stocurilor de arree exis
tente, interzicerea folosirii și pro
ducerii lor. Deși aceste probleme 
constituie obiectul unor tratati
ve îndelungate, trebuie H iecu-

care ase ca
-tA hryUinmtală rroce- 

sol eereeetat al snezetătâ. este m 
_ rfod chescată să dezvoke 

o breâ mișcare centra înrrtarea 
canei înarmărilor ai tfâptrârra 
dnamăra. pentru a face ca wia- 
șeb resDise materiafe și mnane 
irosite seeped psodneem <Se 
arme maairJtaore. U fie pase (a 
shsjbs otmdri. pentru ndicarea 
nivehilm de cnltnră șî cmkzație, 
pentru progresul emeral al so
cietății.

Stimați prieteni,

Am enunțat doar cîteva pro
bleme, care, după părerea noas
tră, caracterizează situația inter
națională, aflîndu-se în centrul 
preocupărilor legate de asigura
rea tmw chmat de pace si destfo- 
dere în Europa și faj care tinere
tul este profund interesat

Coaridexăm că tn prezent sânt 
create condMv pentru a se i rabzi 
o hnbanătățxre contând a rapor
torilor cfantie stale, pen tiu a ae 
făuri ud <utem tramâc de secu
ritate colectivi pe continent Este 
vorba ta mod erideat de na

fo .Iată de ce, realizarea
ntitu europe na — rjbîmia pre- 
șechnteâe Consiiîuhii de Sfat, 
Xicobe Ceattșeaai — este o roe- 
ocunare otaioriL constantă a 
Fartidulm Comunixt Român jî a 
Cuierimhri Republicii Socialiste 
România, ferm ATire șâ mihtere, 
împreună ca toate celelalte țări 
socialiste, ca toate forțele pro- 
cresiste pentru realizarea aerstui 
nnpoctant obiectiv al păcii și 
proeresulm1

întărind <i dez\oltind continuu 
iebțiile de prietenie și cobbo*  
rare eu toate țările socialiste, de 
care sin tem imiți prin comunita
tea de orîndinre și de concepții 
ideologice, statul nostru desfâ- 
șoară o intensă activitate ue linia 
dezvoltării relațiilor de colabo
rare — tn domeni'il economic, 
politic, cultural, tehnico-ștnnțific 
— cu toate statele, indiferent de 
orfnduirea lor socîal-politică, ac- 
ționînd astfel în spiritul convie
țuirii pașnice Intre state cu sis
teme sociale diferite. Este bine 
cunoscuta prezența activă a țării 
noastre la dialogul internațional 
asupra căilor de înfăptuire a se
curității europene, activitatea sa 
vie în cadrul a numeroase orga
nisme internaționale, eforturile 
perseverente depuse pentru rea
lizarea destinderii și însănătoșirii 
climatului internațional. Inițiati
vele României la O.N.U. prțyind 
educarea tinerei generații în spi
ritul păcii fi cooperării întră po-

pzxare au avut an ecou favorabil 
pe p»«n interaaponaL Este pozi- 
ov faptul că tirue europene an 
imriai deja acțimiî concrete care 
ac contribui b relevarea poan- 
hthtițdor șî mijkncdbr prin care 
feaetal poate să participe b 
iSta^ea lEasă de pace, coo
perare p ințebem intre po
poare.

7 meretal România socahste. 
factor activ de progres in țoale 
iinm< mile riețri sociale din țara 
noastră, rprijmă unanim efortu- 
nje Întregului popor p acțiunile 
statohn nostru îndreptate spre 
realizarea destinderii, cooperării 
șu ințelii Berii între popoare.

Ca oneamzație revoluționară 
de tinerei. Uniunea Tineretului 
Comunist întreține relații frățești 
ea oreamzzțiile de tineret din 
toate țările socialiste, Cu toate 
organizațiile comuniste de tine
re*  dm Europa, cobborarea și le- 
gAîuriie de solidaritate cn acestea 
cr^x»and o continuă adinei re. 
Totodată, în ultimii ani, am sta- 
b-ht un număr aescîod de con
tacte ca organizații de tineret 
aosahstE, «oaal-democrate, libe
rated democrat-crestine, radicale, 
dm diferite țări ale Europei $i 
dm alte continente, cu organisme 
de stat care se ocnp*  de proble
mele tineretttkm. în prezent or- 
ranmf noastră întreține lega
tari de cooperare și contacte cn 
peste 3® de organizații de tine
ret. Si în Yiitnr wn acorda aten
ție dezvoltării rebtulor bilaterale 
cn otcanizațiile de tineret din 
toate țările, indiferent de orien
tările pohtice sau afilierea lor in
ternational. as convingerea că 
prin aceasta ne aducem un aport 
concret la o mai bună cunoaștere 
reciprocă pentru crearea condiții
lor unei tot mai largi și fruc
tuoase colaborări internaționale.

Tineretul român sprijină efor
turile depuse de statul nostru 
pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii, securității șî 
a bunei vecinătăți, corespunzător 
intereselor tuturor popoarelor din 
această regiune, păaj și destin
derii în Europa. Inițiativele în
treprinse în nl ti mii ani de orga
nizațiile de tineret dm această 
parte a cnntifiafodni, extinderea 
întflmrilor hi p midtiliterate; 
schimbărilor și acțîundcr comune 
evidențiază posihâBtătâe de care 
disonn orgauntațiile noastre pen- 
fru are manifesta ca

de bună «ea natale, cofoifrumd 
asriei b tmbcasătătvea efimatahn 
pohtie esseral Saint in. totoda*!  
ioîtiafivete Gradare ale twrtnlm 
(ha ahe recm ate ccetnatulm 
— de natmă să contribcâe b csr 
m cooperări empeno și a dea- 
undera toâmaouMte.

Asigurarea unui viitor eliberat 
de amenințările războiului este 
un țel pentru care militează or
ganizații și mișcări de tineret, 
largi categorii de tineri din toate 
țările, indiferent de concepțiile 
politico-ideologice și religioase. 
După părerea noastră, probleme
le păcii și securității continen
tului european pot a& devină o 

platformă largă de cooperare și 
unire, pe plan național și inter
național, a organizațiilor de tine
ret de diferite orientări, ceea ce 
ar fi de natură să sporească con
tribuția tineretului la lupta gene
rală pentru realizarea destinderii, 
pentru pace și securitate în 
Europa și in întreaga lume. Cam
paniile de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, pentru de
zarmarea nucleară, împotriva re
înnoirii pactului militar N.A.T.O., 
marșurile pentru pace, precum șl 
alte acțiuni de amploare care au 
reunit organizații de diferite 
orientări politice și ideologice, de 
diferite credințe religioase și a- 
filieri internaționale, atestă șî 
confirmă ideea că obiective ma
jore, cu largă rezonanță în rîn- 
durile tineretului pot constitui o 
platformă de cooperare sub for
me diverse, capabilă să mobilize
ze largi pături ale tineretului la 
acțiuni unite.

Ne exprimăm satisfacția la 
reuniunea noastră sînt reprezen
tate organizații de diferite afilieri 
ca șî reprezentanți ai unor or
ganizații internaționale de tineret. 
Lupta pentru libertate, indepen
dență, democrație și progres, dez
voltarea colaborării internaționa
le, lichidarea blocurilor și bazelor 
militare, întărirea păcii și securi
tății în Europa și în întreaga 
lume sînt obiective majore pen
tru înfăptuirea cărora pot acționa 
strîns unite largi cercuri ale ti
nerei generații de pretutindeni. 
Pentru înfăptuirea acestor obiec
tive. este de dorit ca organiza
țiile internaționale să întreprindă 
acțiuni de largă rezonanță, să 
desfășoare o amplă activitate în
dreptată spre realizarea destin
derii. cooperării și apropierii în
tre popoare, pentru întărirea păcfi 

și securității internaționale. 
Considerăm că potrivit rolului, 
caracterului și menirii lor, orga
nizații]- internaționale de tineret 
ar trebui sa stimuleze și s3 
faciliteze contacte tot mai largi 
șî diverse între organizațiile 
de tineret, să înciuda în pro
gramele lor sprijinirea activă 
a acțiunilor menite să ofere un 
cadru favorabil reunirii forțe
lor celor mai largi ale tinerei ge
nerații. pe platforma colaborării, 
roh'daritătii șâ unității tineretului 
în lupta pentru pace si un viitor 
mai firm.

Stimați prieteni

Intîlnirea noastră a reunit te 
Intru] acestei mere reprezentanți 
ai unui număr însemnat de or- 
gamzațS ale căror uozitS și 000- 
ceptS cu prrrire b căile asign- 
rărâ recuritătă earoDene și re- 
a^zării «ne eooeerări mahib- 
terate cot d dar (femrăa
de ceea ee ne drapa, k există ■■ 
r’bsertjv camoB_ fimdameot 
emna! care ne uneș*-,  aBhxri de 
cehdahe forte pofttioe procreriste 
ale rootiaratuhn și care ae per- 
rxte si răriri pențăe ee doc b 
rrafaarea unoi chiuit de tacre- 
dere reciprocă, b prwn ■ 1 ■ »- 
•xri de st-sd. reroext și o-
prot^ere tetre tiaerreul și po-
rrorete noastre. Acesta, credeai, 
tieboe să roMMte dbteOtel
prockxd il efcrt’X’l.r

Ddrrilelr aitatise care • | 
nr-eedai . rrasa rotroA- h care 
apgfaa ca re—revea ratiată de 
F.M.T.D b Varx.-^-ia. fe 19670 
^stre otganrjirij ewrcpene m — 
bre ri nuiM'aafare al- federației 
Cculerârta de U Lâdo (£ Rraoa.

i=srxîi de Tmeretu! Socialist 
T*a  Han h care au participat ©r- 
gamzații de orientări pofitice <k- 
ferite. tatitârite europene stn- 
dentesti — manifestări devenite 
tradificnale si alte m»-
iare au prilenrit schimburi urile 
de păreri și relevaiea unor efi 
In vederea lărgirii eooperărn și 
realizări unor vntoare acțiani 
comune ale tinerei yw rațfi tn 
sptijmul origin f

de pace și recui itate
N’e exprimăm speranța că 

schimbul de păreri care va avea 
lor Sn aceste zile, tn cadra] 
^ro-sei rotunde", va fi radare, 
preralmd ceea ce ne poate aaâ, 
că va deschide largi căi de con
tacte și colaborare, va facilita 
evidențierea onor wri poribilități 
pentru inițierea ș> orgairivarei de 
acțiuni cantine și va constitui o 
caitribație activi a tinerei gene
rații b promovarea tmm spirit 
de tațeteffere și respect reciproc 
între toate popoarele caitinentu- 
lui nostru. Sîntem gata sA spri
jinim otice noi acțram și inițiati
ve similare, menite să reunească 
reprezentanții tineretului euro
pean, pentru dezbaterea proble
melor de interes comun, pentru 
dezvoltarea cooperării dintre or
ganizațiile noastre în vederea 
sporirii rolului și contribuției ti
neretului la cauza promovării 
cooperării multilaterale, a des
tinderii, păcii și securității pe 
continentul nostru și în întreaga 
lume 1

Luni dimineață, la Snagov, 
au început lucrările „mesei ro
tunde" — organizată de Uniu
nea Tineretului Comunist — pe 
tema „Rolul și contribuția ti
neretului la realizarea unui cli
mat de pace și securitate în Eu
ropa". Din aproape toate țările 
Europei au sosit delegații ale 
organizațiilor de tineret, expo- 
nenți ai unor orientări politice 
de o largă diversitate. Inscrip
țiile care semnalează prezența 
fiecărei delegații reușesc, la
olaltă, să ofere nu numai o 
imagine convingătoare a forțe
lor politice reprezentate, ci să 
sugereze perspectivele dialogu
lui intereurogean.

Au sosit pînă acum la Bucu
rești delegațiile următoarelor 
organizații : Tineretul Liber, Ti
neretul Socialist și Tînăra Ge
nerație a Partidului Populist 
din Austria ; Tineretul Comu
nist, Tineretul Socialist (Wal- 
lons), Tineretul Socialist (Fla- 
mands), Tineretul Creștin-De- 
mocratic și Federația Națională 
a Tineretului pentru Libertate 
și Progres din Belgia ; Tinere
tul Liber din Berlinul occiden
tal ; Uniunea Tineretului Co- 
munist-Dimitrovist din Bulga
ria ; Federația Organizațiilor de 
Copii și Tineret din Cehoslova
cia ; Organizația Unită a Tine
retului (E.D.O.N.) din Cipru : 
Tineretul Comunist, Consiliul 
Tineretului, Tineretul. Liberal 
și Tineretul Radical din Dane
marca ; Tineretul Liber din 
Elveția ; Liga Tineretului De
mocratic, Uniunea Social-Demo- 
crată a Tineretului, Uniunea 
Tinerilor Centriștif Uniunea Ti
neretului Liber și Uniunea Cen
trală a Tineretului Social-De
mocrat din Finlanda : Mișcarea 
Tineretului Comunist, Tineretul 
Socialist (S.F.I.O.) și Comitetul 
pentru Relații Internaționale 
ale Tineretului și Educației 
(C.R.I.J.E.F.) din Franța ; Tine
retul Liber German (F.D.J.) din 
R. D. Germană ; Uniunea So
cialistă a Tineretului Muncitor 
(S.D.A.J.), Tineretul Social- 
Democrat, Tineretul Democrat 
Liberal, Uniunea Tineretului 
Sindical și Tineretul Socialist 
„Die Falkcn" din R. F. a, Ger
maniei ; Tineretul Democrat 
„Lambrakis" și Tineretul Uniu
nii de Centru (E.D.I.N.) din 
Grecia ; Federația Tineretului 
Comunist, Federația Tineretului 
Socialist (F.G.S.I.) și Federa
ția Tineretului Socialist al 
P.S.I.U.P. din Italia; Uniunea 
Tineretului din Iugoslavia ; Ti
neretul Socialist din Luxem
burg ; Liga Tineretului Comu
nist, Campania Tineretului pen
tru dezarmare nucleară, Mișca
rea Tineretului pentru Liberta
te Colonială și Tineretul Liberal 
din Marea Britanie; Federația 
Tineretului Partidului Muncii, 
Tineretul Socialist, Tineretul 
Liberal, Tineretul Democrat- 
Creștin și Organizația de Tine
ret a Partidului Socialist Paci
fist din Olanda ; Comitetul de 
Cooperare a Organizațiilor de 
tineret (O.K.W.O.M.) din Polo
nia ; Tineretul Frontului Patrio
tic de Eliberare Națională 
(F-P.L.N.) și Tineretul Socialist 
din Portugalia : Uniunea Tine
retului Comunist și Federația 
Națională a Tineretului Socia
list «r NJ-b t din Spania ; Fe
derația Tineretului de Stingă și 
Federația Tineretului Soci al- 
Democrat din Suedia ; Asociația 
Națională a Tineretului din 
Turda; Uniunea Tineretului 
Comunist din Ungaria ; Uniu
nea Tineretului Comunist-Leni
nist din U.R.S.S- ; Federația 
Mondială a Tineretului Demo
crat, Uniunea Internațională a 
Tineretului Socialist (LU.S.Y.); 
Comitetul European al Consilii
lor Naționale ale Tineretului 
(CJELN.Y-C.) ; Asociația Mon
dială a FederaHțtilor : Aduna
rea Mondială a Tineretului 
(W_ț_Y)

Lucrările reuniunii au fon 
destmise de ion Iliescu, prim- 
seczrtar al CC al U.T.C, mi- 
r^stru pentru problemele tine- 

care a salutat pe oas- 
subLnund : w Faptul că un 

număr atit de mare de orfi- 
nizaVi de tineret de diferite o- 
r.ertiri poUt.ce, Soeofice. reb- 

<i de diferite afilieri *n-  
ter-.ațtaeale au răsmns pozitiv 
invitației noastre ti tint repre- 
rer’âte U această tetîlnire, do- 
• -'■•-te interesul 53 preocuparea 

a tineretului din Euro
pa față de problemele păcii șl 
set-lății europene, năzuința 
*3 tore creai ea os ol climat de 
bjnă ințeiefere p cooperare In
tre state cu orfadu ri sociale 
difer, te".

Vortătorj a țrpr—at forfo
ta ra schimbul de păreri să ae 
desfășoare îrtr-un climat de in- 
UJeeere, si fie constructiv și. 

atare, efident Pentru reușita 
deplină a reuniunii, pentru a 
putea deschide un fours larg 
conta rtelor între n-yan-yțiîw 
ae tineret <i colaborării lor v..- 
toare pe multiple planuri, cre- 
sem că este de font să ae eoc- 
centrâm eforturile spre a pene 
în relief elementele care oferi 
o bază comună de acțiune fa 
spiritul năzuințelor de pace, 
coepem-e <: înțelegere între ti
nerii continentului nostru, spre 
ceea ce poate facilita înțelege- 

apropierea pe care o do
rim rj toții

Ne aflăm la o fotfin:re ce-țl 
propune sA favorizeze destin
derea și credem eâ spiritul care 
să orezidere lucrările noastre 
trebuie să fie cei al toleranței 
n respectului reciproc și r.u 
aceia de pronunțare de etiche
tări și verdicte. In acest sens 
— a subliniat tovarășul I^j 
IHescu — ne îngăduim să adre
săm un călduros si prietenesc 
apel tuturor participaaților. ca 
dezbaterile din cadrul reuniunii 
noastre să se desfășoare tatr-un 
spirit de înțelegere, stimă și 
respect reciproc, astfel Incit a- 
bordarea și tratarea problemelor 
îr.tr-un mod constructiv, pozitiv 
să ne conducă spre stabilirea 
punctelor comune, înțelegerea 
reciprocă a pozițiilor și opinii
lor într-o problemă sau alta și 
nicidecum spre adinei rea deose
biri’or de vederi.

Conducătorul delegației ro
mâne a dat apoi citire mesaju
lui pe care președintele Consi
liului de Stat, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R., Nicolae 

Ceaușoscu, l-a adresat partici- 
panților la „masa rotundă". Me
sajul a fost primit cu puternice 
și îndelungi aplauze.

în continuare, cu acordul una
nim al celor prezenți, s-au sta
bilit regulile do procedură ale 
reuniunii. Propunerea repre
zentantului Uniunii Internațio
nale a Tineretului Socialist, 
Miguel Martinez, ca delegația 
română să conducă lucrările 
reuniunii a fost acceptată de 
către toate delegațiile.

Prima intervenție în legătură 
cu tema „mesei rotunde" a fost 
cea a delegației Uniunii Tine
retului Comunist din România, 
prezentată de Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului.

Intervenția delegației româ
ne a fost ascultată cu un deo
sebit interes și salutată cu a- 
plauze. „Este o intervenție in
teresantă, care mi-a reținut a- 
tenția și pe care o apreciez pen
tru spiritul său constructiv — 
ne-a declarat Van Ryswyk, vice
președinte al Departamentului 
afacerilor externe al Tineretu
lui Democrat-Creștin din Olan
da. Intervenția românească a 
exprimat un punct de vedere 
realist în probleme esențiale ale 
continentului. Ea evidențiază 
necesitatea cooperării tineretu
lui, a unui număr cit mai mare 
de contacte, idee cu care sîntem 
de acord. Pentru a ne cunoaște, 
trebuie să discutăm...".

Axei Slok, președintele Consi
liului Național al Tineretului 
Danez (D.U.F.), ne-a declarat: 
„Am ascultat cu interes inter
venția românească șl aș vrea să 
spun ca multe din ideile expuse 
sînt împărtășite de membrii 
Consiliului nostru : o atitudine 
de stimă, de respect față de 
toate țările, indiferent de siste
mul lor social, dezvoltarea ță
rilor sub semnul respectării in
dependenței și suveranității lor, 
respingerea influențelor din a- 
fară impuse cu forța. In mod 
specia] aș vrea să menționez 
Ideea din cuvîntul reprezentan
tului român care se referă la 
necesitatea înlăturării forțelor 
militare străine din Europa, 
pentru ca prezența lor genera
toare de consecințe negative să 
nu mai fie simțită în viața na
țiunilor europene, In scopul a- 
sigurării păcii și securității pe 
continentul nostru. Danemarca 
este membră a N.A.T.O. și spe
răm ca legea adoptată de Parla
ment în I960, la inițiativa parti
delor comunist și radical, pri
vind renunțarea la înarmarea 
Danemarcei cu arme nucleare 
să aibă urmări pozitive și să fie 
un început concret pentru orga
nizațiile de tineret, membre ale 
D.U.F., care doresc sâ ducă o 
campanie susținută pe această 
linie, pentru ca țara noastră 
să-șj aducă o contribuție va
loroasă la asigurarea securității. 
Toate țările ar trebui să fie 
preocupate de problema secu
rității și, pornind de la acest 
lucru, să soluționeze, pe cale 
pașnică, diferendele dintre ele. 
De aceea, consider necesare 
schimburile de păreri între or
ganizațiile de tineret de genul 
celor care au loc între repre
zentanții prezenți Ia „masa ro
tundă".

îi solicităm părerile șî lui 
Howard Legg, membru al Co
mitetului Executiv al Tinerilor 
Liberali Englezi. Oaspetele en
glez ne spune : „Sînt de acord 
cu problemele generale expuse 
de conducătorul delegației ro
mâne. Cultivarea respectului și 
înțelegerii între popoare este 
baza unei posibile cooperări în 
Europa șl acest lucru a fost bine 
accentuat Toate forțele demo
cratice doresc să clădească o 
Europă eliberată de amenința
rea războiului rece, a armelor 
nucleare, a tensiunii pe care o 
degajă existența celor doua 
blocuri militare, în care este 
împărțit continentul nostru. 
Pentru aceasta, este necesar să 
•e Îndeplinească două condiții ; 
sA se pis treze culturile națio
nale în integritatea lor și să se 
asigure libertatea fiecărei na
țiuni de a-șl aduce aportul său 
Ia dezvoltarea unui climat de 
pace, pentru o Europă liberă. 
Trebuie să luptăm pentru recu
noașterea R.D.G. și a dreptului 
fiecărei țări de a face parte din 
O.N.U. Dictaturile din Portuga
lia. Grecia și Spania sfidează 
dorința popoarelor acestor țări 
de a răspunde pozitiv tendințe
lor democratice din Eu ropa, 
care se pronunță pentru secu
ritate ți cooperare între țările 
din Estul ți Vestul continentului 
nostru. Transformarea Europei 
lntr-o zonă a păcii ar fi un cîș- 
tig prețios pentru tlnăra gene
rație, ai cărei reprezentanți a- 
urnați aici. Ia ..masa rotundă", 
«per să -și unifice forțele în gă
sirea unei platforme comune de 
discuții viitoare".

După pauza care a prilejuit 
un contact direct între partici- 
panți, convorbiri însuflețite 
fiind purtate pe terasa din a- 
propaerea lacului, la secretaria
te reuniunii s-au primit pri
mele înscrieri la cuvint. In 
cursul după-amlezii au vorbit : 
Howard Legg, membru al Co
mitetului Executiv al Tineretu
lui Liberal — Marea Britanie ; 
Daniel Antouini, șeful secției 
internaționale a Mișcării Tine
retului Comunist — Franța ; 
Diener Siegfried, membru al 
Biroului C.C. a] Tineretului Li
ber German — R. D. Germană ; 
Rene Ecuyer, secretar al sec
ției Geneva a Tineretului Liber
— Elveția ; Manfred Rixen, Ti
neretul Socialist „Die Falken“
— R^ F. a Germaniei ; Peter 
Ackerman, membru al Comite
tului Național al Ligii Tinere- 
tuliri Comunist — Marea Brita
nie ; Peter Bubenberger, Uniu
nea Socialiști a Tineretului — 
R. F. a Germaniei.

Pini seara tîrziu, în vilele în 
care locuiesc, delegații au con
tinuat si discute probleme care 
stau In atenția reuniunii, ca și 
aspecte ale colaborării lor mul
tilaterale. Delegația română a 
avut numeroase întllniri cu re
prezentanți ai tineretului din 
diferite țâri ale Europei.

Lucrările, reuniunii continuă 
marți dim’neața.

EUGENIE OBREA 
DOINA TOPOR
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CÎNTARE

I

OMULUI
definită de MIHAI BENIUC

Libe Halea este fertila croației. Literaturo ulti
mului sfert de secai confirmă, în cazul României 
socialisto, aceasta axiomâ. Transformările, esen
țiale, de structură, operate, în acești ani in so
cietatea noastră au antrenat, desigur, nu i» 
mod mecanic, mutații importante fi în pfMul 
artei. Beneficiind de cea mai înaintată concep
ție despre lume și viață, concepția materialist- 
dialectică, scriitorii români au creat opere Ar

trecutul (avuseseră loc de mult 
răsunătoarele centenare Eminescu 
și Caragiale) erau refăcute, ci și 
cu dacicii în viață- cu tcți care-șj 
exprimau crezul in epoca revo
luționară, Kxaabstă In care intra
se țara.

Sumele amintita mai sus. In 
frânte cu cele ale hri Sadoveanu 
p Archeri și multe tWe. dintre

DIN MAREA CARTE A ÎNTRECERII SOCIALISTE

— Ce credeți efi repre
zintă volumul „Cîntare o- 
mului" în ansamblul crea
ției argheziene ?

— Cînd, gata ca manuscris 
pentru prima apariție, mi s-a dat 
să prefațez „Cîntare omului" ■ 
lui Tudor Arghezi, ani simțit a- 
ceeași uimire, în fața noului, ca 
la ivirea „Cuvintelor potrivite" în 
anul 1927. Cartea este, artistic 
privită, argheziană și nu știu cum 
ar fi putut fî altfel. Dar, ceea ce 
în „Testament*  este enunțat pro
gramatic ca pe niște table de 
aramă gravate, aici cîștigă monu
mentalitate. Viziunea poetului, 
scutită ca totdeauna de lozinci 
și stereotipii șablonarde, se pro
iectează luminoasă, cu scăpărări 
de fulgere, pe bolțile înalte ale 
socialismului. Arghezi a ridicat 
brațul șî l-a îndreptat spre viitor, 
iar viitorul s-a înfiorat de poezie 
ca un cîmp cotropit de fecundi
tatea primăverii. Poetul pentru a 
doua oară după 1927 devojea
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ceit nade apăreau întiia oară și 
nu fără strălucire, «îat ale unor 
autori ce au acționat cu însufle
țire ia acea vreme.

Nijte critici cred că ie poate 
vorbi despre acel deceniu ca des
pre o pată albă. Albeața e de 
fapt pe ochii lor. Dacă ar fi nu
mai albeață...

Dar reaua credință nu doboară 
monumente Și ..Cintare omului' 
cats «nul dm monumentele litera
turii române create In acest sfert 
de «eoni de viață nouă.

In ultima zi a lui iulie 1968, tî
nărul inginer Pavel Ciobanii s-a 
prezentat la Întreprinderea de 
prefabricate din beton aflată in 
construcție la jumătatea șoselei 
care leagă Deva de Hunedoara 
pentru a-și lua în primire func
ția de șef al șantierului 503, a- 
parținător Trustului 5 construc- 
fii-montaj Brașov.

Pe drum și-a amintit bilanțul 
cu totul nefavorabil despre care 
i s-a vorbit la sediul comitetului 
municipal de partid Deva : in 
primul semestru al anului 
șantierul realizase doar un 
din phnul anual I

— Dacă lucrările se vor 
cuta in același ritm, i s-a 
acolo, vor fi necesari ctțiva ani 
în plus pentru darea tn folosință 
a fabricii... Alternativă la cate 
nici nu ne putem gîndi 1

— Acum coi trage eu ponoa
sele — a vrut el să spună, dai 
s-a răzgîndit. Eu voi fi cel cri
ticat... Dar, tn definitiv, altfel nu 
se poate ? Ia să încercăm...

A colindat șantierul de la un 
capăt la altul, a discutat cu oa
menii, a confruntat stadiul fiecă
rei lucrări cu graficele de execu
ție. Constatările n-au avut darul 
să-l bucure :

— Există mari restanțe la hala 
pre mo, depozitul de agregate, 
centralele de beton... a observat 
el. Adică la obiectivele cheie, 
ceea ce va avea repercusiuni se
rioase ți asupra executării celor
lalte lucrări.

Nu i-a fost greu să depisteze 
cauzele rămînerilor în urmă. Ele 
te ofereau ochiului de la primă 
privire. Efectivele erau descom- 

I pietate, timpul afectat producției 
nu era utilizat integral, utilajele 
nu funcționau la capacitatea ma 
rimă, indisciplina se manifesta în 
voie. O mare parte din aceste 
neajunsuri tji aveau rădăcinile 
in activitatea nesatisfăcătoare a

I 
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I
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DEVA: Fabrica de prefabricate
din beton „Hunedoarafi

T. VIANU s Jkrghezi, peni 
al omului"

„Poemul lui Arghezi vor
bește necontenit de că
ruia i se adresează h persoa
na a doua, ca martorul pre
zent al meditației lui. îl Mă- 
țișează In toate momentele e- 
sențiale ah vieții hri riori t. 
pină la depline eonșt' <i de 
rine, a puterii și mărianăi U 
în epoca soetafc—hrf*.

| serviciilor funcționale.

I Unele din acestea nu-și aveau 
completată schema de funcționa
re, altele dispuneau de cadre 
slab pregătite. în scurt timp au

1 fost aduși oameni de nădejde, 
I căliți pe marile șantiere ah Hu- 
Inedoarei, In fruntea serviciilor or

ganizarea muncii, contabilitate, 
mecanizare, aprovizionare. Pasul

făcut ulterior l-a constituit com
pletarea necesarului de forță de 
muncă prin atragerea pe șantier 
a unui mare număr de tineri. In 
decurs de nici o lună, șantierul a 
ajuns la efectivul planificat, for
mat din peste 60 la sută tineri. 
Masiva infuzie de tinerețe s-a 
dovedit a fi principalul factoi 
care a condus șantierul pe calea 
redresării. Printre noii angajați se 
numărau maistrul loan Ispas fi 
dulgherul P. Petru, care mai 
păstrau încă in urechi vuietul 
muncii de pe șantierul gigantului 
Pluming de 1 300 mm. de la Hu
nedoara. Nu după mult timp, 
primul a fost ales secretar al or
ganizației de partid a șantierului 
iar celălalt', secretar al comitetu
lui U.T.C., cuplu care avea să 
rămînă nedespărțit pînă astăzi

După zile de zbucium și fră- 
mintări au venit lunile de mun
că intensă. Săgeata realizărilor — 
care pină atunoi țintea consec
vent în jos — și-a schimbat, ca 
prin miracol, direcția, îndrepți»- 
du-se spre înălțimi. A început as
censiunea, care nu avea să se mai 
oprească. Spre deosebire de se
mestrul 1, în cel de al doilea, 
realizările au fost duble. Ca să în
țelegem mai bine pasul făcut este 
sugestivă următoarea antiteză . în 
timp ce ritmăl de creștere a e- 
fectivelor a fost în semestrul al 
II-lea de 135 la sută, ritmul de 
creștere a producției a fost de 
170 la sută.

Cu toate acestea, planul anua, 
rămînea nerealizat. Motiv pen
tru care entuziasmul constructo
rilor s-a atenuat mult.

— Dacă ar fi venit vara — a 
oftat intr-o ei, abătut, tînărul in-

giner — puteam să recuperăm 
toate restanțele. Dar așa... geru
rile și viscolele ne vor provoca 
mari greutăți.

— Nu-i nimic! i-a replicat 
scurt Ioan Ispas Tocmai acum 
vom vedea dacă sîntem în stare 
de fapte mari... Trebuie să fa
cem din zilele iernii zile bune 
de lucru.

S-au sfătuit, au chibzuit înde
lung, apoi au întocmit un plan... 
de combatere a iernii l Mintea 
fiecăruia s-a transformat tnif-o 
armă cere a țintit în punctele 
vulnerabile ale acestui dușman 
înverșunat al constructorilor. Vic
toria s-a profilat la orizont ne
așteptat de repede. In grafice 
realizările și-au continuat mai de
parte ascensiunea. Restanțele e- 
rau rînd pe rină lichidate ca în- 
tr-o bătălie în care dușmanului 
îi sînt sleite puterile. La sfîrși- 
tul trimestrului I 1969 o veste 
s-a răspîndit cu iuțeala fulgeru
lui în întreg șantierul: restanțe
le anului 1968 au fost recupera
te integral 1

In luna aprilie, o alta veste — 
și mai -ăsunătOare: planul afe
rent primelor patru luni a fost 
realizat cu 10 zile mai devreme, 
ceea ce asigură punerea in func
țiune a fabricii la dată fixată — 
30 Iunie — „sau poate chiar mai 
devreme" — după cum ne-a de

claral șeful șantietului. .
în discuția pe care am avut-o 

după acest uUtru succes, ne-u 
vorbit despre toate frămtntârile 
prin care a trecut.

L-am privit. Două setntei, ca 
doi licurici, ti jucau neasttmpă- 
rate în ochi evidențiind uejniffl 
neliniște a tînărului din fața mea, 
pentru care visul numai atunci 
este măreț cînd își găsește întru
chipare în realitate.

O veste de ultimă oră:
Fabrica de prefabricate din 

beton „Hunedoara" a intrat 
în exploatare. în cadrul pro
belor tehnologice, lâ linia de 
tuburi precomprimate cu dia
metru de 600 și 800 mm se 
realizează elemente care sînt 
destinate în principal lucră
rilor de irigații pentru agri
cultură. A început să produ
că, de asemenea, și linia de 
stîlpî din beton precomprimat 
pentru rețele de electrificare.

Această fabrică, realizată 
după o concepție modernă, 
este dotată cu utilaje româ
nești, este proiectată in între
gime de I.P.I.M.P.C. si execu
tată de unități ale Ministeru
lui Industriei Construcțiilor și 
ale altor ministere.

ALEXANDRU 
BALGRADEAN

GALAȚI: Constructorii laminorului de

mlrebs ghenalui mănânc. e- 
jnni la profundă omenie te e- 
pcc*  ce ne drept prin concmm 
își revendici titlul de ctitorie ■ 
unei noi omenii.

— Cum ponte fî definit, 
în sine, acest poem ?

— Cartea e a Prome teului ta
ring ăt or și descătușat. învingător 
pentru că poezia argheziană- după

a «ui a» CRIȘim EHE.IEMEI

Șantierul laminorului de benzi la re6t — 
pe marele platou al Combinatului slde-

benzi și-au îndeplinit angajament^

panoramici a Combinatului de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul Gh. 
Gheorghtu-Dej

Constructorii de pe 
nou obiectiv în lucru 
rurgic din Galați — au îndeplinit înainte de termen planul dfl 
producție pe primul semestru. Pînă la sfîrșitul acestei luni, se 
estimează realizarea unui volum de construcții suplimentare în 
valoare de 4,8 milioane lei, ceea ce echivalează CU angajamentul 
luat de constructori în cinstea Congresului partidului.

(Urmare din pag. I) 

promovării progresului tehnic 
în toate sectoarele de activi
tate. înnoirea și modernizarea 
mijloacelor de muncă și a 
proceselor tehnologice, ridi
carea nivelului tehnic al pro
ducției în toate ramurile, ală
turi de forța de muncă la un 
grad de calificare tot mai 
înalt, de organizare științifi
că a producției și a muncii 
etc., condiționează sporirea 
productivității muncii, redu
cerea cheltuielilor de produc
ție și creșterea acumulărilor 
bănești. In anii 1966-1968, 
productivitatea muncii pe un 
salariat a crescut, In industrie, 
cu aproape 27 la sută, într-un 
ritm mediu anual superior 
celui prevăzut, realizlndu-se 
pe această cale, mai mult de 
două treimi din sporul pro
ducției industriale.

Realizările de pînă acum, 
precum și sarcinile privind 
dezvoltarea în viitor a econo
miei, demonstrează cu putere 
de'necontestat orientarea par
tidului și statului nostru so
cialist spre utilizarea în pro
ducție a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor moderne, intro
ducerea în fabricație a nu
meroase produse noi cu para
metri tehnici și economici su
periori, adoptarea unor tehno
logii avansate și abordarea u- 
nor domenii noi, modificările 
structurale intervenite în eco
nomie, dinamismul acesteia, 
creșterea productivității mun
cii sociale.

Grija partidului pentru mo
dernizarea economiei națio
nale, pentru dotarea ei cu 
tehnică avansată își găsește 
reflectarea, înainte de toate, 
In creșterile superioare, față 
de media pe ansamblul indus
trii, dobîndite tocmai în ace
le ramuri care au un rol esen
țial în asigurarea progresului 
economic general — energia 
electrică, metalurgia, con
strucția de mașini și chimia. 
Astfel, în anul 1960 producția 
de energie electrică a sporit 
cu 62 No față de 1965 ; produc
ția de oțel a țării era cu 39 % 
mai mare decît la începutul 
cincinalului ; producția indus
triei construcțiilor de mașini 
a crescut cu 56 %, asigurînd 
în prezent circa două treimi 
din necesarul de utilaje și 
mașini ale economiei; chimia, 

cea mai dinamic*  Twrnaft ■ 
industriei, a înre0Cr>: na 
spor al producției de 73*  • fată 
de 1963.

Mecanizarea. automat^*-  
rea, chimizarea etc_ :*  dfree- 
ții ale progresul m tern;? con
temporan. au înregistrat o ex
tindere și diversificare ere: - 
nuâ. în domeniul taeroanlrti. 
în perioada de pini eosm. 
s-a acordat atenție, In-decset-, 
extinderii ei in cadrul lucră
rilor grele șl cu volum mare 
de muncă din industria căr
bunelui și a minereurilor, în 
turnătorii, in exploatarea 
lemnului, recoltarea stufuluu 
la lucrările de pâmlnt și de 
betonare in construe’,:!, ope
rații de încărcare șl descăr
care din toate ramurile indus
triei și transportului. După 
unele date statistice. In an< 
1968 gradul de mecanizare în 

PROGRESUL TEHNIC
industrie, pe ministere, la 
principalele lucrări era: In 
cadrul industriei miniere. 
90*/»  la tăierea in înaintări la 
cărbune și sterii, 94»'9 la tă
ierea cărbunelui In abataj, 
78,9 la transportul In aba
taj, 93,0 •/• la transportul în 
subteran ; în cadrul construc
țiilor de mașini și de prelu
crare a metalelor — 85.6* '«la 
prepararea amestecurilor de 
formare la turnătorii ; 52.5 
la formarea pieselor în turnă
torie.

Treaptă superioară a dez
voltării tehnicii producției 
mecanizate, automatizarea
reflectă în modul cel mai 
complet schimbările surveni
te în sistemul de măsuri $i 
reprezintă trăsătura cea mai 
caracteristică a revoluției 
științifice tehnice contempo
rane. Pe linia eforturilor stă
ruitoare făcute pentru înzes
trarea economiei cu tehnica 
nouă, P.C.R. a orientat inten
sificarea automatizării pro
ducției îndeosebi spre acele 
ramuri în care se poate obți
ne cea mai mare eficacitate 
economică. Realizări impor
tante s-au obținut mai ales 
în : metalurgie, construcții de 
mașini, petrol, chimie, în in
dustriile textilă și alimentară.

Tezele Comitetului Central 
și proiectul de Directive ale

rrs»F-~x «i X-lee al P C R, 
pr.*  xr. exprimă
T j pci nră Eamc-îeninis- 

a parâ*-?z  de pro-
’.ta-ae ș: 2x£or7e a Româ- 

aseț .s=e. Stadiul la care
a «Tuns eronccs*  ncaKră n>- 

neresrtâ *cem  narea 
~ de reoAeraixare a 

e. »_ oe creștere
a r>w_. - foctwwhii tateosăv al 
ier: — e>-nent esențial 
*3 as^-rarea ». în ririor a di- 
3b.3Sâae-econoric.

O aames*ee  orientare pro- 
consecvent de către 

pamd are ua leMri științific, 
o ®c. ii lamentare : ea
«k* casdSc^ată de faptul in
fer, testa*'.’ că Vr. economia

țrf și teteucti eenstituie ele- 
Mtdf eeie mai active în
creșterea productivității mun
cii •aesale.

In lumina proiectului de 
directive se disting mai multe 
direcții Importante privind 
tocmai amploarea si profun
zimea aplicării In perioada 
ce urmează a tehnicii și știin
ței avansate. înainte de toate, 
reține atenția introducerea 
pe scară tot mai largă a pro
gresului tehnic și științific In 
domeniul producției, acolo 
unde efectiv se făuresc bunu
rile materiale. Astfel, se va 
urmări asimilarea de ma
șini. utilaje, aparate și Insta
lații noi, la nivelul realizări
lor avansate pe plan mondial, 
competitive pe piața externă 
— acordîndu-se prioritate 
produselor care asigură valo
rificarea înaltă a metalului.

Procedeele tehnice moder
ne vor fi introduse, în primul 
rînd. în industriile chimică, si
derurgică și în construcții de 
mașini. îneît să se asigure 
creșterea eficienței șl a nive
lului calitativ al producției.

Va căpăta extindere apli
carea diferitelor căi ale pro
gresului tehnic, îndeosebi în 
unele ramuri economice. Ast
fel, se prevede ca automatiza
rea să se extindă în măsură 
mult sporită atît în conduce
rea proceselor de fabricație 
continue, cît și prin ridicarea 
generală a nivelului de auto- 

ma ti zare al mașinilor șî utila
jelor folosite în diferite sec
toare ale economiei. Va avea 
loc trecerea treptată la utili
zarea calculatoarelor electro
nice In conducerea proceselor 
tehnologice. De asemenea, va 
create gradul de mecanizare, 
îndeosebi la lucrările grele, 
care solicită un volum mare 
de muncă.

Semnificația orientării par
tidului spre promovarea lar
gă a progresului tehnic este 
Și mal mult reliefată de lua 
rea In considerație a sarcini
lor. mai ales a celor de ordin 
calitativ care se ridică în ca 
drul diferitelor ramuri econo
mice. Reține atenția, îmbună
tățirea structurii industriei 
în perioada următoare, conti
nuarea acțiunii de profilare a 
producției în fiecare ramură 
industrială, realizarea de pro

duse cu caracteristici tehni- 
co-economice superioare, cu 
un grad înalt de competitivi
tate internațională.

O trăsătură Importantă a 
acțiunii generale de promo
vare a progresului tehnic con
stituie preocuparea partidu
lui și statului nostru pentru 
sporirea aportului propriu în 
dotarea economiei cu echipa
ment de înaltă tehnicitate, în 
modernizarea producției, în 
ridicarea calității produselor, 
în sporirea rodniciei muncii 
sociale. Asigurarea și în vii
tor a priorității ramurilor ho- 
tărltoare — energetica, meta
lurgia, construcțiile de mașini 
și chimia, care joacă un rol 
Important în progresul tehni- 
co-științific actual — se află 
în concordanță tocmai cu ce
rințele impuse de acesta. Mai 
intens se vor dezvolta indus
tria electrotehnică și electroni
că, producția elementelor de 
automatizare, fabricația de 
mașini-unelte de înaltă tehni
citate, de utilaje tehnologice și 
instalații complexe — ramuri 
care, într-adevăr își spun cu- 
vîntul în pătrunderea elemen
telor de progres, în înzestra
rea tehnică modernă a pro
ducției. In proiectul de direc
tive se prevede ca în perioa
da ce urmează, producția in
dustriei electrotehnice să 

crease! într-un rîtm anual de 
15-17*/»  punlndu-se accent pe 
producția de mașini electrice, 
transformatoare de forță, apa- 
rataj de înaltă și joasă tensiu
ne, asimilarea sortimentelor 
necesare electrificării; indus
tria electronică va spori de 
2,2—2,4 ori, îndeosebi prin 
dezvoltarea producției de apa
rate electronice industriale, de 
aparate de măsură și control 
electronice, de mijloace de 
automatizare pentru înzestra
rea instalațiilor cu echipa
mente moderne de comandă, 
control și reglaj etc. : produc
ția mașinilor unelte va spori 
de 1,8—2 ori, urmărindu-se 
îmbunătățirea structurii ei 
prin fabricarea de mașini șl a- 
gregate de înaltă tehnicitate, 
cu parametrii tehnico-econo- 
mici superiori și gabarit redus, 
cu un grad ridicat de automa

tizare, inclusiv a celor cu co
mandă program ; producția 
industriei chimice va spori 
pînă în anul 1975 cu 85—92*/ e, 
într-un ritm mediu anual de 
13—14%.

Progresul tehnic se în
temeiază astăzi, aproape în 
exclusivitate, pe cuceririle 
științei. De aceea, dotarea eco
nomiei cu tehnica avansată șî 
creșterea aportului propriu în 
producerea acesteia sînt indi
solubil legate de ridicarea po
tențialului științific și tehno
logic, de capacitate, de a in
troduce în practica economică 
și socială a cuceririlor științei 
și tehnicii. Proiectul de Direc
tive ale Congresului al X-lea 
exprimă cu claritate preocu
parea partidului nostru și pe 
acest plan. Se remarcă aici, 
drept caracteristică, legarea 
activității de cercetare de ne
voile țării, corelarea ei cu 
însuși direcțiile dezvoltării e- 
conomîce.

Pe linia rolului științei în 
promovarea a ceea ce este 
avansat în tehnică, mențio
năm raportul existent între 
accelerarea procesului de va
lorificare a cercetării șl ex
tinderea progresului tehnic în 
economie. Scurtarea ciclului 
de cercetare, proiectare șl a- 
plicare în producție a rezul
tatelor obținute în munca de 
cercetare duce la sporirea

contribuției potențialului știin
țific al țării, la aplicarea pe o 
scară tot mai largă în produc
ție a noutăților tehnice. Tre
cerea la autofinanțare pe 
bază de contract șl extinderea 
gestiunii economice proprii — 
în activitatea de cercetare vor 
exercita o influență pozitivă 
asupra acesteia din urmă, în 
sensul legării ei în și mal mare 
măsură de nevoile producției 
și al asigurării eficienței. Ca
racterul previzional al activi
tății științifice se oglindește 
în devansarea prin cercetare 
a nevoilor producției $i a altor 
sectoare. în acest fel sporește 
însăși contribuția efectivă a 
științei la rezolvarea sarcinilor 
construcției socialiste.

Spre deosebire de perioadele 
anterioare, în prezent, știința 
și metodele ei trebuie aplicate 
nu numai în tehnică, ci și în 
conducere și organizare. Re
zolvarea unor probleme cum 
sînt conducerea activității e- 
conomice, informația ți deci
zia economică, aprovizionarea 
și desfacerea, perfecționarea 
legăturilor dintre întreprinde
ri, finanțarea și creditarea 
producției și a investițiilor, 
cointeresarea materială etc. 
impune a se acționa nu ori
cum, nu în orice fel, ci după 
anumite metode. Astfel, găsi
rea unor forme de organizare 
și de conducere adecvate, su
ple, operative și cu randa
ment maxim Ia toate nivelele, 
necesită în mod obiectiv apli
carea și în aceste sectoare a 
științei șl metodelor ei. Com
plexul de măsuri adoptat de 
Conferința Națională a P.C.R. 
din decembrie 1967 constituie 
o dovadă elocv’entă de așe
zare a științei la baza activi
tății de perfecționare a con
ducerii și planificării econo
miei naționale.

Soluționarea optimă a sarci
nilor privind realizarea în 
practică a procesului amplu 
de modernizare a economiei, 
de promovare a progresului 
tehnico-științific este condiți- 
ționatfi de factorul uman al 
procesului de producție. Valo
rificarea deplină a posibilități
lor oferite de tehnica și știința 
modernă presupune ca dota
rea producției cu ceea ce este 
avansat să fie însoțită de în
zestrarea ei cu cadre califi
cate. Calitatea și competen
ța oamenilor, capacitatea lor 
de a stăpîni tehnica mereu 
mal perfecționată, de a recep
ționa ce este nou și înaintat, 
de a ține pasul cu progresul 
mondial, au un rol hotărîtor 
în asigurarea mersului înainte 
al economiei naționale.

(Urmare din pag. I) 
creșterea productivității muncii în 
cadrul dezbaterilor se menționa 
că datorită unei munci susți
nute a biroului organizației de 
bază, cu sprijinul opiniei comu
niștilor, s-a îmbunătățit con
tinuu. Cu toate acestea nu s-a 
reușit ca toți salariații secției să 
se încadreze în ritmul și progra
mul normal de lucru- existînd 
încă la această dată repetate a- 
bateri.

— Cele 800 ore neproductive 
înregistrate din ianuarie pînă 
acum, sublinia în cuvîntul sau a- 
justorul Ghcorghe Vivescu, ara
tă că problerOa disciplinei în 
muncă trebuie Sa sten mai mult 
în âtentia noastră, a comuniști
lor, să facem opinie în Jurul ce
lor care mai dovedesc pasivitate, 
a întîrziaților, a celor cft se îft- 
voiesc sistematic sAu llpseso ne
motivat.

Perfecționarea calificării ca
drelor fiind îfitr-6 legătură direc
tă cu promovarea largă a progre
sului tehnic, cu reducerea cheltu
ielilor materiale de producție, 
Indisolubil legată de creșterea în 
continuare a eficienței economice 
a reținut în mod deosebit atenția 
tuturor participantelor la dezba
teri.

— Prin însăși natura ei, subli
niau vorbitorii reuniți în aduna
rea generală extraordinară de la 
organizația de partid a serviciului 
C.T.G. -j— rmmcâ noastră presu
pune o excelentă pregătire profe
sională, un bogat bagaj de cu
noștințe teoretice și practice la 
nivelul ultimelor performante teh
nice. De aici, decurge necesitatea 
studiului continuu, permanenta 
reîmprospătare a noțiunilor de 
specialitate. Activitatea controlo
rului de calitate hotărăște, lucru 
știut, încă de la primele operații 
drumul viitor al produsului. De 
aici și necesitatea de a acorda 
O și mai mare atenție exigentei 
recepționări a lucrărilor, cartea 
de vizită a uzinei purtînd oricînd 
semnătura noastră de garanție, 
buna funcționare a instalațiilor 
chimice și rafinăriilor revenin- 
du-ne în măsură însemnata.

în perioada de timp scursă de 
la începutul anului în uzină s-au 
manifestat unele carențe în 
ceea ce privește calitatea produ
selor. Beneficiarii au semnalat 
primirea unor utilaje tehnolo
gice» ieșite pe poarta între
prinderii cu certificate do cali
tate semnate în alb. urmări di
recte ale modului nceorespunză- 
tot în care serviciul tehnic de 
calitate și onorează uneori atri
buțiile.

— Pentru evitarea unor astfel 
jde situații în viilor', — menționa 

tovarășul inginer Pompiliu Albu, 

șeful serviciului» — se impun 
masuri operative, capabile să con
tribuie eficient la ridicarea pro
fesională a muncitorilor, la întă
rirea exigenței controlului efec
tuat, așa cum sîntem îndemnați 
s-o facem de documentele pe 
care le dezbatem. în acest sent 
ne-am propus ca pînă la 30 funie, 
sd efectuăm o reexaminare a cu
noștințelor de specialitate a tu
turor recepționerilor noștri. Con
cluziile reieșite in urma acestui 
autentic test ne vot permite cu
noașterea lacunelor existente Ui 
instruire, ne vor indica pe a- 
nume să punem accentul h în- 
tocmirea tematicii âursurihr de 
ridicare a calificării preconizate a 
se deschide în cursul lunii iulie.

Calitatea produselor purtlnd 
marca fabricii, prestigiul el, a fort 
viu comentată. O seamă de vor
bitori au subliniat necesitatea 
controlului preventiv al produse- 
lor, obligativitatea fiecăiui mem
bru al colectivului din cadrul ser
viciului C.T.C. de a-și organiza 
munca în a$a fel îneît la puncte
le de control finalo să nu ajungă 
decît produse do bună calitate.

— Știm tu toții — arăta tehni
cianul Gnporghe Constantin, — 
că nu rare sînt cazurile în care 
deșt pînă la recepți*»  produsul 
pare corespunzător din punct de 
vedere calitativ, controlul final 
indică existența unor defecțiuni - 
apărute încă din primele faze ale 
fabricației. Remanierea lor solici
tă manoperă suplimentară, timp 
suplimentar, duce în ultimă in
stanță la micșorarea eficienței 
muncii, N^ar fl oare cazul să ne 
legăm, mai adine, mai puternic d? 
soarta produsului încă din prime
le trepte ale fabricației sale ? 
Consider că acum cînd dezbatem 
sarcinile de viitor ale întreprin
derii. cînd căutăm să găsim îm
preună soluțiile de îmbunătățire 
a activității în spiritul documen
telor evenimentului de excepțio
nală însemnătate care este Con
gresul al X-1en, trebuie să ne an
gajăm în mori ferm în urmărirea 
produf-tiei ps faze de opeMtii, «2 
ne obllțiim fiecare lucrător al 
serviciului nostru să apărăm pres
tigiul întregii întreprinderi.

In rîlele următoare în uzină 
vor continua dezbaterile si în alte 
secții. Problematica largă la car- 
membrii organizațiilor <le partid 
to|i muncitorii uzinei îți vor 
spune car competentă cuvln- 
tru va însemna pentru uzina 
Grivița Roșie o și mai puternici 
ancorare tn îndeplinirea angaja
mentelor luate in cinstea Conero- 
SLilui dovedind astfel Wnla ade
ziune a IntteSuhii colectiv al u- i 
rinei Ia Drcvederile Proiectului de 
Directive al Congresului a! X-lea 
al Partidului Coaranlat RoB*.4a.

f
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Aniversarea a 20 de ani de la înființarea
Institutului de istorie „Nîcolae lorga“ al Academiei

Vizitele delegației P. C. I

Cu prilejul aniversării a 20 de 
ani de la înființarea Institutu
lui de istorie „Nicolae Iorga“ al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, au început luni dimi
neața lucrările unei sesiuni 
științifice jubiliare.

Rostind un cuvînt de salut în 
cadrul ședinței festive de des
chidere a sesiunii, acad. Mlron 
Nicolescu, președintele Acade
miei, a subliniat aportul adus 
în decursul celor două decenii 
de activitate de cercetătorii din 
cadrul Institutului, pentru dez
voltarea științelor Istorice din 
țara noastră, la făurirea unei 
istoriografii românești pe baze 
marxist-leniniste.

Au mai rostit cuvîntâri de 
salut Nicolae Goldberger, direc
tor adjunct al Institutului de 
studii istorice și social-polltica 
de pe lingă C.C. al P.C.R., prot. 
univ. Mihai Berza, membru 
corespondent al Academiei, di
rectorul Institutului de studii 
sud-est europene, și conf. dr. 
Radu Manolescu, prodecanul 
Facultății de istorie a Universi
tății București.

In continuarea lucrărilor, 
acad. Andrei Oțetea, directorul 
Institutului, a prezentat rapor
tul intitulat „Rolul Institutului 
de Istorie „Nicolae lorga" în 
dezvoltarea cercetărilor istorie# 
de după 23 August 1944".

Intr-o atmosferă de puternică 
însuflețire, participanțil la fle
xiune au adoptat o telegramă a-

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a transmis Exce
lentei sale domnului GEORGES POMPIDOU, președintele 
Republicii Franceze, o telegramă In care se spune : Cu pri
lejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 
ai Republicii Franceze, în numele Consiliului de Stat și al 
meu personal, vă adresez, Excelență, cordiale felicitări și 
cele mai bune urări.

Folosesc această ocazie să-mi exprim deplina satisfacție 
pentru cursul ascendent pe care l-au luat în ultimii ani 
tradiționalele relații de prietenie dintre țările noastre *1,  
totodată, convingerea noastră profundă efi aceste relații vor

• LUNI A AVUT LOC LA 
CRAIOVA o ședință de comuni
cări organizată de către Filiala 
din localitate a Societății de 
științe istorice și filologice și 
Comitetul județean Dolj pentru 
cultură ți artă cu prilejul îm
plinirii a 150 de ani de la naște
rea lui Nicolae Bălcesco- Asis
tentul universitar V. Joița, de la 
Univerxîtatea din Craiova, a vor
bit în fata a nomerort oameni de 
culturi și arii, fuudenți și devf 
despre „Legăturile hn N B*l- 
cescn cu Oltenia*, iar praf. 
G. Firinescu a prezentat eomn- 
nicarea Bălceaca p Odoboacu 
la Craiova".

mine ? Dar. în definitiv, am-ax 
strica o „cur*" de sport, de dru
meție si de băi solare pe 
tile montane ? O s* ticbuiaic* 
să-i cer seme lai Proust funde* 
amin pentru aitl dat* cascada 
romanelor sale. Oncnm. na 
vreau si plec da aici în .căuta
rea timpului pierdut".

„...N-aj vrea si rid mai tlrziu 
de ceea ce scria acum— Dar aici, 
la Izvorul Mureșului, am avut 
revelația propriului meu destin 
— și pentru o ^clip* am știut, 
cu certitudine, c* voi deveni sa- 

vânt. Aseară am întârziat mult pe 
calculele mele, și „teoria" mea a 
început să-și contureze și mai 
clar piscurile. Trebuie să păstrez 
taina pînă voi ajunge la formu
lele de sinteză. Mîine am să fac 
o baie îndelungată în Mureș. Și 
pentru astăzi. Cred că merit..." 

„...Am ascultat „buletinul stu
dențesc". Sîntem în total 14 000. 
In salopete și cu bonetele pe 
vîrful capului sîntem, într-ade- 
văr, „brigadieri" ai șantierelor 
tineretului. Am de gînd să fiu 
unul dintre fruntași..."

.... O cheamă Laura. Și
prostul, nu pricepeam de ce mă 
tot ruga să-i recit din Petrarca 1

continua să se dezvolte în interesul comun al popoarelor 
român și francez, al cauzei păcii ți cooperării în Europa ți 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a transmis o telegramă Excelenței 
Sale, DR. KRISTJAN ELDJARN, Președintele Republicii Islanda 
în care se spune :

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a proclamării Republicii 
Islanda, vă rog să primiți. Excelență, cele mai cordiale felicitări 
și urări de fericire personală ți de bunăstare poporului islandez.

• LUNI DIMINEAȚA, pre
ședintele Consiliului Superior al 
inculturii, Nicolae Giosan, a 
plecat spre Haga, într-o vizită 
oficială, la invitația ministrului 
agriculturii al Olandei.

Pe aeroportul Băneaja erau 
prezenți la plecare membri ai 
conducerii Consiliului Superior 
al Agriculturii, precum și Jon- 
kheer Dirk Van Eysinga, amba
sadorii! Olandei la București.

• LUNI LA AMIAZA a iorit 
în Capitală Fathollah Sotoudenh, 
ministrul poștelor și telecomuni
cațiilor din Iran.

La aeroportul Băneasa, minis
trul iranian a fost salutat de Mi
hai Bălănescu, ministrul poștelor 
și telecomunicațiilor, și membri 
ai conducerii ministerului. Erau 
prezenți Soltan H- V. 
ambaaadorul Iranului 
rești.

Ministrul Iranian va 
cuții cu oficialități române pri
vind dezvoltarea legăturilor în 
idomeniul poștelor și telecomuni
cațiilor între cele două țări și va 
vizita obiective din acest sec
tor-

Sanandiji, 
la Bucu-

porta dis-

Cu toate că, deocamdată, 
nici un student nu se gindește 
la ea, cu toate că, mai mult ca 
oricînd, în aceste zile fierbinți 
de sesiune ea apare ca o noțiune 
abstractă, vacanța așteaptă cu 
lungile ei corăbii alegorice la 
startul verii, de unde 150 000 de 
studenți vor porni către țărmul 
odihnei.

Pe primele file ale jurnalului 
de vacanță sînt trecute de pe 
acum cîteva destinații, cîteva 
cifre și teme, peste care se vor 
așeza nenumăratele pagini ale 
emoțiilor, bucuriilor și oboselilor 
dulci ale noilor amintiri. Așa
dar, să răsfoim și noi primele foi 
din „Agenda vacanței" pe care 
ni le comentează tovarășul So
rin Ionescu, secretar general al 
Comitetului Executiv al U.A.S.R.

„Vacanta e una din etapele 
importante ale vieții studențești, 
pe care, din timp, noi am or
ganizat-o pe centre universitare, 
pe institute și facultăți. Un lucru 
trebuie evidențiat de la început : 
concepem vacanța ca pe un lanț 
de activități continui, legate de 
procesul de învățămînt, de prac
tica în producție, de munca pa
triotică și de odihna în tabere 
studențești și în stațiuni balne
are. Aceste multiple activități 
vor avea un caracter festiv, 
fiind legate direct de entuzias
mul cu care împreună întâmpi
năm cele două mari evenimente 
ale acestei veri : Congresul al 
X-lea al P.C.R. și aniversarea 
25 de ani de la Eliberare".

anticipăm 
pe

a

Vom încerca să 
cîteva din însemnările 
fiecare student și le va face, 
poate nu tocmai cu aceste cu
vinte, în nedespărțitele lor jur
nale de vacanță.

care

Comitetului Central al 
tovarășului NICOLAE

dresată 
P.C.R., 
CEAUȘESCU, prin care colec
tivul Institutului de istorie „Ni
colae Iorga" își reafirm*  senti
mentele de profund devotament 
față de conducerea de partid șl 
de stat. Ne exprimăm — scrie 
în telegramă — adeziunea to
tală față de politica științifică a 
partidului nostru, profund prin
cipială, constructivă și plină de 
grijă pentru unitatea de acțiune 
a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, strălucit 
afirmată de dumneavoastră la 
Conferința Internațională a par
tidelor comuniste de la Mos
cova.

Conștienți de nobila misiune 
ce revine istoricilor în cerceta
rea științifică, de pe pozițiile 
marxist-leniniste, a trecutului 
și prezentului, în opera de edu
care patriotică a poporului, cer
cetătorii Institutului 
„Nicolae Iorga" fși 
angajamentul față de 
Central al Partidului 
Român și față de 
voastră personal, de a milita In 
continuare, cu abnegație și per
severență, pentru a înarma ma
sele cu o mai bună cunoaștere 
a istoriei poporului nostru, a 
Partidului Comunist, a mișcării 
democratice și revoluționare.

Ca detașament al intelectuali
tății socialiste, se spune în tele
gramă, ne angajăm să elaborăm 
lucrări menite să educe poporul

de istorie 
reînnoiesc 
Comitetul 
Comunist 
djmnea-

Carmen 
Teodor 
pobteh-

(Aeerprea)
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SORIN DAN

• Luni în sala de marmură a 
Casei Scînteii, au început lucră
rile celei de-a XlX-a sesiuni a 
Comitetului Administrativ al 
Uniunii Internationale a Sindica
telor din industriile de petrol, 
chimie ți similare, ce se vor des
fășura Intre 16 ți 18 iunie la 
București. La sesiune particip*  
membri ai Comitetului Admi
nistrativ — reprezentanți ai sin
dicatelor de ramură din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia. Franța, 
R.D. Germană, India Italia, Po
lonia. România, Siria, Ungaria ți 
Uniunea Sovietic*.  Iau parte, de 
asemenea, In calitate de observa
tori, reprezentanți ai sindicatelor 
din Belgia, Irak, Maroc, Sudan. 
Republica Yemenului de Sad. 
precum si ai Federației Arabe a 
petrol ului -

• PENTRU CERCETĂRILE 
de dectrofiziologM cutanat*.  Cen
trul italian pen tiu studii de fi
zică „A. Pacinotti" a acordat ti
tlul de membrii de onoare țd 
experți ai comitetului, medaculm 
loan Florin Dunutreacu. de la 
stația de salvare a mmoripinlni 
București și inginerilor ~ 
Ionescu-Golovanov p 
Dinilă de la Institutul 
nic București.

„...Aseară a fort Carnavalul de 
închidere a sesiunii. Profesoral 
de chimie anorganică, severul și 
distantul nostru profesor de 
chimie anorganică, a fort de 
nerecunoscut. Nici colegii noștri, 
prezentatori la „Ansamblul tine
rilor studenți“ nu an reușit să ne 
facă să rîdem așa cum ne-a fă
cut profesorul nostru de chimie. 
Va trebui în privința domni- 
ei-sale să ne revizuim total pă
rerile. E totuși, foarte apropiat 
și ne iubește, dar cu o anumită 
înțelepciune matură-.”

MONOGRAFIILE
VACANTEI STUDENȚEȘTI
„...Ieri, pe la ora aceasta, eram 

în Gara de Nord. Peroanele 
vuiau de vocile miilor de stu
dent!. Era parcă un miting al 
entuziasmului. Eu am fost puțin 
tristă, fiindcă prietenul meu a 
plecat într-o altă tabără, la Cos- 
tinești. Se zice că acolo își vor 
petrece vacanta 6 000 de stu- 
denți și studente. Aici, la Timiș, 
noi vom fi peste 900. Ii voi tri
mite o vedere cu un urs. Să știe 
că sînt supărată.

„...Cum de m-or fi numit 
ajutor de comandant ? Venisem 
aici să citesc, nu sa mă zbengui. 
Ce să fac cu teancul ăsta de 

cărți pe care l-am tîrlt după

In spiritul patriotismului socia
list al sentimentelor de respect, 
stimă și fraternitate fațfi de 
alte popoare, in spiritul inter
naționalismului, al colaborării 
și păcii In lume.

★
în prima zi a sesiunii științi

fice au fost prezentate comuni
cările : „Cercetarea istorică In 
contextul cerințelor științei ac
tuale", „Locul insurecției națio
nale din România în lupta anti
fascistă a popoarelor", „Insu
recția națională din august 1944 
In istoriografia românească și 
străină", „Acțiuni diplomatice 
premergătoare Insurecției din 
august 1944", și „Criza guver
nării antonesciene". Comunică
rile au fost urmate de discuții 

Lucrările sesiunii continui.

(Agerprea)

VIZITELE DELEGAȚIEI
PARLAMENTARE TUNISIENE

BACAU (de la trimisul special 
Agerpres, S. Lucian). — In a 
treia zi a călătoriei pe care o 
întreprinde în țar*,  delegația A- 
dunirii Naționale a Republicii 
Tunisiene, condus*  de dr. Sadok 
Mokaddem. a făcut luni o vi
zită în județele Bacău ți Neamț 
Primul popas a fost făcut la 
Grupul industrial de petrochimia 
Borzești, unde oaspeții an fort 
în ti mp ini ti de loan Ichim, pre
ședintele Ccnsihohri popular ju
dețean și de alți reprezentanți ai 
organelor locale de stat Dup*  o 
scurtă expunere făcută de direc
torul general, ing. Petre Bănea, 
privind profilul acestui important 
obiectiv de pe malul Trotașului, 
au fost vizitate principalele sec
ții de producție ale Uzinelor da 
cauciuc, petrol și produse chi
mice. Pe parcurs, parlamentarii 
tunisieni s-au interesat de gama 
principalelor produse, precum fi 
de nivelul da creștere a produc- 
ției.

în continuare, au fort vizitate 
spitalul și policlinica orașului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

eu,

Maria Muțătoiu ți Voichifa Rus, doud dintre harnicele filatoare da la U.T.A.
Foto.- O. PLECAU

In dmtea delegației Adunării 
Naționale a Repobboi Tnnirie- 
ne, președintele Consilinlm peț*-  
lar județean a oforit tm dețun 
In ejunulni, Ioan Irhim
ri < Mokaddem au toai
tat pentru dezvoltarea relațiilor . 
dintre cele dou*  țări, pentru I 
triumfal păcii in knne. |

Con tin ui nd u-și călătoria, oas
peții tunisieni, aortți în ciulul 
după-amiezii in județul Neamț, 
an luat cunoștință de varietatea 
produselor și de rezultatele ob
ținute de Uzinele de fire și f 
sintetice din Săvinești. care a’! 
fost Onstrate în prezenl^rea fă
cut*  de directorul yu^-al, me 
Varile Bebzna.

Seara, parlamentarii IsaMaai 
an plecat ca avionul spre fudrțzd 
Constanța.

In tâmpul vizitelor, oaspeții tc- 
nisieni an fort însoțiți de acad 
Stefan Milcu, vicepreședinte a! 
Comisiei permanente a Marii A 
donări Naționale pentru sănăta 
te, mane*  și prevederi 
și de Stxndu Stoian, membra as 
Comisiei permanente de pohticâ 
externi a Marii Adunări Națio
nale, secretar general al Ligii ce 
prietenie ca popoarele din Asia 
și Africa, precum și de ambasa
dorul Tunisiei la București, 
Mahmoud Maaroouri.

• ob- I 
fibre I 
e au ■

Mime fi roi recita din Ovidta. 
Oare ea va ghici cum m*  chea
mă ? 1—"

„Ieri m-ini dus la pescuit lai 
am renunțat repede. Mi plicti
sesc fir*  colegii mei. Satul m-a 
mtfanpinat cu' atâtea amintiri, 
înrft am devenit pe nesimțite 
taciturn. Ai mei ml îndoapă cn 
de toate, crerindu-mi bolnav șf 
obosit după atitea examene. Ce 
le-o fi venit ? Doar am peste 
65 de kg. Și-n fond, de ce si 
omor niște peștișori care, poate, 
bi au fi ei vacant» lor “

„...In sfîrșit, mi-a scris G.E. 
dintr-o excursie prin Uniune. 
Interesant itinerar I Cum o fi 
arătând o noapte albă la Lenin
grad ? Eu de atâta soare am de
venit negru ca un harap. Astăzi 
am săpat în nisipul de pe plajă 
și-am găsit în adînc, o verighetă. 
Cine-o fi fost căscat(a), (ul) ' ",

„...Formidabil III L. a ieșit 
pe locul I la viteză I Cu un mare 
avans față de restul grupului. 
Nu degeaba îi ziceam în grupă 
„Laserul". Era cel mai incisiv ]a 
ședințe. Trebuie să convocam 
comitetul și să-i schimbăm po
recla în renume...*

I 
I

I
I
I
I
I

Investigațiile întreprinse în 
orașul Ploiești ne-an permis s*  
facem o constatare deloc îm
bucurătoare și anume c*  spațiul, 
numărul bazelor sportive de care 
dispun școlile, pe care le au la 
dispoziție elevii pentru practica
rea sportului, a eaerdțiilor fizice 
«te necorespunzător cerințelor- 
Sigur, ideal ar fi ca fiecare școa
lă să dfepună de o bază sporiri**  
proprie, compas*  dintr-o sală de 
sport, cfteva terenuri ji alte 
anexe în aer liber. Probabil c*  
in anii următori, prin eforturi 
conjugate, se va ajunge la aceas
ta. situație optimă. Dar pin*  a- 
tunci problema spațiului desti
nat activităților sportive ale ele
vilor. ale tineretului în generaL 
trebuie rezolvată în funcție da 
nrceritățile stringente, de port bl- 
iftățile și prin mijloacele care 
itau la dispoziție In momentul 
de față- $i aceasta, cu atlt mai 
mult eu cit acest*  mijloace exis
tă dar sînt insuficient valorifi
cate.

— Pin*  ci nd fiecare școală 
va avea baza ei *nortiv*  — ne 
dedări tovarășul GheorgW Ia- 
neaen. președintele Coanliului 
municipal pentru educație fizică 
țp sport — va trebui, indiscuta
bil, să găsim rezolvări tempora
re. Pentru ci cd" puțirf." dfcocam-

Jaraajeie— Se vor scrie tmori 
da juraaje. rafturi întregi a? 
trrisrrx- De pe toate înnerariile 
vacanței, cei 0 000 de rtudtrt-i 
dm tabere de odihni, cei 5 80? 
de studenți de pe traseele turis
tice. cei 6 00 stud roți care %*or  
efectua eaexusii în străinătate, cei 
I ^00 studenți din tabăra de la 
PMul Rece — și toți ceilalți vor 
acrie.

Dar s*  ormărim mai departe 
paginile ..Agendei de s-ară" 
editată de tovarășul Sorin Io- 
nescu.

.-lat*  cîteva spicuiri din vas
tul program de activitate al ta
berelor de odihnă : concursuri 
artistice și sportive, constituirea 
unor brigăzi de studii și docu
mentare la monumentele de artă 
și la bătrinele cetăți daco-ro- 
mane. organizarea „Cupei Eli
berării", a „Circuitului Româ
niei" .prilejuri cu care alte și alte 
s-alori studențești vor ieși în evi
dență. La casele de cultura, clu
burile și bazele sportive din cen
trele universitare, institute și fa
cultăți se vor organiza acțiuni 
pe toate „canalele de recepție" 
ale entuziasmului și energiei, 
astfel ca și studenții care nu voi 
merge în tabere și stațiuni de 
odihnă, să-și poată reface for
țele și dispoziția de muncă în 
tot atîtea chipuri ca și ceilalți 
colegi ai lor“.

...Peste trei săptămîni, lungile 
corăbii alegorice ale vacanței voi 
pomi din rada verii. „Jurnalele 
de bord" ale studenților vor fi 
ele însele cele mai prețioase mo
nografii ale vacanței...

I

i
i

GH. ISTRATE

UNDE FAC
SPORT ELEVII
PLOIEȘTENI?

acest lucra e imposibil.dat*,  i___ ____  ____ r____
Este drept, elevii, în cele mai 
multe cazuri, nu au acces pe te
renurile asociațiilor și cluburilor 
sportive- Noi însă am căutat 
unde soluții. Și-anume, patrona
rea de către asociațiile sportive 
a unor școli pentru favorizarea 
accesului elevilor pe bazele aces
tora. Pe alocuri am găsit înțe
legere. Dar cu aceasta n-am re
zolvat pe deplin problema. Pen
tru cîți elevi puteam obține 
accesul ? Pentru o echipă de 
fotbal sau volei, deci pentru 
10-20 de elevi dintr-o școală 
poate cn 2 000. Rezolvarea, cel 
puțin pentru o perioadă, nu poa
te fi găsită declt prin amenaja
rea unor baze sportive simple 
peste tot acolo unde este cu pu
tință- Aș vrea să relev Ins*  un 
neajuns- Inițiativele noastre, ale 
organiza țiUoT V.T.C. de a efec
tua asemenea amenajări s-au iz
bit. adesea, de obstacole : Consi
liul popular municipal acordă 
spațiul, tu faci baza sportivă și 
după o vreme ești chemat în 
proces de un proprietar care s-a 
trezit dup*  isprăvi rea lucrărilor, 
dup*  ce s-au investit fonduri și 
energie omenească- Procesul pfl 
care-1 are .Asociația sportivă

FINALA EDIȚIEI JUBILIARE
A CAMPIONATELOR NAȚIONALE ȘCOLARE

Dwp*  o renptă festmuta de 
dearhaVre, ieri drzneet*.  a tn- 
cepdt. pe Stadsorsd tineretului, 
edz^a fubihzri, a XX-a. a Cam- 
p^.-a^vor na^onak școlare Pro- 
griaiaL*  la cmci ramuri sportiye: 
rt-rfs», grmaamrd. anaoM. oo- 

p haîafffiri, această ediție a 
adunat pe le re*  km de de sport eei 
a&x 1200 de elevi aelee-

de-a kxEgc! etapelor de 
maa*  ale ccmpetiiaL Ia pruna zi 
— zică ■tir^ir^mlm — an fort 
deaennați cei dmtfi campioni 
jroaari la probele atletice, sport 
care, de altfeL a ocupat locul 
c-=tral al întrecerilor de ieri. în 
zAUe q. mă luare și celelalte 
sporturi Iff mm djti-
^ărorii.

încă de ia primele probe pe 
S:ad?^~3j txn0vtuim. a .căzut*  
o ploaie de recorduri atletice 
șeriare. unele din ei*  fixed rbi»r 
:□ timjMil desfășurării probei de 

mu.te ori întrecute. Dintre 
cc::e recorduri iimist Jrș cele 4 
•scunde smulse" de găliț*aiM3  
Rărire Fife — rampiuaii*  rV a- 
nul trecut a wCrosuhu tiwretn- 
hri" — recordului de la 400 m 
plat, obțmînd 58,4 secunde ; re
cordul dejului Flora (Cra
iova) de 14^88 metri la triplu salti 
în luptă cu Mod lliescis — 
14,49 m ; cele 49,7 secunde re
alizate de arădanul Gh. Petro- 
ntus la 400 metri plat Lista re
cordurilor școlare a fost Între
gită, dup*-amiază,  de Marghio
lita Matei (Galați) cu 1,09 m la 
înălțime, de T am art Szabo cu 
10,6 sec. la 100 m plat, și Csaba 
Szekely la sulița cu 64,66 m.

Una dintre cele mai disputate 
f)robe ale zilei a fost săritura în 
ungime — eleve, cîștigată în 

mod surprinzător de Maria lo- 
nescu (5,92 m), o elevă din Rm. 
Vîlcea, care de la un concurs la 
altul s-a arătat într-o ascensiune

MARȚI ULTIMA

S. DUMITRESCU

PRONOEXPRES

Continuîndu-și călătoria în 
tara noastră, delegația Partidului 
Comunist Italian, condusă de to
varășul Gastone Gensini, a vizi
tat Rafinăria și Combinatul pe
trochimic Brazi, Uzina de auto
camioane „Steagul roșu" obiec
tive de interes social, uumiral- 
istoric și turistic din Brașov.

în Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej delegația a vizitat 
grupul industrial petrochimio 
Borzești, la Galați — Combina
tul siderurgic și cartierele noi de

EXPO
• LUNI LA AMIAZA, în sala 

Clubului finanțe-bănci din Capi
tală a fost deschisă expoziția de 
armături și utilaje hidraulice, 
realizate în uzine de specialitate 
din R. D. Germană.

Sînt prezentate, între altele, 
pompa hidraulică cu roți dințate, 
armături pentru industria chi
mică și centralele energetice.

I

..Flacăra" este elocvent din acest 
punct de vedere.

— Totuși, ce-i de făcut ?
— Pină cînd planurile de sis

tematizare vor cuprinde și baza 
sportive, sigur, trebuie găsite so
luții de moment — ne declară și 
tovarășul prof. Florian Stoenescu, 
inspector școlar. Nici nu tre
buie prea mult căutate aceste 
rezolvări pentru că există deja : 
amenajările simple pretutindeni 
unde se găsesc spatii libere. Ora
șul Ploiești oferă, -în acest sens, 
largi posibilități. Am dobîndit și 
o anumită experiență. La unele 
școli — Liceul nr 1, Grupul șco
lar petrol, Liceul nr. 2, Școala 
generală nr. 8 etc. — prin con
tribuția patriotică a elevilor și 
părinților s-au făcut amenajări 
sportive foarte bune, astăzi pline 
de animație, adevărate puncte 
de atracție pentru elevi- Există 
însă posibilități, neexplorate spre 
care, organele și organizațiile 
U.T.C., cele sportive, Inspecto
ratul județean, cu sprijinul efec
tiv al Consiliului popular al mu
nicipiului Ploiești, trebuie să-și 
îndrepte toată atenția și efortu
rile- îmi permit să indic chiar 
aid cîteva adrese î la Liceul nr. 
5 există un spațiu mare pentru 

vertizinoai*  Ea i reușit să în
treacă dou*  atlete „consacrate" 
ale probei, pe Lucis Jinga și 
Cornelia Popercu, ambele re
cordmane republicane ale probei, 
iaz ultima ciștigâtoarea celai 
cinci cercuri olimpice care i-au 
conferit prilejul s*  participe la 
LO. din Mexic. Pe locul doi, 

aceast*  prob*  a surprizelor, 
de asemenea, înaintea celor două 
atlete cunoscute, s-a clasat Flo
rida Boca (București)-

Pe linia performanțelor bune 
se xitueaz*  și cei 47,08 m reali
zați de Serafima Moritz (Timi- 
aoorai, campioana europeană de 
juniori a probei de aruncare a 
suliței, sau 12,4 sec., rezultat cu 
care Veronica Anghei (Ploiești) 
refăcută dnp*  o*  întindere muscu
lari, a ciștigat 100 m plat.

Alergările pe distanțe mai 
lungi in dat cîștig de cauză bra
șoveanului Herman Mathes, la 
3000 m. învingător fără prea 
mari dificultăți. In schimb, la 
300 tn, ultima rut*  de metri a 
prilejuit o luptă strinsa, din care 
4-1 detașat Zolfan Compar (Sf. 
Gheorghe). cu un timp excelent : 
1:5<5.

Frumusețea spectacolului ofe
rit de finalele atleților școlari 
poate rivaliza cu cele mai mari 
Întreceri ale atleților maturi. Cei 
ce na au fost prezenți pe Sta
dionul tineretului (tribuna a avut 
multe locuri libere), au ce re
greta.

Astăzi dimineață, pe același 
stadion, începind de la orele 9,00, 
continuă desfășurarea ultimelor 
probe atletice, precum și jocu
rile de volei și handbal, iar în 
sala Floreasca se vor disputa în
trecerile de gimnastică și jocu
rile de baschet 

locuințe, iar la Constanța — coo
perativa agricolă de producție 
„Cumpăna , Combinatul indus
trial de morfirit șl panificație si 
stațiunile de pe litoral.

în localitățile vizitate, delega
ția P.C.I. a avut întâlniri cu pri
mii secretari ai Comitetelor ju
dețene ale P.C.R., cu alte cadre 
de răspundere locale, și s-a în
treținut cu muncitori din între ■ 
prinderi. Delegația a fost însoțită 
de tovarășul Aldea Militaru, 
membru al C.C. al P.C.R

Z I T I I
• LA MUZEUL SATULUI 

din Capitală s-a deschis luni, la 
amiază, expoziția de artă decora
tivă mongolă, organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă.

SInt expuse obiecte folosite 
în viața de toate zilele : covoare, 
vase, podoabe, țesături etc., bo
gat ornamentate.

un complex de baze sportive — 
n-ar fi rău dacă aici s-ar ame
naja și un teren de fotbal ; pen
tru Grupul școlar petrol s-ar pu
tea face o bază, în Incinta Rafi
năriei 1. Se pot apoi, extinde 
bazele sportive la Liceele nr. 1, 
2, 3, și 5 etc. Un rol hotăritor 
în aceste acțiuni, fără îndoială, 
îl au înșiși tinerii, principalii be
neficiari.

— în ansamblul obiectivelor 
muncii patriotice — ne asigură 
tovarășul Stănescu Cloșca — 
secretar cu problemele de școli 
al Comitetului municipal Ploiești 
al U.T.C. — sînt prevăzute nu
meroase amenajări sportive. La 
unele s-a și trecut la fapte, cum 
ar fi, de pildă, Grupul școlar e- 
nergetic, cel de construcții și Li
ceul economic : au fost dărîmate 
niște barăci, iar locul lor l-au 
luat terenurile de volei, baschet, 
peste care a-a și împrăștiat zgură 
roșie- Sînt prevăzute și alte ame
najări în cartierele din jurul ora
șului, în așa zisele cartiere Nord, 
Vest, Sud, apoi în zona școlară, 
care dispun de spații libere, ne
folosite, propice pentru atari sco
puri- Trebuie arătat 
ganizațiile U-T.C. nu dovedesc 
suficientă inițiativă și hotărîrc 
în acțiuni de acest gen. Unele 
organizații sînt 
imobilismului, 
inițiativa de la alții, ceea ce te 
lasă să înțelegi că nu-și cunosc 
în suficientă măsură propriile 
interese.

Răspunsurile celor trei fae- 
tori-interlocutori elucidează în- 
trucîtva lucrurile. Constatăm 
că se știe exact ce trebuie făcut. 
Păcat însă, că de la vorbă la 
faptă drumul pare mai anevoios, 
mai greu de străbătut. Dacă știm 
așa de bine teoretiza pe subiec
tul necesității sportului, a miș
cării în aer liber pentru genera
țiile tinere, dacă am „descope
rii și soluțiile, dacă există po
sibilități nevalorificate încă, 
(spațiu, sprijin, forțe de muncă 
tinerești), atunci ce mai aștep
tăm ?

că or-

încă tributare 
așteaptă să vină

VASILE CÂBULEA-

• LA TURUL CICLIST al 
României vor participa și 5 
alergători francezi. Robert 
Ouhron, responsabilul teh
nic al echipei, a anunțat că 
vor face deplasarea Andre 
Mollet, Guy Viard, Yves He- 
zard, Leon Menard și Marcel 
Duchemin.

• PRORA DE CAIAC 
4 — 10 000 m, din cadrul 
concursului international de 
caiac-canoe de la Budapesta, 
a fost cîștigată de echipajul 
României, urmat de cel al 
■Ungariei.

La caiac simplu — 1 000 m, 
victoria a revenit campionu
lui olimpic Mibaly Hesz (Un
garia), iar în proba de ca
noe simplu — 1 000 m, com
patriotul t&u Tatei (și el 
campion olimpic la Ciudad 
de Mexico), s-a clasat pe 
primul loc.

AABRIDOÂN
• LA 

apropiere 
desfășoară campionatele eu
ropene de sheet. Proba fe
minină a fost cîștigată de 
țintașa sovietică Larisa Gur- 
VÎC, cu 141 puncte din ISO 
posibile. Laura Fantauzzi 
(Italia), s-a clasat pe locul 
doi cu 139 puncte, urmată de 
Smirnova (U-R.S.S.) — 134 p.

« DUPĂ CE SIMBATA, in 
concursul atletic de la Buda
pesta, Romuald Klim reali
zase la aruncarea ciocanu
lui o performanță valoroasă 
(72,84 m), a doua zi, atletul 
sovietic a reușit să stabi
lească un nou record mon
dial al probei cu o aruncare 
de 74,52 ni. Vechiul record, 
deținut de campionul olim
pic Gyula Zsivotzky (Unga
ria), era de 73,76 m. în ur
ma lui Romuald Klim s-a 
clasat compatriotul acestuia 
Bondarciuk cu 71,78 m, iar 
locul trei 
maghiarul 
71,64 m.

ROIS D’ARCY. în 
de Versailles, se

fost ocupat de 
Zsivotzky cu

(Agerpres)
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ÎNCHEIEREA VIZITEI TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN REPUBLICILE SOVIETICE BALTICE

MOSCOVA 16. (De li tri
mișii Agerpres, S. Podini |i 
M. Moaică?) i Tovarășul Nicobe 
Ceaușescu și soția, împreună cn 
membri ai delegației P.C.R. h 
Consfătuirea internaționali a 
partidelor comuniste și muncito
rești de la Moscova, însoțiți de am
basadorul României în UJUS-S-. 
Teodor Marinescu, cu aoță. an 
continuat luni dimineața virila ta 
Capitala R. S. S. Letone — Rio-

A fost vizitată cunoscut» ta
ți eprindere de produse electro
tehnice — V.E.F., unde directo
rul genera! a dat ample explica
ții asupra procesului de prodne- 
ție.

La amiază, C.C. al P.C. dta 
Letonia, Prezidiul Sovietului Sn- 
prem al R. S. S. Letone $i guver
nul Republicii au oferit un dejun 
în cinstea oaspeților români.

Tovarășii A. E. Voss, prim-te- 
cretar al C.C. al P.C. din Letoaii. 
și Nicolae Ceaușescu au rostit 
scurte toasturi.

F> e s c u r* -t

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Bueureftl Ptaț» «Setatul-. TeL 17.60.10, 17.M.2O. Abonamentala te tas la oflclfla poitala al difu20rll din lntraprinderi «1 instituții. Tiparul ) Combinatul poligrafic ..Casa ScîntelJ" 40.362

• LA HELSINKI iți rocii «oi 
lucrările cel de-al II-lea Cob- 
gres Mondial al

Luînd cuvîntul 
cadrul comisiei 
familia**,  Suzana 
dința Consiliului 
Femeilor din România, a scm 
in evidență condițiile create de 
statul român pentru dezvolta
rea și consolidarea familiei, da 
ocrotire a mamei și copilului.

Femeilor, 
la IC iunie, ta 

„Femeii ți 
Gâdei, prețe- 

Național al

• LA 16 IUNIE, delegația de 
activiști ai C.C. al P.C.R., con
dusă de tov. Mihai Florescu. 
membru al C.C. al P.C R., vice
președinte al Consiliului eco
nomic, care, la invitația C.C. al

r
*

daaă țâri.

• T KljHUlXU

După alegerile 
prezidențiale 
din Franța

Franța a ales ieri pe eel de-a| lS-len prr>adtele ti ti a 
persoana fostului premier Gearjes Poapitea. N«al 
te a întrunit cu peste 3 milioane de vatwi mti Le-
cit adversarul său, Alain Poher.

• TA « 2LT ’APO-
«k. ?-*»r  ne-

c.-:x '- b tiaArsa Tr*-

• I l SALA TVTÎ ACCI- 
re ArruuowL pro-

■rmv se teta xista — R. P. 
TNatcra I- i ■» tar-ii “-aa

APELUL
pentru apărarea păcii 

adoptat de Consfătuirea internațională 
a partidelor comuniste și muncitorești

la h^te Ti ■ «tir ta W

Btaftateafe actele dr

rti amrneaa. este cti rare te- 
teoufiiă cana Înarmărilor. agra- 
weză taemdarea interna ți on ală, 
pnreoacă ta diferite puncte ale 
tiotadni eo^icte si războaie 
locale, lwrif jmnl american,

Dte «ti te

zâxhai aesKcv recm tind Ia 
toacele cr> naii ^arbare.

Datacal agresiasm ismehene 
tepotzzva popoarelor arabe, în 
Omrid Nidocin se menține un

focar primejdios de încordare 
care poate aprinde în orice mo
ment xilvătăile unui război.

Uneltirile povocaioare ale im- 
perialisumhii împotriva Cubei, ca 
fi tn largul coastelor Coreei, pre
cum ți împotriva multor state 
dia .Asta, Africa ți America La
tină creează pericole permanente 
la adresa păcii.

In centrul Europei acumulează 
forțe imperialismu] vest-ger- 
man războinic, îți ridică capul 
neonazism ui. Bizuindu-se pe blo
cul agresiv NA.T-O. ți acționînd 
ta strinsă alianță cu imperialis
mul american, cercurile guver
nante de la Bonn, care n-au tras 
învățămintele necesare din zdro
birea Germaniei hitleriste, duc o 
politică revanșardă, năzuiesc să 
intre în posesia armei nucleare, 
amenință securitatea tuturor po
poarelor europene.

Un pericol la adresa păcii în 
Europa îl creează bazele militare 
puse la dispoziția imperialiștilor 
americani în diferite țări membre 
ale X.A-T.O. ți în Spania.

Politica de agresiune si război, 
pusă în slujba profiturilor capi
talului monopolist, duce la in
tensificarea exploatării maselor 
largi populare din țările capita
liste. ațîță discriminarea rasială, 
cultivă violența, limitează liber
tățile democratice, amenință in
teresele vitale ale maselor popu
lare- Militarizarea economiei în
ghite uriașe fonduri materiale, 
provoacă reducerea nivelului de 
trai, constituie o grea povară 
pe umerii oamenilor muncii. Im
perialismul poartă rina pentru 
faptul că mărețe realizări ale 
științei ți tehnicii, care deschid 
în fața omenirii noi perspective, 
stat dirijate spre scopuri de dis
tragere. ta timp ce stoe de «»b-

Iatâ de ce lapte petei ■ pace 
te coHtopeite ca hgite pentru li
bertatea popoardoE. pmfara pro- 
gra p i»mm iade, pentru elibe
rarea de sah jugul străin, de co- 
InmJina si nrorntafiiahcn, de 
irarțiaiie <i dictatnră fascistă.

In prezent, instaurarea unei

Comunicatul cu privire 
la lucrările Consfătuirii 

internațiunale a partidelor 
comuniste si muncituresti

Declarația 
guvernului 

sovietic 
în legătură 

cu incidentele

într-o declarație publicați 
noaptea trecută, Pompidou a 
mulțumit celor care l-au votat, 
considered rezultatele alegerilor 
drept o „victorie a celei de-a 
cincia republici".

Pentru prima oară, generalul de 
Gaulle a ieșit din rezerva ce și-a 
impus-o după retragerea din 
fruntea statului francez, pentru a 
adresa o telegramă de felicitare 
celui care în cea de-a V-a repu
blică a fost prim-ministru timp 
de șase ani și care îi urmează 
acum în cel mai înalt post.

Ceea ce constituie o caracteris
tică de prim ordin a alegerilor 
este amploarea, fără precedent în 
istoria consultărilor electorale din 
Franța, a abținerilor. Mai bina 
de o treime din corpul electo
ral, au refuzat într-un fel sau al
tul să opteze între cei doi candi
dați. Se știe că animatorul prin
cipal al abținerii a fost Partidul 
Comunist Francez, care a apre
ciat ca între programele celor doi 
candidați nu au existat decît 
deosebiri minore, ele fiind inac
ceptabile alegătorului de stînga. 
Intr-o declarație dată publicită
ții de Biroul Politic al P.C. Fran
cez se spune : Milioanele de oa
meni ai muncii democrați care 
nu au participat la vot în al doi
lea tur de scrutin reprezintă o 
forță importantă. In jurul aces
tei forțe se va înfăptui unitatea 
clasei muncitoare și a tuturor de
mocraților, necesară pentru a des

chide calea spre sehnfaftri 
tice |i pi uf urnit.

Pntnvt roaaiattii
publicat ieri b lamă, râa cti 
294S3MD alegăm taacnți pa 
betele electorale. ^en pte^eaart 
ta urne 30 IOT 011 «tacă M36
la sută. Pentru mdibai
rității actuale. Ceorffa Foanțarfoa 
an votat 11060181 dețiora a- 
dică 5620 ia sută dm totaU **■  
tarilor valabdr. iaz peterw Atam 
Pober. candalatti ceteraha.
7 942 915. adică 4L80 ta stei.
Număml bulrtmefcc afce sau >- 
nula te s-au rid «fa* la 1 903 057 
(4,42 la sută1- InptmA os cei 
9 181 627 <3144 la șutii alegători 
care nu s-au prenatal la urse, 
numărul celor care s-au abținte 
de la vot s-au ridicat la 10 485 544. 
adică 35,56 la sută dâa toți tai 
corpului electoral.

Rezultatul alegeri or trebuie să 
fie verificat și milii—l de Con
siliul Constituțional. Se așteaptă 
ca miercuri sau joi, preferKntefe 
Consiliului Constituțional, Gaston 
Palewski, să-l proctame ta mod 
oficial președinte al BepnHîfli 
Franceze pe Georges Paoipădou. 
Noul șef al statului se va instala 
la Palatul Ely see ți fși va prelua 
funcția la 20 îi mie, a anunțat 
ministrul de interne, Raynamd 
Marcellin. îndată după aceea, 
premierul Maurice Couve de 
Murville va prezenta demisia ca
binetului său. Președintele îl va 
numi apoi pe noul prim-mmis-
tru.

pjcjkx ruta W. Jar.si±7a. 
« nw Caasâei oe

Site a P^re.r—a K P. Po- 
7. cfcixai — la

Stat a

• TX CAPTTAJLA CIADULUI 
a= :-js case phtftrrtic rezL-I- 
ttisSe auegerijor 
care *-*□  m <- țara La
•6 Manrat-1 arî.u' ~Ini
preserftare. Frtoțcis Tochala- 
oasae. a fate preh^ag.: pe o pe- 
rkkadâ i» tocă șapte aaai_

Referendum
in Zambia

AST AZI *KE  tOC IX Z-«M- 
BIA asupra mo-
oifictruor anale pro
puse guvere. La mitingul
electoral ce a cara-
paniti etecfc^-*€  a Iwat vîn- 

K — K - j r-r ■ 
tele Za=*zâei.  După cum a su- 
bcnfaî el, tu cazul fa care mo
dificările constituționale vor 
fi apruoale prin referendum, 
gvveiDul ra adopta o serie de 
măsuri, psiztre care naționali
zarea pân- intrrrilnr ai căror 
proprietari r.u tocmesc în Zam- 
ma. De asemenea, va fi revi
zuia aikudtoea guvernului față 
ce companiile miniere străine 
care operează pe teritoriul 
Zarr.aiei |i. în special, cele an
gajate In domeniu] industriei 
cuprului- una din principalele 
bogății ale țârii

MOSCOVA 16 Agerpres) — 
Ia 18 imrie au continuat lucrâ- 

Consfătuirii in tern a ți o o ale a 
partidelor comuniste ți muncito- 
reMx.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de conducătorul dele
gația unuia dintre partidele 
fră|eștj care acționează în ilega
li tato

Pretedntele a vorbit despre 
■tata acțiuni sîngeroase ale re- 
Kimnlui tiranic al lui Duvalier, 
despre executarea unor activiști 
de fnmte ai Partidului unit al 
coteanițtilor din Haiti. A fost fă
cută propunerea să se adopte o 
declarație de solidaritate cu co- 
wiriijtîî ți democrații din Haiti. 
Partiapanțu la consfătuire au 
adoptat în unanimitate această 
declarație

Președintele ședinței comunică 
apoi propunerea secretariatului 
de a fi publicate toate hotărîrile 
ți cuvîntările participanților la 
consfătuire. Editura internațio
nală ..Pace ți socialism" a luat 
inițiativa de a fi editate materia
lele în diferite limbi. Partici- 
paiiți’ lâ consfătuire s-au deda-*  
rat de acord cu această propu-

La primul punct de pe ordinea 
de zi a consfătuirii la ședința 
de dimineață au luat cuvîntul : 
E. Casperonî, secretar general al 
Partidului Comunist din San Ma
rian, șeful delegației Partidului 
Comunist din Lesotho, A. Marti
nez. șeful delegației Partidului 
Mmcii din Guatemala, H. Mur- 
phv membru al Comitetului Exe
cutiv al Partidului Comunist din 
Ir.anda de nord, J. Kolle, prim-se- 
cretar al C.C- al Partidului Co
munist din Bolivia, F. Oheda, se
cretar al CC. al Paitidului Co
munist din Porto Rico, L. Tho
mas. membru al Biroului Politic 
al CC. al Partidului Popular din 
Panama, John Marx, președintele 
Partidului Comunist din Africa 
de sud.

Președintele ședinței comunică 
că lista celor care au cerut să ia 
cuvîntul la primul punct de pe 
ordinea de zi a fost epuizată.

Consfătuirea a luat hotărîrea să 
se încheie luările de cuvint la 
acest punct.

La ședința de seară, prezidată 
de John Gollan, secretar general 
al Partidului Comunist din Ma
rea Britanic, partiapanțu la con
sfătuire au ascultat raportul Ce
rniși ei redacționale prezentat de 
președintele Comisiei, Boris Po- 
nomariov, secretar al C.C al 
P.C.U.S.. Raportorul a supus, în 
numele Comisiei redacționale, 
spre examinarea și aprobarea de
legațiilor documentele consfă
tuirii ;

A fost adoptat în unanimitate 
apelul pentru apărarea păcii. 
J. Gollan, care a prezidat ședința 
a spus că, ad op tind acest docu
ment, participanții Ia consfătuire 
declară prin aceasta că ei se con
sacră luptei pentru pace, luptei 
împotriva imperialismului-

Dupa aceea, au luat cuvîntul 
la ședință E. Berlinguer, locțiitor 
al secretarului general al 
Partidului Comunist Italian, 
M. Sanchez, șeful delegației 
Partidului Comunist dominican, 
I. Lechleiter, membru al Comi
tetului de conducere și secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Elveția, A. H. Mahgub, secretar 
general al C.C. al Partidului Co
munist din Sudan, L. Aarons, se
cretar național al Partidului Co
munist din Australia, Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C- al Partidului Comunist Ro
mân, S. Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spa- 
nai, A. Pettersen, membru al Se
cretariatului C.C. al Partidului 
Comunist din Norvegia, J. Woo- 
dis, membru al Comitetului Po
litic al Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, P. Verges, secretar ge
neral ah Partidului Comunist din 
Reunion, Aii Yata, secretar gene
ral al Partidului Eliberării și 
Socialismului (Maroc), E. Gaspe- 
roni, secretar general al Partidu
lui Comunist din San Marino, 
care și-au expus părerile față 
de proiectul documentului prin
cipal al consfătuirii-

păci trainice nu este o utopie, ci 
un scop pe deplin realizabil. In 
lume exista astăzi puternice for
țe sociale și politice care acțio
nează împotriva războiului, pen
tru destindere și pentiu o largă 
colaborare internațională. Politi
ca consecventă de pace a Uniunii 
Sovietice—primul stat socialist — 
și a celorlalte state socialiste, in
tensificarea luptei oamenilor mun
cii în țările capitalului, avîntul 
mișcării de eliberare națională, 
acțiunile cercurilor largi ale opi
niei publice democratice mondia
le, ale partizanilor păcii fac ca un 
nou război mondial să nu mai fie 
o fatalitate inevitabila- ci, dimpo
trivă, creează posibilități reale 
pentru înfăptuirea năzuințelor de 
pace ale popoarelor.

Imperialismul nu mai poate 
dispune arbitrar de destinele lu
mii. Agresorii americani au fost 
nevoiți să înceteze bombarda
mentele asupra Republicii Demo
crate Vietnam și să accepte să ia 
loc la masa tratativelor. A fost 
încheiat tratatul privind interzi
cerea experiențelor nucleare pe 
sol, suu apă și în atmosferă, a 
fost adoptat tratatul de n vroli- 
ferare a armelor nucleare. Aces
tea arată că, atunci cftid popoare
le acționează energic și solidar, se 
pot obține rezultate concrete.

Deși atîta timp cit există im
perialismul se menține pericolul 
de conflicte militare, în zilele 
noastre constituie o realitate co
existența pașnică a statelor cu o- 
rinduiri sociale diferite. Dar 
coexistența pașnică reclamă o 
luptă permanentă și consecventă 
a maselor populare împotriva im
perialismului, împotriva politicii 
sale de pe poziții de forță.

Lupta pentru pace include ini
țiativele de pace ale statelor so
cialiste. bătăliile victorioase ale 
r vietnamezi în jungle
le d±a \ ietnamul de sud, demon
strațiile antirâzboâmee dh> 
le Earopa p Aaenai topta po- 
parntai pponez impotmv 
■ilitare «ne. acțumita <4*-
tei nanatotre împotriva atotpu- 
teroiaei monopolurilor, rezisten
ța popoarelor Americii Latine 
față de dictaturile clicilor milita
re, mișcările anticolonialiste din 
țările Asiei și Afridi, lupta ne
grilor din S.U.A. pentru dreptu
rile lor. Fiecare partidpant la a- 
ceasta luptă, indiferent daca 
poartă salopeta de muncitor, tru
dește pe ogoare sau lucrează în 
laborator își aduce contribuția la 
cauza comună a apărării păcii.

Adresdm apelul nostru
— oamenilor muncii — munci

tori, țărani, intelectuali, oameni 
de știință și cui tură, tuturor ce
lor care vor să salveze și să spo
rească roadele muncii și ale e- 
forturi] or creatoare ale omenirii .

— părinților preocupați de vii- 
torul copulor lor ;

— tineretului și studenților, 
care năzuiesc să-și vadă împlini
te șișurile și planurile lor nobile, 
li-și consacre forțele și energia 
propășirii țărilor lor ;

— parlamentarilor, oamenilor 
politia și de stat preocupați de 
destinele popoarelor lor ,

— partidelor politice, sindicate
lor, organizațiilor și mișcărilor 
obștești ;

— comunităților și asociațiilor 
religioase, oamenilor de diferite 
confesium ;

— paitidpanților la mișcările 
pentru apărarea păcii și la cam
paniile împotriva războiului ;

— tuturor bărbaților și fe
meilor.

Să cerem încetarea agresiunii 
S.U.A. în \ ietnam, retragerea tru
pelor americane, respectarea 
drepturilor suverane ale poporu
lui vietnamez, asigurarea inde
pendenței, libertății și păcii în 
V ietnam ;

să milităm pentru lichidarea pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate al O.N.U. a conse
cințelor agresiunii Israelului în 
Orientul Mijlociu ;

să luptăm pentru lichidarea 
totală a colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru obținerea 
independenței de către toate po
poarele asuprite, pentru încetarea 
războaielor duse de colonialiștii 
portughezi, pentru abolirea rasis
mului — aceasta rușine a vremu
rilor noastre — în Africa de sud 
și pretutindeni unde el se mai 
manifestă, pentru înlăturarea re
gimurilor corupte — unelte ser
vile ale monopolurilor străine ;

să intensificăm eforturile în 
lupta pentru înfăptuirea deplină 
a principiilor coexistenței pașnice 
a statelor indiferent de orîndui- 
rea lor socială, pentru slăbirea 
încordării internaționale, pentru 
reglementarea prin tratative a 
problemelor internaționale liti
gioase, împotriva atentatelor im
perialiste la independența și su
veranitatea popoarelor, Ia drep

tul lor de a-și decide singure 
soarta, pentru dezvoltarea unei 
largi colaborări între toate țările 
pe baza egalității în drepturi.

Ne adresăm tuturor acelora ca
re au trăit ororile celui de-al doi
lea război mondial și își amintesc 
de ele, tuturor apărătorilor păcii 
din Europa, inclusiv forțele so
ciale dornice de pace din Germa
nia occidentală ;

— să barăm calea politicii re
vendicărilor teritoriale dusă de 
R.F.G.i pretenției acesteia de a 
intra în posesia armei nucleare, 
să respingem forțele neonazis- 
mului 1

Recunoașterea situației reale, 
creată în Europa ca rezultat al 
celui de-al doilea război mon
dial, inviolabilitatea frontierelor 
existente, recunoașterea Republi
cii Democrate Germane, iată con
diții oblig/torii pentru o pace 
trainică pe continentul european.

Să desfășurăm lupta pentru 
crearea unui sistem eficient de 
securitate colectivă în Europa și 
pentru lichidarea împăițirii conti
nentului în grupări militare opu
se, pentru statornicirea unei at
mosfere de colaborare și înțele
gere reciprocă între popoare. Ca
lea spre atingerea acestor' obiec
tive ar putea fi deschisă de o 
conferința a tuturor statelor euro
pene, a$a cum a propus Consfă
tuirea de la Budapesta a statelor 
membre ale Tratatului de la Var
șovia.

Pacea pe pămînt nu poate să 
se bazeze pe „echilibrul fricii". 
O pace trainică este de necon
ceput fără încetarea cursei înar
mărilor.

Trebuie să milităm pentru 
crearea de zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale globului, pen
tru interzicerea oricăror experien
țe cu arma nucleară, pentru in
trarea în vigoare cît mai grabni
ca a tratatului de neproliferare a 
armelor nucleare și pentru ade
rarea tuturor statelor la acest tra
tat, pentru interzicerea armeloi 
nucleare și lichidarea itocuriloi 
de asemenea arme.

Trebuie să cerem desființarea 
bazelor militare de pe teritoriile 
străine, eliberarea țărilor din pac
tele militare agresive oare le-au 
fost impuse, precum și interzice
rea tuturor tipurilor de arme chi
mice si bacteriologice 1

Trebuie să milităm consecvent 
și intens pentru dezarmarea ge
nerală și totală 1

In ciuda tuturor vicisitudinilor, 
noi, comuniștii ne-am păstrat ata
șamentul nețărmurit față de idei
le leniniste ale păcii și prieteniei 
între popoare. Astăzi, ca și în tre
cut, vom lupta pentru aceste țe
luri nobile ale întregii umanități, 
alături de toți cei care se pronun
ță împotriva politicii militarismu
lui, agresiunii și războiului. Pen
tru realizarea acestor teluri sîn- 
tem gata să dezvoltăm legăturile 
și să colaborăm cu cele mai dife
rite forțe sociale și politice care 
se pronunță pentru pace în lume.

Unitatea tuturor forțelor pro
gresiste, iubitoare de pace, con
stituie un imperativ al zilelor 
noastre. Strins uniți, vom asigura 
victoria cauzei sacre a păcii pe 
pămînt 1

de la frontiera 
sovieto - chineză

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
După cum este cunoscut, în le
gătură cu incidentele de la fron
tiera sovieto-chineză, guvernul 
U.R.S.S. a publicat, la 29 mar
tie, o declarație adresată guver
nului R. P. Chineze.

La 24 mai a fost dată publi
cității declarația de răspuns a 
guvernului R. P. Chineze.

Recent, guvernul U.R.S.S. a 
publicat răspunsul la această de
clarație.

După ce expune consideren
tele guvernului Uniunii Sovietica 
în legătură cu această problemă, 
declarația arată că guvernul so
vietic își reafirmă propunerea da 
a se ține consultări fără nici un 
fel de condiții prealabile.

In continuare, în declarație sa 
spune : Partea sovietică este de 
acord cu punctul de vedere al 
guvernului R. P. Chineze ca u- 
tunci cînd „există premise, cînd 
se iau drept bază tratatele asu
pra actualei frontiere sovietn- 
chineze se poate admite regle
mentarea necesară în anumite
sectoare ale hotarului, pomin- 
du-se de la principiile consultă
rilor cu drepturi egale, prin în
țelegere reciprocă și concesii re
ciproce".

Guvernul U.R.S.S. consideră că
pentru a se crea de pe acum 
atmosfera de discutare practică 
și constructivă a problemelor, la 
apropiatele consultări, trebuie să 
se excludă tot ce împiedică re
alizarea acestui obiectiv. Iată de
ce guvernul sovietic manifestă 
înțelegerea față de acele consi
derente din declarația guvernu
lui R. P. Chineze în care se spu
ne că părțile trebuie să evite 
conflicte la frontieră, grănicerii 
lor în exercițiul funcțiunii să nuj 
recurgă la arme, să nu deschid*  
foc unii asupra altora, ci să re
zolve numai prin mijloace paș
nice problemele care se îvesc în 
cursul pazei pe frontiera de stat. 
In egală măsură trebuie să se e- 
limine cu totul cazurile de încăl
care a hotarului, de către părți, 
sub orice pretext. Grănicerii 
sovietici și persoanele civile so
vietice — se spune în declara
ția guvernului sovietic — res
pectă cu strictețe această oroîne. 
Guvernul U.R.S.S. își exprima 
Speranța că se vor da indicații 
corespunzătoare grănicerilor și 
civililor chinezi.

în declarație se propune să fie 
reluate la Moscova, în următoa
rele trei luni, consultările între
rupte în 1964. Asupra datei con
crete s-ar putea conveni pe linie 
diplomatică.

Guvernul U.R.S.S. numește ca 
șef al delegației sovietice la con
sultări pe P. I. Zireanov, repre
zentant plenipotențiar, cu rang 
de ministru adjunct

Declarație a 
internaționale 
comuniste și

Reprezentanții celor 75 de 
partide comuniste și muncito
rești, întruniți Ia Moscova, au 
aflat cu mînie și indignare știrea 
despre noile arestări de masă și 
masacrarea bestială a comuniști
lor, democraților și altor patrioți 
din Haiti.

Acum cîteva zile au fost uciși 
tovarășii Gerald Brisson, Daniel 
Sansarich, Gerard Wedestran, 
Jacques Jeannot și alți conducă
tori de seamă ai comuniștilor. 
Viața tovarășului Joseph Roney, 
secretar general al C.C al Par
tidului Unit al comuniștilor din 
Haiti, arestat de călăii lui Duva
lier. este în pericol.

In decursul a 12 ani de domi
nație tiranică, regimul lui Duva
lier, care se menține la putere 
numai datorită sprijinului mono
polurilor americane, a transfor
mat țara într-un lagăr de deten
țiune. Persecuțiile sîngeroase, 
torturile, condamnările la moar
te, legislația antipopulară și, în 
special, anularea legii privind 
dreptul de azil — toate urmă
resc înăbușirea rezistenței pa- 
trioților haitieni. Regimul lui

Consfătuirii 
a partidelor 
muncitorești

Duvalier își îndreaptă principala 
lovitură împotriva membrilor 
Partidului Unit al comuniștilor 
din Haiti — luptători dîrzi pen
tru libertatea, independența și 
viitorul luminos al patriei lor-

Consfătuirea partidelor comu
niste și muncitorești își exprimă 
solidaritatea frățească cu comu
niștii și democrații haitieni, care, 
în condiții de adîncă ilegalitate, 
riseîndu-și zilnic viața, continuă 
cu abnegație lupta împotriva 
tiraniei.

Consfătuirea cheamă masele 
oamenilor muncii, forțele demo
cratice și progresiste din toate 
țările să ceară cu fermitate înce
tarea terorii, asasinatelor și per
secuțiilor împotriva comuniști
lor și altor patrioți haitieni.

Veșnic va trăi memoria eroi
lor care și-au dat viața în lupta 
împotriva tiraniei, pentru liber
tatea și independenta patriei lor, 
pentru socialism 1

Libertate tovarășului Joseph 
Roney 1

Libertate tuturor deținuților 
politici din Haiti 1


