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Participînd la ampla dezbatere a documentelor pentru Congresul al X-lea •

TINERI Șl VÎRSTNICI, ÎN FRUNTE: 
CU COMUNIȘTII, APROBĂ DIN* 
INIMĂ PROGRAMUL LUMINOS DE*

ÎNFLORIRE A TARII, ELABORAT DE PARTID
Hotărî rea fermă a metalurgiștilor 

j de la Uzinele „Timpuri Noi“

SPIRITUL ȘTIINȚIFIC 
AL DOCUMENTELOR

DIMENSIUNI
AMPLIFICATE
CONTRIBUȚIEI

TRANSPUS ÎN ÎNTREAGA
NOASTRA ACTIVITATE
Intr-atît de numeroase au fost 

WGmentele prezente în cadrul 
dezbaterii la care am participat, 
Incit este dificil să Ie ordonez 

’ de-a lungul unei singure verti
cale sau, măcar, într-un peri
metru da referință. Totuși, 
dacă este să reținem cuvîntul 
cel mal ades prezent în inter
vențiile vorbitorilor, acesta nu 
este deloc greu de numit : ade
ziune. Is-am auzit prima dată, 
In materialul prezentat de la 
tribună, din partea biroului de 
partid :

— Comuniștii din sectorul 
nostru iși manifestă adeziunea 
lor totală față de Documentele 
pentru Congresul al X-lea, 
fiind In deplin acord eu conti-

nutul acestor documente de im
portanță istorică, ce jalonează 
mersul înainte al României so
cialiste.

IL-am auzit, mai puțin solemn, 
dar rostit la fel de convingă
tor, de mai multe ori încadrat 
în fraza pe care toți cel ce au 
luat cuvlntul au înțeles s-o fo- 

i losească într-un asemenea mo
ment. Și fiecare a găsit necesar 
să explice, să se explice în fața 
tovarășilor săi de muncă — 
turnători, forjori, tratamentiști 
— coautori ai pieselor destinate 
să alcătuiască organismul de 
metal al utilajelor ce poartă In 
lume prestigiul binecunoscut al 
Uzinelor „Timpuri Noi".

— Ca cetățean al acestei țiru

STATUL SOCIALIST
In contextul evoluției 
societății noastre

am simțit nevoia să citesc și 
să aprofundez documentele a- 
părutc în vederea dezbaterii 
publice, a spus în cuvlntul său 
tînărul Hie David, șeful unei 
brigăzi de turnători, formată în 
majoritate de tineri. încrederea 
deplină in politica partidul ni, 
convingerea totală in cuvlntul 
său, iată sentimentul care ți-1 
procură parcurgerea acestor do
cumente. la dezbaterea cărora 
sintem chemați toți comuniștii, 
întregul popor. încredere pe 
care ne-o dă felul în care se 
îndeplinește programul « dată 
stabilit, modul cum înțelege să 
aplice neabătut principiile mar- 
xism-leninismului in întreaga 
sa politică.

— Această consecvență tre
buie reținută, in primul riad, 
cred eu, in continuarea fermă 
a politicii de industrializare so
cialista a țării, pivotul progre
sului general al societății noas
tre, a ținut să precizeze în cu
vin tul său contabilul șef. Marin 
lancu. Așa cum se precizează in 
Tezele Comitetului Central, cum 
rezultă din realitatea de fiecare 
zi, partidul nostru promovează 
înfăptuirea industrializării tn- 
tr-o concepție unitară și de

U. NEAGU

(Continuare în pag. a Ill-d)

Conf. univ. I. ȘERBĂNESCU

Tn lumina teoriei materialist- 
fstorîce și a experienței acumu
late în făurirea noii orîn- 
duiri. Tezele Comitetului Cen
tral al Partidului pentru Con
gresul al X-lea arată că. „în 
actuala etapă istorică se afirmă 
tot mai puternic rolul statului 
In societate, sporesc atribuțiile 
sale în organizarea și condu
cerea vieții sociale. Desfășurînd 
o largă activitate economico-or- 
ganizatorică și cultural-educa- 
tivă pentru edificarea socialis
mului și apărarea cuceririlor 
revoluționare, statul nostru e- 
Kercită un rol din ce în ce mai 
Important în înfăptuirea pro
gramului partidului, în reali
zarea idealurilor socialiste ale 
poporului".

Practica socială arată că sta
tul socialist constituie un . ins
trument deosebit de eficace 
pentru a materializa, sub con
ducerea partidului de avangar
dă, idealurile revoluționare ale 
unui popor.

Puterea de stat socialistă, con
cepută de clasicii marxism-leni- 
nismului ca întruchipare a in
tereselor generale ale oamenilor 
muncii și a rolului conducător 
al clasei muncitoare și-a de
monstrat valoarea sa creatoare, 
constructivă în condițiile luptei 
pentru făurirea societății lipsi
te de exploatare în țara noas
tră. Puterea de stat acționează 
In continuare — ținînd. seama 
și adaptîndu-se la condițiile spe
cifice ale cristalizării noii socîe-

1

tăți — ca realizator al politicii 
partidului de desăvîrșire a cons
trucției socialiste și de pregă
tire a condițiilor de trecere la 
comunism. Amplul program a- 
probat de Congresul al IX-lea 
și cel pe care-1 discută în pre
zent întregul popor înaintea 
Congresului al X-lea al parti
dului, cuprinzînd sarcini de o 
mare anvergură pe plan econo
mic și cultural, solicită o inter
venție tot mai largă a puterii 
de stat în toate domeniile, dar 
totodată imprimă și acesteia ne
cesitatea obiectivă de a-și per
fecționa structura și mijloacele 
de acțiune.

Ca organism social în perma
nentă evoluție, puterea politică, 
element principal al suprastruc
turii, cere o adecvare continuă 
la schimbările ce se produc în 
baza societății, în structura so
cială, în raporturile interumane. 
Aceste modificări stimulează 
preocupările partidului nostru 
de a adapta mecanismul puterii 
de stat cerințelor etapei actuale 
și de perspectivă. Pe această li
nie se înscriu măsuri privind 
sporirea rolului Marii Adunări 
Naționale, punerea în dezbate
rea Forului suprem al puterii de 
stat a problemelor majore ale 
vieții sociale, extinderea atribu
țiilor comisiilor permanente ale 
M.A.N., care exercită un con
trol tot mai marcat asupra ac
tivității ministerelor și altor or-

(C o nt intuire In pag. a IV-a)

COMUNIȘTI Șl MUNCITOREȘTI

Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în timpul 
lucrărilor Consfătuirii

CU PRIVIRE
LA CENTENARUL NAȘTERII
LUI VLADIMIR ILICI LENIN

Apel al Consfătuirii internaționale a partidelor 
comuniste și muncitorești

In ajunul Centenarului naș
terii lui V, I. Lenin, Consfă
tuirea internațională a Parti
delor Comuniste și Muncito- 

O rești Iși îndreaptă nindurilo 
spre geniul nemuritor al epocii 
noastre revoluționare.

Numele lui Lenin a devenit 
un simbol al Marelui Octom
brie, al celor mai Importante 
transformări revoluționare 

9 care au schimbat radical înfă
țișarea socială a lumii, mar- 

_ cînd cotitura trecerii omenirii 
_ . ; socialism și comunism,

ginditor eminent, a 
A dezvoltat multilateral învăță- 

••• . . .--------- ----------------— ---------* tura creată de Marx și Engels :
nVirfuri , ci întregii mase de tineri. materialismul dialectic, econo-

• Beneficiarul întrecerilor instituite — producția, sarcină A mia ’ “*** *♦ teoria revoluției 
economică de mare însemnătate, Ia care tineretul trebuie * .
lă-și aducă contribuția plenară.

_ • Locul principal de concentrare a efortului organizato
ric, de mobilizare a disponibilității tinerilor — faza de 
masă.

NOASTRE
Interviu cu ing. GH. MIRON,

țef de secție la C.C. al V.T.C.

• Prin forme și metode specifice, organizațiile U.T.C. tre- uuu
buic să-și intensifice acțiunile consacrate educației prin ® sPre 
muncă și pentru muncă a tineretului. . Lenin,

• Concursurile profesionale —— forme adresate nu unor

” socialiste și a construirii socie
tății comuniste.

făuritorul partidului 
bolșevic, al primuiui partid 

_ proletar de tip nou, a fost con- 
ducătorul primei revoluții so
cialiste victorioase din lume, 

_ Întemeietorul primului stat 
Esto la îndemâna oricui să constata că 1969, an betoritor al V 

cincinalului, cum a fast numit, oi se înfățișează in aceste zile 
mai fecund, mai robust ca oricind. încadrat in efortul generos 
consacrat îndeplinirii marilor sarcini economice, tinerelul din 
fabrici și uzine, de pe șantiere, din transportori îți sobordoneo 
ză mtroago-i caftocitate, puterea sa de munca realizării ți de- 
pățirii planului, împlinirii înainte de termen a angajamentelor V 
luate în întrecerea socialisto

Concopvte ca pirghn de rezistență ia stimularea pcfticipon. A 
tinerilor Io îndeplinirea obiectivelor economice, formele ți mo- " 
todele, acțiunile specrCce organizației U.T.C, cunosc, cum este 
și firesc, în acecilă perioada o deosebită intensitate, ca număr, A 
ca densitate calitativă. Urmărind să extindă registrul de inter- w 
venție operativă al organizației U. T. C pe portativul 
contribuției tinerilor în realizarea planului, recent. Comitetul 
Control al U.T.C a perfecționat instituirea unui ciclu de con
cursuri profesionale destinate diferitelor categorii de tineri. Ofe
rim cititorilor noștri amănunte in cele ce urmează. 9

proletar din istorie, al demo
crației socialiste sovietice.

Lenin, luptător intransigent 
împotriva imperialismului și 
reacțiunii, a apărat unitatea de 
acțiune a tuturor detașamen
telor oamenilor muncii in 
lupta împotriva dușmanului de 
clasă comun ; internaționalist 
consecvent, luptător pentru e- 
galitate, pace și prietenie în
tre popoare, el a condamnat 
cu minie orice manifestări ale 
rasismului și șovinismului; 
prieten al tuturor națiunilor 
asuprite, el a ridicat steagul 
victorios al luptei împotriva 
colonialismului, pentru inde
pendența și libertatea popoare
lor, pentru dreptul fiecărui po
por de a hotărî singur asupra 
destinelor sale.

Conducător eminent al clasei 
muncitoare internaționale, Le- 
nin vedea în proletariat forța 
principală capabilă să îndepli
nească misiunea istorică-mon- 
dială de răsturnare a capita-

lismului și de transformare so
cialistă a societății. El a ela
borat teoria alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea. Apă- 
rînd unitatea mișcării munci
torești, el era intransigent 
față de oportunism, față de 
toate manifestările acestuia.

Sub influența leninismului 
s-au format generații de revo
luționari, devotați fără mar
gini clasei muncitoare, po
porului, cauzei socialismului.

Viața și activitatea lui Le
nin, înaltele lui calități ca re
voluționar, ca om și tovarăș, 
vor fi întotdeuna un exemplu 
însuflețitor pentru milioanele 
de luptători revoluționari din 
toată lumea.

Sub steagul leninismului, în, 
majoritatea țărilor, mișcarea 
revoluționară s-a ridicat la un 
nivel mai înalt, s-au format și 
s-au consolidat partide comu
niste ; mișcarea comunistă în-

«
(Continuare în pag. a Vl-a)
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VARĂ DE AUR
LA PORȚILE DE FIER<v>
In acest al cincilea an de la 

inaugurare, marele Șantier al 
Porților de Fier se poate gîndi 
pe bună dreptate ți la un bilanț 
al destinelor. Recent, serviciul 
personal a înregistrat marca nr. 
35 000, consemnînd astfel faptul 
că într-o jumătate de deceniu 
35 000 de oameni și-au legat e- 
xistența pe termene mai lungi 
sau mai scurte de acest uriaș 
stup al industriei noastre, cei nwi 
mulți dintre ei fiind „marcați* 
fie prin învățarea unei meserii, 
fie printr-o spectaculoasă afir
mare profesională, fie prin înte
meierea căminului și, mai presus 
de toate, prin inocularea în tot 
ce vor face de-acum încolo a 
spiritului Porților de Fier... Exis
tă statistici cuprinzînd miile de 
oameni calficați aici în zeci ți 
zeci de meserii, cercetarea unor 
fișe profesionale ne-a arătat vi
teze „cosmice" în evoluția unor 
tineri specialiști — de la necali
ficat la maistru, de la proaspăt 
absolvent la șef de lot impor
tant — și există chiar o statistică 
— bineînțeles nu în scripte, ci

in CINCINAL
în „evidența sentimentala” a ac
tiviștilor V.T.C. — a multelor 
căsnicii închegate aici în acești 
ani, înmugurite printre betoanele 
șantierului; există desigur ți o 
evidență a cetățenilor care se vor 
mîndri peste ani cu un act în 
care scrie „Născut la Porțile de 
Fier"...

Dar în aceste rinduri nu sta
tisticile ne interesează (ele, cu
prinzînd date revelatoare, con
tinuă să-i aștepte pe sociologi) 
ci, ca prelungire a ultimei noas
tre „scrisori", ne interesează ceea 
ce nu se vede, ceea ce nu poate

fi cuprins în evidențe cifrice. 
Așadar, iată o discuție cu unul 
din cei 35000.

— Cine ești dumneata. Gheor- 
ghe Albot ?

— Acum cîteva zile „Scînteia 
tineretului" a alăturat numelui 
meu cuvîntul destin. Pornind de 
la aceasta, coi începe prin a 
că spune că sînt un destin made 
Porțile de Fier. Profesional, 
sînt un macaragiu de categorie 
inferioară (șase luni calificare, doi 
ani stagiu în producție) și mă 
pregătesc să devin profesor de 
filozofie: sînt student al facultă-

ții respective din Capitala. Am 
28 de ani, sînt tatăl unei fetițe 
de 3 anișori, sînt electrician ți 
fotograf amator, fac din cînd în 
cînd scenografie la piesele care 
se dau la clubul din Gura Văii 
{am ți jucat in cîteva: de pildă 
în „Noaptea furtunoasa* pe Spi
ridon), îmi place literatura da a- 
centuri ți țtiințifico-fantastică 
(ultima carte citită: „Farfuriile 
zburătoare'*), locuiesc intr-un 
dormitor cu alți 13 tovarăși de 
munca, mă pasionează motocicle
ta și filmele polițiste, am o bi
bliotecă personală de peste IDO 
de volume, citesc toate periodi
cele social-culturale, am fost evi
dențiat in producție și s-a scria 
despre mine in ziarul „Porțile de 
Fier" cu prilejul unei premiere 
teatrale, iar acum mi se ia pen
tru prima oară un interviu... Vă 
spun toate acestea gîndindu-mă 
că poate creți să realizați un ma
terial „de culoare*1. De mult, du-

PETRE DRAGU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Mrul
un personaj

literar pasionant
— In istoria construcției socialismului în România a aparul 

un cuvin! nou, cuvîntul „secol". Nu mai socotim numai cu anii 
și nici numai cu dec.niil.. Intr-adevăr, întîmpinăm aniversarea 
unui sfert de secol de la Eliberare. Un sfert de secol de lupte 
victorioase duse împotriva înapoierii materiale și spirituale, 
pentru propășirea oamenilor core-și duc viața pe pămîntul ro
mânesc. Directivele Congresului ol X-lea al P.C.R. înfățișează 
în cuprinzătorul lor bilanț preliminar rezultatele eforturilor 
creatoare depuse în ultimii ani de activitate, sugerînd și liniile 
unui tablou al trecutului nostru apropiat, al primelor decenii 
de muncă. Tot astfel, indicațiile eu privire la obiectivele și sar
cinile de bază ale dezvoltării economiei naționale nu privesc 
numai anii 1971—1960, ci însuși viitorul țării.

A crescut în anii noștri un tineret puternic, cu o multitudine 
de calități pe care nu le voi numi acum, în introducerea a- 
ceasta, pentru că tocmai despre cîteva din trăsăturile reprezen
tative ale generației tinere din anii desăvârșirii construcției so
cialismului vă invit pe dumneavoastră să discutați. Pe dumnea
voastră, participanții la masa noastră rotundă, autori (Horia 
Aramă, Manole Auneanu, Radu Cosașu, Mioara Cremene, Ma- 
ria-Luiza Cristescu, Iulian Neacșu) și cititori (Nicolae I. Nicolae, 
profesor, Dan Constantinescu, student, Bogdan Ghiță și Ileana 
Murgescu, elevi). Asistăm, cred, la un proces de maturizare a 
generației tinere. D zcă socotiți că am dreptate, care vi se par 
caracteristicile demne de relevat ale acestui proces ? Sau, mai 
direct: cum sînt tinerii de azi ? Și încă o întrebare — căreia 
propun să-i dăm răspuns mai tirziu — apar ei, așa cum sînt, cu 
problematica lor specifică, în operele literaturii noastre con
temporane ?

Pentru a determina „diferența specifică", ne putem referi, tn- 
cercînd o comparație, la tineretul de acum 50 de ani. Ce tră
sături noi are tineretul anului 1969, față de cel al anului 19157?

FLORIN MUGUR

CITIȚI IN PAG. A 4-A:

„MASA ROTUNDĂ" 
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luptătorului comunist

ȘTEFAN PLAVAȚ FINAL ARTISTIC ȘCOLAR

Anl versa rea, în acest an, a unul 
țfert de veac de la insurecția na
țională antifascistă din august 
1944 prilejuiește evocarea fap
telor eroice, spiritului de sacri
ficiu și combativității revoluțio
nare. a profundelor sentimente 
patriotice de care au fost animați, 
în anii celui de al doilea război 
mondial, numeroși fii ai clasei 
muncitoare, ai poporului nostru, 
între aceștia, la loc de frunte se 
situează figura luptătorului co
munist Ștefan Plavăț care și-a 
închinat întreaga viață cauzei 
clasei muncitoare, luptei pentru 
eliberarea socială și națională ■ 
poporului român.

S-a născut la 24 aprilie 1913 
în casa unei familii de țărani să
raci din satul Eșalnița din fostul 
Județ Mehedinți. Orfan de ambii 
părinți din fragedă copilărie, Ște
fan Plavăț a rămas să înfrunte 
singur greutățile și vicisitudinile 
vieții într-o orînduire bazată pe 
nedreptate și exploatare, fiind în 
cele din urmă luat în îngrijirea 
unuia din unchii săi.

La școală manifesta un interefl 
deosebit pentru învățături. După 
absolvirea cursului primar ți a 
cîtorva clase de liceu, porțile 
școlii se închid în fața lui Plavăț. 
Greutățile materiale legate de în
treținerea și achitarea taxelor 
școlare îl determină să întrerupă 
cursurile liceale fiind nevoit si-«i 
cîștige singur existența. Avea 
numai 14 ani cînd Ștefan Plavăț 
este înscris la Școala de ucenici 
a Atelierelor C.F.R- din Timi
șoara, unde timp de 4 ani avea 
să învețe meseria de tîmplar.

Aici, în orele de practică în a- 
teliere, este înconjurat cu deose
bită dragoste și căldură de că
tre lucrătorii mai vîrstnici de la 
care tînSrul Plavăț la cunoștință 
de mizeria și suferințele prole
tariatului, de necesitatea luptei 
unite și organizate a clasei mun
citoare împotriva exploata i pa
tronale. Cu energia și entuzias
mul său tineresc, Stefan Plavăț se 
alătură celor mulți și exploatați 
în valul luptelor revoluționare, 
reușind să cîștige încrederea și 
Stima tovarășilor săi de 
E<te ales în Comitetul 
pe ateliere, desfășurfnd 
nută activitate pentru 
intereselor muncitorești.

în scurt timp, însă, Plaviț în
cepe să fie suspectat de activitate 
revoluționară și ru privegheat în
deaproape de autoritățile Sigu
ranței. Ca urmare a atttndînfi

muncă 
sindic-! 
o swfi- 
apărarea

sale protestatare tot mal hotărita, 
Direcția 'Atelierelor C.F.R. invo
că diverse motive pentru muta- 
----— -----m i- ..n jț a.rea sa „disciplinară- la un 
telier din zonă.

Reîntors la Timișoara, 
doi ani. Ștefan Plavăț reia finii 
activității sale revoluționare, ao- 
tivînd cu multă dăruire în ca
drai organizației comunista de 
tineret, sindicale ți în organiza
ția Ajutorul Muncitoresc Român, 
pentru apărarea ți promovarea 
intereselor legitime ale celor ce 
muncesc, pentru demascarea pe-

după

răspuns cn entuziaim apelului 
linșat de partidul comunist

Din Inițiativa organizației de 
partid, la Atelierele C.F.R. din 
Timișoara au fost organizate nu
meroase acțiuni de aabotaj la 
care Ștefan Plavăț și-a adus o 
contribuție îmemnatâ. Deși se 
afla mobilizat pe loc, Plavăț pă
răsește Atelierul, activînd în ile
galitate. El m num&ri printre 
activiștii de bază ai organizației 
„Apărarea patriotică" efin Timi
șoara, prin intermediu] căreia e- 
nu colectate ajutoare materiale 
pentru de ținu ții politici din la
găre șl închiaorL

In primăvara și vara anului 
1944, Partidul Comuniat Rom In 
intensifică pregătirile în vede
rea răsturnării prin forță a dic
taturii militare fasciste |i acoa- 
terea țării din războiul «nttao- 
vietic. Către sffrțitnl lunii apri
lie 1944, Comiterii] rvgiâiaJ 
P.C.R. Banat, al cărui lecretu- 
era comunistul Leontin Sălășan. 
a iniția? omnlzarea grupului de 
partizani „Măriyti” eu bare ta 
Munții Semeni ml ui. pe Valea 
Btrzivei. Conducerea poetică a 
detațamcate oi a fort 2aeredta- 
țată hri Ștefan Ravăț

Sus, ta creștetel musti ar ală
turi J • torerășfl tăi de luptă. 
Ștefan Plavăț W Îndeplinea ca 
devotament și dăruire o 
grea p riacantă : de a lovi firi 
cruțare asgEi de război lutie- 
riate Autoritățite de Dgurentf p 
jart ap ca u aâă test de existente 
acetfni frațk tocepted o vastă 
actisme de deacoporre a taL Ia 
ceâe im unui, daterită unei tră
dări. patrutere £• ’îadirte tLaa- 
eepari frepcl de partmta Ie 
i«Dta grea p teegală ca a arat 
loc ta na de 19 1944. a
căzut fipm de Doan^M aadar- 
■der R ■mciîrel uiuirt Ste
fs Plaviț

Lupta atici. nJ-ai de mrrfi- 
rfL d^otemecrin. tea Ha prina- 
ptehtRte <t— mifti p abnega^a 
care aa carecterizat actmtaiaa 
li pecaanahtatea InpHtorilar co- 

p antifasciști 
■a^flei pentru eh berarea 
fl nattrâalâ a poporulm 
constituie o pildă via. ua 
pentru genei ația da azi 
rotoare ta măreața operă 
răvIrșKra a ematrocției aoăaJpaa.

C. FFTCL'LESCC

rteâhi WoHea fl 
poftea de w fa 

C£. fl pr A

PE TREI CONTINENTE^.
In urmă eu cîteva lmd. la 

Fabrica da antibiotice din 
Iași au intrat în nroduetia 
încă două noi Davllloaaa. în- 

tr-unul din ele fabriclndu-«e 
medicamente cu dertinatic 
zootehnici, iar în celAIalt 
antibiotice de semisinteză. Tot 
aici, ca rezultat al cereetorL 
științifice efectuate în eadru2 
fabricii, s-au obtinut o serie 
de noi Droduae de tehnologie 
proprie : lactoblonat de eri- 
tromîclnă. penicilină V. te
traciclină elorhidrică fl re 
D&ncin. urmlnd ea arsul ■- 
cesta să Intre în producție de 
aerie nrodusl noi. eu nrovrîe- 
tăti Îmbunătățite fată de pe- 
nici 1^, a -.clasică a. S trenând- 
nul da pildă, eete ■ aacriaaa 
de îtrentomlelai eu arid Da
ne teal r ■ cărui imnortantă 
deosebită ditorerta faptu
lui eă diminuează efectele ae- 
eundare nedorite ale ftrwto- 
■ticnel Irdteaî !n rDedal ta 
tratamentele de lun^ durată, 
el asta ntUfzat te eazorfla da 
■eptieamte. «adeeardtte. hee- 
ctiau grava cw evo'-năa me- 
Hfxi tubereuloal renali fl 
altele. Erftromlcina laeto-

rueto ar.îJaarf penteiîtaeL oi 
rec ama- iarea saci aaă da a

fl foloaită in Infacțllla dto- 
du>e d« organlame re-
ziatento La alto antibiotice.

Dtntr-o diacutie avută eu 
twnerul set axn reținut ci 
80 La sută din semnăturile de 
înalt! răspundere care se Dun 
d« ..certificatul da garanție- 
al acestor medicamente a- 
rarji tinerilor fabricii, eu- 
crlnai într-un larg procea de 
ridicare a callfidriL Dintre 
aceștia amintim cîtlva : Nl- 
colae Bartle (operator). Vio
rele Baltagiu (tehnician chl- 
mtotl. Stofan Tos if (operator), 
Inginerul Nicolae Pătrucea- 
eu. cercetătoarea Mihaela 
Pot», care, alături da nume
roși alții. ÎBl aduc o contri
buție deomblto la întărirea 
r-aatjghilul fabricii, ala d- 
re£ produsa ellitoreae M trei 
contfnanto : Europa. Aala fl 
Am»riea L^Uni.

Datorită muncii euatinuto 
da ai cu fl da către cMmlatil 
:aaant fabrica a realizat oină 
în Dresent olanul valorie. re
ușind prin rezultatele obți
nute al m altueza pe locul 
al m-lea î> cadrul miniate- 
mhzl da reaorL

GEORGE FtEANCU

Noul an universitar ca se 
va deschide In toamnă 
coincide la Galați CU 

începutul de drum al facul- 
tflțil de educație fizici a că
rei înființare a fost botlritl 
recent. “ ..................
Irul 
a oua 
cadre 
școlile 
fețele 
ta sa semnifici încă o datS

Funcțîonînd în ca- 
Inatitutului Pedagogic 
facultate va pregăti 
de specialitate pentru 
din Galați ți din ju- 
limitrofe. Prin aceas-

LA GALATL iNCEPiND

DIN TOAMNA:

O NOUA
FACULTATE

efl Ga lăți al a devenit în anii 
puterii populare un impor
tant centru universitar. 
Fini In prezent aici au fost 
pregătiți 3 600 ingineri ți 
2 000 de profesori.

Dotată cu o bază 
11 corespunzătoare, 
tl eu pedagogi de 
univeriitarft, noua
are condițiile necesare pen
tru a pregăti cadre capabile 
să-|i aducă n substanțiali 
contribuție la formarea unui 
tineret sănătos ți energic.

materia- 
încadra- 
formațte 
facultate

L CHIRIC

REUNIUNEA INTERNAȚIONALA

SPECTACOL 
DE GALĂ

Mommt eUn iptdaaol

„Venim, venim din toate col
țurile țării...* Intr-adevăr, au ve
nit pe această scenă elevi din 
toate colțurile țdrii. Pe find, 
scena Operei a fost dominată de 
formații corale impresionante — 
din Cluj, Cumpulung-Muscel ți 
București. Locul acestora a fost 
luat, apoi, de formații bine puse 
la punct, de muzică cultă — din 
Arad, București, Brașov, Suceava 
ți Tîmăveni.

Ceea ce a urmat apoi a fost un 
adevărat iureș al mișcării și cos
tumelor i dansatorii din Vișeu, 
Brăila, Beiuș, Rădăuți, Negrești, 
s-au întrecut in a aduce pe scenă 
dansuri reprezentative de pe me
leagurile unde învață. Grafia gim
nasticii artistice ți acrobatice șL-a 
spus cuvintul prin elevii bîrla- 
aeni, xighișoreni și bucureșteni. 
Evident, muzica ușoară și cea 
populară, prezente in concurs, au 
avut și aici, la spectacolul de 
gală, reprezentanți din rîndul ce
lor mai talentați interpreți elevi.

Coruri, orchestre școlare, fan
fare, formații de muzică cultă, 
dansatori, soliști — iată ce a al
cătuit acest catalog original ai 
concursului artistic al elevilor. 
Nota ? Au dat-o aplauzele. Evl- 
deni, nota 10 i Dar ea aparține 
nai sumai celor care ne-au delec
tat două ceasuri cu un admirabil 
spectacol ei tuturor acelora care 
In filele da școală au înserai In 
preocupările lor, alături de obli
gațiile de eleni, plăcuta „sarcină" 
de a m înscrie In dcmrid fradi- 
țională competiție artistică. 
Nota aparține și profeșoriloi 
lor, celor care, cu dăruire și com
petență, ii ajută să aducă pe sce
nă frumusețile artei îndrăgite.

l-am aplaudat pe toți, veniți 
din toate colțurile țării...

Mesajul lor, In dntec ți dans, 
In coloritul costumelor simboli- 
zind frumusețea peisajului ro
mânesc, cuprindea cele mai 
frumoase gînduri ale țcolărimii 
noastre, pentru partid și pentru 
țară, recunoștință adincă tuturor 
celor care le făuresc tinerețea 
lor de aur, tinerețea de astăzi.

După ce, timp de două zile, 
ctteva sute de elevi au susținut un 
final artistic spectaculos prilejuit 
de ultima fază — cea republicană 
— a concursului cultural-artistic 
al elevilor din licee, școli profe
sionale și de specializare postlice- 
ală — ieri, in sala Operei Româ
ne a avut loc o adevărată paradă 
a talentelor școlare.

Spectacolul de gală al con
cursului, dedicat, omagial, celor 
două mari evenimente din viața 
țării — Congresul al X-lea al 
partidului și împlinirea unui sfert 
de veac de la Eliberarea țării — 
a fost onorat de prezența tovară
șilor Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C. C. al 
P.C.R., Lconte R&utu, membru al 
Comitetului Executiv al C. C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, prim secretar al Comi
tetului municipal București al 
F.C.R., primarul general al Ca
pitalei, acad. Ștefan Bălan, mi- 
atflnJ Incdțdmlnfuitri.

Am fofl prezeiKfi. de asemenea, 
et coadMcerii Cmunsi Ti- 

uf, reprezentanți 
eâetfaia ți orga-

tn ABD

LA BUCUREȘTI

| . A

a c.

JEAM LOUa ion 
virați de N. A NES TIN

ae de-

FXAMENE STUDENȚEȘTI
S-ar putea afirma că examenele 

studențești din actuala sesiune se 
desfășoară în „nota obișnuită” 
Ceea ce înseamnă că majoritatea 
studenților promovează, că nu 
mărul calificativelor între 7 ți 10 
este foarte mare, că în cele mai 
multe grupe nu se cunosc situații 
de neprezentare la eiamene. în 
oricare institut' în oricare facul
tate din Centrul universitar Bucu
rești, și la Universitate, ți la Poli
tehnică, șl la Construcții, ți la Ar
hitectură etc. statisticile întocmi
te de secretariate cuprind indica
tori care se încadrează în această

Drept, Geologi o-geografie, Biolo
gie etc. Lista rând na deachteâ.

Dar expresia „In generai lucru 
rile merg bins“ lasă să ae înțelea
gă că sînt ți situații spedale. Nu 
este vorba aici de acele numeroa- 
sa excepții feridte despre care 
am vorbit mai sus. Statisticile 
prezintă stări de fapt care nu rtnt 
de natură să bucure pe nimeni 
d, dimpotrivă, să trezească îngri
jorare. Pentru că deși sesiunea ie 
află în a doua săptămlnă de 
desfășurare, se constată un nu 
măr mare de neprezentări la exa
mene ți de calificative sub 5...

LA NOI LUCRURILE
MERG BINE

institute sau de facultăți, pre
ședinții consiliilor asociațiilor stu
dențești, cu care am stat de vorbă 
în aceste zile, ne-au spus i „In 
feneral, la noi lucrurile merg 

ine".
Așadar, lucrurile merg în ge

neral bine... într-adevăr, uneori 
merg chiar foarte bine. Nu sînt 
puține situațiile cînd auzim vor- 
hindu-se despre studenți emi- 
nenți, despre examene trecute în 
mod strălucit, despre răspunsuri 
care dobîndesc ținuta unor veri
tabile comunicări științifice- La 
Facultatea de utilaj pentru con
strucții, „Panoul de onoare" ni-1 
prezintă pe Ștefan Ogășeanu, din 
anul II, grupa nr. 7, care a răs
puns excelent la examenul de 
Rezistență. Tot aici aflăm despre 
examenul de Acționări, trecut cu 
„brio“ de studentul Constantin 
Brăileanu din anul IV, despre 
succesul grupei nr. 6 din anul 
IV, care a avut în întregime o 
comportare meritorie la exame
nul de Electrotehnică. La Insti
tutul politehnic, sînt demne de 
menționat calificativele foarte 
bune obținute de studenții Fa
cultății de Energetică și Electro
nică. Universitatea se mîndrește 
cu rezultatele frumoase înregistra
te în carnetele studenților de la

tuație paradoxală. Aid domină e 
atmosferă de studiu, preocuparea 
intensă a majorității studeofiloi 
pentru o pregătire de calitate su
perioară. Și totuși, datorită ab
sențelor de la cursuri ți seminarii, 
îndeosebi la lucrările practice de 
Anatomie, mulți studenți sint în 
imposibilitate de a se prezenta ia 
unele eiamene. Regretele sînt a- 
cum ineficiente. La Institutul a- 
gronomic, mai ales la Facultatea 
de medicină veterinară, îngrijo
rează numărul mare de examene 
nepromovate de către studenții 
din ultimii ani. Cauza : absențe, 
dezinteies față de studiu, uneon 
lipsă de atașament pentru profe
sia aleasă. La Facultatea de utilaj 
pentru construcții, tp anul IV 
dintr-o singură grapă (nr. 5) nouă 
studenți nu s-au prezentat la 
examenul de Acționări. Această 
excepție de la „nota obișnuită" se 
datorește tot nepăsării, tendinței 
de a amina pregătirea de pe c 
zi pe alta. Sesiunea a sosit însă 
„pe neașteptate", i-a surprins 
□epregătiți și a impus amînarea 
examenului pînă la toamnă.

Încă da la primele examene 
susținute în această sesiune s-a 
ridicat problema anilor I țl II 
La Universitate, la Politehnică, 
la Institutul de medicină ți far-

macto, h Institatai a 
Cn—tiiirțll. la Con 
a «ițH aia'ir I |i U bat reooad»* 
rile nepvezentorilar și RepraBovi- 
rilor. La Institutul pob 
proape 55 la sută distra 
anultri I na s-au preanan 
menuJ da AnaTm
Facultatea de utilai pain ew 
itrucții notăm : în anol I — *1 
la sută dintre studaiți nrpri 
vați la examenol de Ar-^Jr— ae- 
tomatică ; anul H — 00 la sută 
dintre studenți nepveeeotati la 
examenul de Teoria mecanism»- 
lor. La Conservator, în azail L 
1S1 de Studenți. onnai 55 aa 
protno%-at examenul de Teoria 
muzicii.

Nu mai dăm șț alto enmpfe. 
fionăm 1ntă eă nnwiăngj 

mare de nepreoentori la MUV&t 
înregistrat în unele colective stu
dențești- nep rom o virile, situațiile 
dificile din colectivele «mV» I p 
II. la care m a da uzi faptul că 
probele scrise au reușit să-j pună 
în încurcături pe mulți studenți 
(la Facultatea de drept. Andrei 
Popescu, prepodintele Constirahi* 
asociației studențești, ae-a spm 
■ Zjii lucrarea icrtti etudertîv2 nu 
mai are posibilitatea de a 
lahora" cu examinatorul, da a rda- 
punde la 
re“I, ceea 
erorile nu 
bine, că ___ ________
de la .nota obișnmto" ridici nu
meroase semne de fritrr ha ra hr. 
tarilor de rlspandme dă institu
te și facuhățL- lato de ce trezește 
nedumerire faptul d majoritatea 
consiliilor asociațiilor stodreițești 
din institute și din facultăți se 
socotesc — o da ti cu îm»- 
perea semimii de examene — 
în vacant A Este de remarcai 
întreprinderea unor acțiuni ener
gice la Consiliul U.A.S. al Cen
trului universitar, unde președin
tele. vicepreședinții și șefii de 
comisii psrtiripi la examene, în
drumi direct activitatea unor co
lective studențești, sînt prezenp 
în cimine, la cantină. Această 
activitate nu va putea fi însă ne 
deplin eficienți daci nu va primi 
sprijinul consiliilor din facultăți 
și din institute, care pot mobiliza 
în această perioadă un număr 
mare de cadre didactice tinere 
în vederea acordării unui ajutor 
competent tuțuror atndenților. 
Totodată, ea ta neceiară o acțiune 
care i| acoato din „anonimat" 
actuala sesiune de examene : sta
fiile de amplificare din cămine, 
gazetele de perete, panourile spe
ciale ii popularizeze rezultatele 
frumoase, să răspîndească expe
riențele bune, sfi critice acele ati
tudini care nu corespund cerin
țelor și exigențelor studenției.

ADRIAN VASILESCU

infrebdri 
ce arată că h>- 
merg întotdeauaa 
uneori recvpflfe

A AFAIUT 
■f. I oi revistei 

„TÎNÂRUL 
LENINIST*4 

SUMARi
Congrm] al X-lea al P.C.R. 

— eveaUaent memorabil In Is
teria pairieL Gh. Sioiea : Im- 
bunfttltirea continuă a activi
tății grupelor U.T.C. C. Nico- 
laa : Tineretul șl securitatea 
european2. File de Istorie. D. 
Tațu : Momente ale pregătirii 
Insurecției antifasciste din au
gust 1M4. Anii afirmi ril. M. 
Saveja : Eroi anonimi al șan
tierului. D. Ioana : Oameni, 
fapte, aspirații. Vacanța — tri
mestre captivant. Fl. Isp&s î 
Porțl deschise Inițiativei șl 
fanteziei. M. Temer, A. P2nn ; 
Vara adolescenților. Consulta
ții. A. Crlșaa : Știința, religia 
sl mentalitatea omului con
temporan Tr. Silea : Eficien
ța activității economice. P. 
Nlțl : Adaptare, integrare, so
cializare. Ce știm despre U.T.C. 
D. Costea • 3. Responsabilitatea 
uteclstl. Stilul de muncă al 
organelor U.T.C. 1. Covrig î O 
cerință mereu actuală — creș
terea rîndurllor U.T.C. M. Pu
rice ; ..Secrete- ale sportului 
de masă. Vă recomandăm să 
citiți. N. Tue : Pe teme de e- 
ducațle politică șl patriotică a 
tineretului ; Mic dicționar de 
etică pentru tineret. Ne scrin 
corespondenții, Magazin.

aaaaae ăe saadeatU ltd darul nostru și-a exprimat opi-
4 Ftatate aii la ooloar.ele cronicii teatra- 

. PHatre eeRa*îa«ațî le în continuare, la Teatrul 
nAeaa Ml<- Național „Î L- Caragialc- a avut
arto» C r- steaert loe vernisajul expoziției inter- 

H—t •’•<arta naționale Cartea si publicația 
• • •’ ÎTI. ’ --is-i da teatru, cuprinzînd o amplă
fry tiMedas. prenedto- aeiecție editoriali de dra matur - 
nelBpfl ‘.•toreaț.oeAf gie, istorie a teatrului |i a ar- 
. -r tcj spectacolului, estetică șl eri-
(I țreiteetfl Iar ^4u ti că teatrală, teorie a artei spec- 
pe to •vrSai. ta- tacohilui, dicționare și enciclo

pedii de teatru.
Seara a avut loe reprezenta

ția Teatrului din Ostrava, cu 
^Sluiba de Crăciun- de Milan 
Calaoek, asupra căreia vom re
veni.

rfato fl peofewK
Le evMa rcemmenl,

oondenamd In fl torreța, opti
mism ți n mare dragoste pentru 
artă s foarte greu «ad pdj- 
trexi distanți, să privești din 
unghiul de vedere al fpe- 
cialistului. Specialiștii fl-cti 
zptu cuvintul la concurs, ca mem
bri ai furiilor, alegindu-i pe pre- 
mizmfi, pe cei mai buni dintre 
cei mai buni, toii ai celor 180 000 
de elevi artiști amatori din în
treaga fără care, pa parcursul anu
lui țcolar, ți-au dat întilnire pe 
scenele concursului.

Aici, la spectacolul de gală, s-a 
privit totul cu admirație ți emo
ție. S-a aplaudat talentul celor a 
căror „profesiune de bază" este 
învățătura, dar care și în calitate 
de artiști amatori sînt la fel de 
pasionați ca In învățătură. L. LUSTIG

PENTRU TIMPUL DV.
[dnema

• N'EIMRLINZrrA AXGILKA 
București — » ; 11 ; U . U ; 17 ; 
18 ; 11, Feroviar — a.M ; 11 ; U.U ; 
13.M ; 17,45 ; M. Kxoslacr — l.fl : 
12 ; 14,13 ; lf,3i . 18.45 j 21. Melo
dia — 8 ; 11.11 : ÎXM ; 11 ; 11.U . 
M.M. Modern - UI : 11.41 ; 14 ;
10.30 ; 11,45 ; 21. naaura — Ml :
10.30 : 12.31 : 14J« : h.m i ÎMI :
20,31.
a IN UMBRA COLTULUI 1 Victo
ria — 1 : 11.15 j mi ; Jf : 11.13 ; 
20,31.
8 ANUL TRECUT LA MARJEN-

AD : Central — 1; II; 13; Hi 
11 ; 21.
• Încotro, omule i (ambeis 
ierll) i Lumina — A*—11,41 în 
continuare ; U.U.
B A TRAI PENTRU A TRAI I 
Doina — 12 ; 15 , 18 ; 20.45
• ECLIPSA i Union — 15 1 17.41 1 
20,80.
a COSTUMUL DK CEREMONIA 
ROMANESC, LEGENDA CIOCTR- 
LIEI, MUZEUL ZAMBACCIAN, 
NICOLAE KIRCULESCU. SCOAR
ȚE POPULARE, SUITA BANA- 
ȚEANA : Timpuri Noi — 1-21 în 
continuare.
• PRINȚUL NEGRU î Grivlța — 
9 ; 11.13 ; 13.M ; 15.43 : 18.13 ; 20.M, 
Floreasca — I ; 11,11 ; 13,34 ; 18 : 
18,13 ; 20,50, Aurora — 8,30 ; 12 ; 15 ; 
17,30 ; 20, Tomls — 1—13.43 tn con
tinuare ; 18,15.
« ASASINATUL «-A COMIS 
LUNI r Înfrățirea — 13.11 ; 17,43 ;
20.
• LOVITURA PUTERNICA l Bu- 
zești — 15.30 ; 18.
• VIȚELUL DE A Ui (ambele ae-

GRADIN1-CINEMATOGRAF
• NElMBLlNZlTA ANGELICA 1 
Arenele Libertății — 20,15, Stadio
nul Dinamo — 21,00.
• LA DOLCE VITA j Doina — 
20,90.
• LOVITURA PUTERNICA 1 Bu- 
zești — 20.15.
• TARZAN, OMUL JUNGLEI I 
Bucegi — 20,30.
• RISCURILE MESERIEI t Unirea 
— 20.15.
o PENTRU INCA PUȚINI DO
LARI : Lira — 20,15.
« ALEXANDRU CEL 
Expoziția — 20,15.
• STRĂIN IN CASA X
20.15.
« PRINȚUL NEGRU x 
20,20. Tomls - 20,30.
a COMEDIANȚII i Moșilor — 20,30,
• PE PLAJELE LUMII I Arta —
20.15.
• MARELE ȘARPE 1 Rahova — 
20,30.
• ADIO, GRINGO i Progresul- 
pare — 20,15.

vară .,Herăstrău") : OPINIA PU
BLICA — ora 20.00 ; Teatrul Mic 
IONA — ora 20,00 ; Teatrul „C. 
Tănase” (Grădina Boema) : FEMEI. 
FEMEI, FEMEI — ora 20,00 ; An
samblul Perlnlța * - - - •
„C. I. Nottara") :
— ora 19,00.

(sala Teatruloi 
PERINIȚA MEA

FERICIT 1

Festival

Aurora

11.15 : LMi ; 18 :

LA 
lt;

rt» : Dada — •—M.U te eontl- 
DWUV.
• TARZAN, OMUL JUNGLEI 2 
Bucegi — 1 ; 11.li ; 1XR . 1(; 11,13, 
Volga — Mă—11 în continuare ; 
11.15 ; MJ«. Gtulesti - 13,M ; 18 ; 
mi. Miorița - Mi ; 11.45 ; 14 ; 
IAU ; IUI ; M.4S.
• RISCURILE MESERIE] I Uni- 
rea — 15J8
a FALSTAFF : Unirea — li.
a PENTRU INCA PUȚINI DO
LARI X Lira — 13J8 ; 1A Flacăra
- 1AM : 2UI.
• CĂLUGĂRIȚĂ fl COMISA
RUL : Flacăra — ÎL
• PTPELE ! Drumul Elrtl — U I 
17Ji ; 2i.
• VERA OUZ i Earantari -■ 
isji : 11.30.
■ LA EST DE EDEN i Cotrocerf
- U.M : 18 ; 2fi.U.
a VREMURI MINUNATE 
SPESSART 1 Pacea — 15.45 î 
»J5.
a AM DOUA MAME Șl DOI 
TAȚI I Arta — 1.15— 17J8 !n conti
nuare : 19,45.
• PE URMELE ȘOIMULUI X Vii
torul — 15.3» ; X X-
• NUMAI O SINGURA VIATA X 
viitorul — 11.
a ALEXANDRU CEL FERICIT 1 
Gloria — 1 : 11,18 : 13,» : 18 : 18.13 ;
28.M.
a COMEDIANȚII î Moillor — 
13.38 ;
a RTO BRAVO X Popular — 15.x | 
18 : M.M.
a TATA DE FAMILIE i Munca —
- 18 ; 18.
a FIDEI.ITATE 1 Munca — X.
• BECKET j Cosmos «> 15,W •
18.M.
• NU VOR Fl DIVORȚURI 1 VI- 
tan — 18,30 ; 18.
a marele ȘARPE x Rahova — 
15,38.
a PIPELE :
• ADIO, GRINGO : Progresul — 
15,30.
• APELE PRIMĂVERII t Pro
gresul — 18.
• CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN X Crîngâși — 15.X i 11.38.

MIERCURI, 18 IUNIE 1888

ÎS.

Rahova — It.

Opera Români î DON PASQUA
LE — ora 18,30 ; Teatrul National

Opera ieșeană își încheie 
stagiunea cu baletul „Coco
țatul do la Notre-Dame“ de 
Cezar Pugni. Regia și core
grafia spectacolului aparțin 
coregrafei Mihaela Atanasju, 
decorurile pictorului sceno
graf George Doroșenco, iar 
costumele scenografei Pauja 
Brlncoyeanu de la Opera 
Română București.

„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20,00 ; 
Teatrul de Comedie (Teatrul de

MIERCURI. 18 IUNIE 1M9
• 10,00 Limba franceză. Lecția 

83 (reluare) « 10,30 Limba engleză. 
Lecția B2 (reluare) • 11,00 Ce-ațl 
dori efi revedeți î Spectacolul de 
teatru : „Viforul" de Barbu Ste- 
(ănescu Delavraneea • 17,30 Bu 
letin de știri g 17,35 Ecranul cu 
păpuși. „Cfisuța cea mal bunfi" de 
T. Eftera (II) a 17,50 Limba ger
mană. Lecția 62 a 18,15 Pentru 
școlari : „A existat Don Quijote T* 
(Emisiune de Victor Bîrlădeanu)
• 18,13 CIntă o formație Instru
mentală condusă de Nlcu Stănes- 
cu • 18,00 Tribuna economică : 
„Realități $1 perspective". Trans
misiune din Cluj • 18,38 Tele
jurnalul de seară • 18,58 Con
gresul at X-lea al P.C.R. Secvențe 
din marea dezbatere ; Buletin me
teorologic « 20,10 Tele-clnemate- 
ca : „Miracol la Milano', produc
ție a studiourilor Italiene. Regla 
Vittorio
• 22,00
călătorii 
Imagini
Dialog cu telespectatorii • 21.4® 
Debutul scolii generale de 10 ani. 
(Dezbatere pe marginea hotfirlril 
privind școala generală de 10 ani) 
• 23,30 Telejurnalul de noapte.

de Sica p 21,13 Reflector 
Teleglob — emisiune de 
geografice ! Canada (I). 
din Vancouver • 12,23
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Participînd la ampla dezbatere a documentelor pentru Congresul al X-lea

TINERI Șl ViRSTNICI, ÎN FRUNTE CU COMUNIȘTII, 
APROBĂ DIN INIMĂ PROGRAMUL LUMINOS DE 

ÎNFLORIRE A TĂRII, ELABORAT DE PARTID
Contribuție DIMENSIUNI AMPLIFICAȚI

COmiBUIIEI NOASTRE

(Urmare din pag. I) Pentru că astăzi, toți 
că nu pe acest lucru

ostentație, 
au înțeles 
trebuie insistat.

— Este pozitiv faptul că a- 
cum putem vorbi de realizări 
frumoase în cadrul sectorului 
metalurgic, spunea tovarășul Ion 
Breazu. Dar, dacă am rămîne 
cu impresia că am făcut tot ce 
putem face, că nu mai avem 
fisuri în munca noastră, ar în
semna să ignorăm potențialul 
recunoscut al sectorului în ex
ploatarea posibilităților spre 
mai bine. Documentele pe care 
le dezbatem reprezintă o invi
tație în acest sens, adresată 
nouă, tuturor.

Sub acest semn al dorinței de 
perfecționare au încăput în cu
prinsul dezbaterii numeroase 
propuneri, au fost exprimate o- 
pimi, au fost făcute sugestii. O 
reflectare cît se poate de eloc
ventă la acest nivel — al orga
nizației de bază — a înțelegerii 
sensului invitației adresata 
chiar in cuvîntul de introducere 
al Tezelor — invitație la dezba
tere deschisă, concretă.

— Așa cum se precizează în 
proiectul de Directive, spunea 
în intervenția sa inginerul Stroe 
Ionescu, șeful sectorului meta
lurgic, trebuie să ne preocupe 
în permanența ridicarea efici
enței muncii noastre. Atelierul 
de turnătorie, de exemplu, a 
parcurs în ultimul timp traseul 
de la o hală rudimentară Ia o 
suprafață de producție organi
zată in flux tehnologic. Acest 
lucru este normal sa ne mobi
lizeze în sensul de a ne ridica 
la nivelul de tehnicitate al uti
lajelor, pentru a le valorifica 
din plin potențialul lor supe
rior.

O adresare directă la capito
lul pregătire profesională, o- 
biectiv remarcat în mai multe 
intervenții, subliniat ca deter
minant pentru rezultatele sec-

tinerească la afirmarea 
noi zone economice

largă perspectivă, pornind de 
• la condițiile concrete ale țării.

Momentul in care dezbatem 
Documentele pentru Congresul 

• al X-Iea ne dă prilejul să con
statăm încă o data sincroniza
rea perfectă a politicii interne 
cu principiile politicii externe 
promovată de Partidul Comu
nist Român. Lc-ani urmărit din 
nou în cuvintarea secretarului 

A general al Comitetului Centra] 
ai Partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul Consfătuî- 

• înscriere robustă în circuitul unor accentuate • deosebită mîndrie personală ci
tind acest document, expresie a 
fidelității față de ideile mar- 
xism-Ieninismului.

— Lucrez de 20 de ani în a- 
ceastă uzină, mărturisește tur
nătorul Ion Ștefan. Am urmărit 
cu ochii mei transformările pe 
care le-a cunoscut fabrica 
noastră, participarea ei la ma
rele proces de 
descris la noi 
anii viitori.

S-au făcut, 
riri la acest 
la îndemîna 
recurs la el 
ilustra cît mai convingător po
sibil ceea ce proiectul de Di
rective numește atît de lapidar 
„progrese însemnate în toate 
sectoarele de activitate". Uzina 

• „Timpuri Noi" din Capitală nu 
a suferit prefaceri dintre cele 
mai spectaculoase în ultimii ani. 
Pentru ochiul neavizat, uzina 
este aceeași unitate care exact 
cu douăzeci de ani în urmă se 
profila pe fabricația de motoa
re și compresoare de aer. Numai 
că astăzi, această uzină cu de
numire simbolică pentru zodia 
sub care iși va desfășura acti
vitatea, și-a creat o autoritate 
de necontestat. Poate că cele 
42 430 motoare și 24 970 compre-

unei

BISTRIȚA-NASAUD

modificări • Angajamente îndeplinite • Omniprezența 
tinereții • Noi unități economice se edifică

Ținutul Bistriței și Năsău- 
dului. O zi, aici, se compară în 
fapte cu o semnificație deose
bită care concentrează, efortu
rile depuse pe cele mai diverse 
planuri. Fiecare zi a anului 1969 
înseamnă încă două tractoare și 
șapte alte mașini agricole intra
te în dotarea agriculturii; o zi 
înseamnă realizarea unor pro
duse industriale și agricole în 
valoare do peste nouă milioane 
lei ; înseamnă trei apartamente 
și cinci case personale predate 
la cheie, un kilometru de drum 
modernizat, mărfuri în valoare 
de trei milioane lei desfăcute 
prin magazine, un volum de in
vestiții de peste un milion lei 
pe șantierele obiectivelor de 
construcții-economice, sociale 
și culturale. Toate, încă o do
vadă — elocventă — prin care 
se atestă că, asemănător celor
lalte județe ale țării, această 
zonă de la interferența podișu
rilor someșean și transilvan cu 

>zona muntoasă dintre Țibleș și 
Căliman, se înscrie în circuitul 
accentuatelor modificări pe 
harta economică și socială a 
României, modificări ce înso
țesc anii de după Eliberare. In- 
făptuindu-se pas cu pas Direc
tivele Congresului al IX-lea al 
P.C.R. — de ridicare economică 
a tuturor zonelor țării și aici, 
alte și alte unități economice 
se edifică sau se dezvoltă ; zeci 
de milioane lei se investesc în 
scopul dezvoltării și intensifi
cării agriculturii, a celorlalte 
ramuri ale economiei. Stimulul 
în întrecere îl constituie dorin
ța înzecită ca cel de al X-lea 
Congres al P.C.R. și sărbători
rea aniversării a 25 de ani de 
la Eliberare, să fie întimpinate 
cu succese tot mai mari în în
trecerea socialistă. Șantiere în- 
tîlnești ori unde mergi în lo

calitățile județului. Obiectivele 
Sînt diverse, dar toate au ace
lași numitor comun : ritmul — 
un ritm alert, o intensitate a 
muncii care, de multe ori, 
nu-ți dă posibilitatea să reții 
pe retină, să raportezi la alte 
evenimente un moment sau al
tul al construcției, al plantației, 
al efortului general.

— Și, totuși, ritmul nu este 
unicul numitor comun — ține 
să precizeze interlocutorul nos
tru, tovarășul AUGUSTIN MA
TEUȚ. Acestui indiscutabil a- 
devăr i se mai adaugă TINE
REȚEA celor ce construiesc 
sau lucrează în fabrici, a celor 
ce duc pe umerii lor greul ac
tivității în agricultură. Cel pu
țin șaizeci la sută dintre aceș
tia au vîrstă utecistă.

— Tinerețe, obiective de im
portanță, succese. In aceste zile 
ce preced „Augustul 1969“ fie
care constituie o realitate a 
unui imens și diversificat șan
tier : județul Bistrița Năsăud. 
Dorim, totuși, să schițăm un 
dialog al realizărilor față de 
angajamente...

— în ianuarie, la conferința 
județeană U.T.C., cînd trebuia 
să formulăm răspunsul nostru 
la chemarea lansată de orga- (
nizațiile Prahova și Teleorman, 
am stat și judecat mult, prin 
activiști desfășurînd o largă :
consultare în organizații. Două 
lucruri ne preocupau în mod ’
deosebit : stabilirea unor anga
jamente pe măsura puterilor și 
capacității noastre și corelarea 
acestor obiective cu sarcinile W 
economice ale județului. Și, 
credem noi, ceea ce ne-am pro
pus, ne reprezintă. Acum, de 
iapt, în discuții realizările au A 
și luat locul angajamentelor. 
Inițiativa tinerilor de la auto
baza Bistrița : Cel mai mic con- 
sum de carburanți, lubrefianți " 
și piese de schimb la 10 000 kilo
metri parcurși s-a concretizat, a 
pîna la urmă, într-o economie, WP 
de peste 30 000 lei, ceea ce dă 
garanția că pînă la deschiderea 
Congresului al X-Iea al P.C.R., A 
la această unitate va fi înde
plinit și chiar depășit angaja
mentul formulat pentru tot A 
anul. Și, apelînd tot la limbajul 
cifrelor, amintesc că cei paft-u 
mii și ceva de tineri din indus- a 
tria județului, desfășurînd larg W 
întrecerea socialistă, acordînd 
mare atenție pregătirii lor pro- _ 
fesionale, organizării locului de A 
muncă au contribuit la realiza
rea — în primele cinci luni ale 
anului — unei producții su- Ai 
plimentare de aproape douăzeci 
milioane lei.

— Acest ultim succes amintit A 
de dumneavoastră, credeți că — 
reprezintă materializarea între
gului potențial de care dispune 
tineretul din industria județu
lui ? La recenta plenară a Co
mitetului județean U.T.C. nu
meroși vorbitori sesizau o sea
mă de deficiențe...

— înțeleg aluzia... Deși, în 
anii trecuți, despre o asemenea 
realizare nu puteam vorbi nici 
după un an întreg de muncă, 
totuși și eu am convingerea că 
cifra la care ne-am fi referit 
cu acest prilej putea fi mai 
mare. Cele peste 20 000 de zile- _ 
om absentate în primele cinci A 
luni ale anului, însă, s-au. tra
dus în importante nerealizări.

Convorbire cu tov,
AUGUSTIN MATEUȚ,

prim-secretar al Comitetului ju
dețean Bistrița-Năsăud al U.T.C.

Socotind numai minimum pro
ducției posibil de realizat de 
un om calificat într-o zi, și so
cotind la nivelul absențelor în
registrate ajungem la o cifră 
apreciabilă — circa zece mili
oane lei. Considerăm ca o mare 
lacună a activității noastre in
suficienta susținere a acțiuni
lor de mare interes desfășurate 
(concursuri și olimpiade pe me
serii, vizite, schimburi de ex
periență etc.) cu o muncă poli
tică permanentă, de conținut.

— Vă mulțumește numai diag-i 
nosticul ?

— Nicidecum 1 în organiza
țiile U.T.C. din toate unitățile 
economice, în prezent slnt ini
țiate activități complexe al că
ror subiect este : Valoarea mi
nutului pentru producție. în ca
drul acestor activități, calcu
lele concrete privind producția 
posibil de realizat în cele zece- 
tate, cîștigul propriu pierdut 
de la producție prin întîrzierile 
la program sau în orele absen
tate, eîștigul propriu pierdut 
din aceleași cauze cu totul su
biective, discuțiile cu cei so
cotiți „un caz", expunerea de 
grafice — ocupă locul principal. 
Printre organizațiile U.T.C. ce 
desfășoară o vie activitate se 
află țele de la Fabrica de hîrtie 
Prundul Bîrgăului, U.I.L. Uva 
Mică, Susenii Bîrgăului și uni
tățile economice din orașele 
Bistrița și Năsăud.

— Organizația județeană Bis- 
trița-Năsăud numără peste 
25 000 de tineri angrenați în di
ferite sectoare de activitate. In 
această perioadă în ce altceva 
s-a materializat efortul lor ?

— Obiectivele activității 
noastre sînt diverse. Pornind 
de la recomandările Plenarei 
C.C. al U.T.C. din decembrie 
1968 care prevedeau că tinere
tul trebuie să fie prezență ac
tivă la îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Biroul Comitetu
lui județean U.T.C. a avut în 
atenție relația tînar-producție, 
în acest sens acționînd operativ 
și eficient prin forme specifice. 
Spre șantierele de construcții, 
unde se semnalase lipsa brațe
lor de muncă, am îndrumat 
aproape opt sute de tineri, ma
joritatea dintre ei fiind cuprinși 
acum, la cursurile de calificare, 
iar alți șase sute vor fi îndru
mați pînă în două luni să lu
creze pe șantiere. In 2onele fo
restiere ale județului tinerii au 
plantat, în primăvara acestui 
an, 137 hectare, depășindu-se 
cu mult angajamentul. Elevii 
școlii silvice din Năsăud, pre
cum și alți tineri, au j fost cu
prinși într-o tabără special des
chisă în munte, reușind ca în 
zece zile să planteze mai bine 
de 50 hectare de pădure. 
Aceeași vie activitate au desfă
șurat și uteciștii din Ilva Mică, 
Lunca Ilvei, Telciu, Măgheruș 
și elevii liceelor din Năsăud. In 
cooperativele agricole, mai bine

(Urmare din pag. I)

pă ce terminasem liceul, am fost 
corector la cotidianul din Sucea
va natală și deci mă pricep cît 
de cît și la gazetărie.

— Nu, nu vreau să realizez un 
material de culoare. Vreau să vor
bim despre destin. Ce înseamnă 
pentru dumneata, tânăr tehnici
an al unui mare șantier și filo
zof in spe, destinul ?

— Sub specie strict științifică 
v-aș putea da definiția existentă 
în cursuri, dar nu cred că asta 
vă interesează aici... Am să vă 
vorbesc deci despre destinul meu; 
cu alte cuvinte, voi vorbi despre 
mine, folosindu-mi experiența de 
viață — deci cazul particular — 
ca un material ilustrativ, pentru 
conturarea datelor principale ale 
acelui fenomen general pe care 
l-am putea numi: Marea cons
trucție socialistă •— modelatoare 
de destine umane. F 
știți că sînt pregătit pentri 
semenea discuție, căci încă de pe 
acum — e drept, cam devreme, 
căci abia mă lupt cu pragul anu
lui trei — îmi string fișe pentru 
o lucrare de stat cu titlul de 
mai sus.

— Să „frunzărim* deci aceste 
fișe.

— Fără să mă tem că pronunț 
vorbe mari, încep prin a vă spu
ne că destinul meu se împarte 
în două perioade structural dife
rite : înainte și după întâlnirea cu 
Porțile de Fier.

De altiel să 
pentru o a-

de două mii dețineri au fost an- 
trenați sa lucreze în sectoarele 
cheie — zootehnie și pomicul
tură mai ales — unde se sim- A 
țea acut lipsa brațelor de mun
că, iar în cadrul I.M.A. și I.A.S., 
în colaborare cu conducerile â 
tehnice și administrative, s-a " 
desfășurat o intensă activitate 
în sensul cuprinderii tuturor 
tinerilor în acțiunea pentru ob- 
ținerea unei înalte eficiențe. 
Făptui că întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii din 
Budești, Cepari, Hușeni și Tea
ca au îndeplinit cu mari depă
șiri prevederile de plan pe cam
pania de primăvară, iar lucră
rile executate au fost omologate 
numai cu calificativele „bine“ 
și „foarte ^ine-, își are expli
cația și în acțiunile desfășurate 
de organizațiile U.T.C. — con
cursurile profesionale, raiduri 
fulger la locul cic muncă, întil- 
nîri ale celor mai tineri meca
nizatori cu „așii meseriei", pro- 
zentarea noutăților în meserie. 
Din județ au fost încărcate mai 
multe zeci de vagoane cu fier a 
vechi, iar plantele medicinale “ 
au fost strinse în cantități mult 
mai mari decît prevăzusem. _

— Valoric, în ce proporție
v-ați îndeplinit angajamentele 
formulate In întrecerea socia
listă ce se desfășoară în cinstea A 
celui de al X-lea Congres al 
P.C.R. și a celei de. a 25-a ani
versări a Eliberării ? a

— In general, consider că cir- " 
ca șaptezeci la sută din angaja
mentele noastre au fost înde-
fjlinite — e adevărat unele rea- A 
izări depășesc angajamentele 
dar mai avem și obiective unde 
ne situăm încă cu mult sub po- A 
sibiiități. Ne preocupăm, însă, 
de aplicarea în continuare a 
unui amplu program de mă- A 
suri stabilit de recenta plenară 
a comitetului județean ce vi
zează îndeplinirea exemplară 
a propriilor angajamente, do- A 
vedind și prin aceasta că tine
retul din organizația noastră nu 
precupețește nimic pentru a ii A 
în primele rinduri ' ‘
rilor marilor și ___ _ __
obiective stabilite de partid.

★ _____ ___ ____ r
Oriunde am mers în județul mai bine suportul acelei ade-

Bistrița-Năsăud, în unități in- ziuni exprimate de fiecare din-
dustriale, în sate, comune, școli, tre vorbitori. îmi dau seama că
cooperative agricole, întreprin- ea unește într-un singur ter-
deri agricole de Stat sau pentru A men pe toți cei prezenți, de la 
mecanizarea agricultv»’” nn T— us-:-—.. j;-
lucru a ieșit pregnant 
dență, 
tinerii 
general, 
munca 
cel mai 
gajamentui formulat și faptă 
va fi 
Fiecare 
cincizeci 
neri ai 
vîrstnici, 
evidențiindu-se pe planul mun
cii Ia înfăptuirea sarcinilor de 
producție și a i „ j 
în întrecere, așează o semnătu
ră viguroasă în marea carte a 
realizărilor de bilanț, că dă o 
dovadă a atașamentului față de 
politica economică a partidului 
și statului nostru.

industrializare 
proporții în

o dată, refe-nu
exemplu, cel mai 
vorbitorilor. S-a 
tocmai pentru a
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soare fabricate în perioada 1 
Mai 1949 — 1 Mai 1969 se expri
mă prea fragmentar. Dar, spu- 
nînd că toate locomotivele rea
lizate în țară, de la 120 C.P. la 
6 580 C. P., se echipează cu 
compresoarele uzinei „Timpuri 
Noi", câ toate instalațiile pe
troliere fabricate la noi în țară 
se echipează cu aceleași com- 
presoare, că motoarele și com- 

k- — presoarele realizate aici por- 
"pentru^â ii A nesc în 29 ale
ale înfăptui- credem că am spus suficient
deosebitelor pentru a desluși componentele

mîndriei constructorilor de ma
șini de pe malul Dîmboviței.

Privesc în sală și descopăr

agriculturii, un ion Vișinescu, simpatizant din 
. „ în evi- ilegalitate al partidului comu-

entuziasmul cu care A nist, și Ion Tărăngoi, membru 
lucrează, optimismul de partid din ilegalitate, azi 
convingerea că prin , pensionari, de la Maria Crăes- 

ce o desfășoară, in a cu, muncitoare miezuitoare, de 
scurt timp între an- W 28 de ani în uzină, aflată acum 

. “ la masa prezidiului, Ia Ovidiu 
așezat semnul egal. Raica, tînăr șef de brigadă, 

dintre cei aproape George Ionescu, Petre Găman,
și cinci de mii de ti- la Aurel Cazan, muncitori în 
județului, alături de secție.
are convingerea că > Ei cei prezențit lucrează în- 

tr-una din secțiile de bază ale 
„ - - .------- . uzinei. De felul cum decurge
angajamentelor £ activitatea de producție aici,

n-zn n sp na n- depinde în mod hotărîtor cali
tatea muncii în întreaga uzină.

A Prin asigurarea sincronizării
tuturor factorilor s-a reușit îm
bunătățirea continuă a calită- 

• ții produselor, diminuarea per
manentă a rebuturilor, micșora- 

GH. FECIORU rea substanțială a cheltuielilor
a de regie. S-au spus, dar fără

— Cum arăta acest destin 
înainte ?

— în acea perioadă viață mea 
s-a desfășurat, hai să zicem, du
pă canoanele înțelesului antic al 
noțiunii de destin: ilogic, nepre
văzut, dominator... Copil, mi-am 
pierdut mama în timpul războ
iului. Împrejurări generate de a- 
ceastă calamitate au făcut să jiu 
crescut într-o țară străină și să 
nu-mi cunosc tatăl decît după ce 
împlinisem 12 ani. A urmat în
tâlnirea cu patria, adaptarea la 
noua situație, anii de școală, în 
timpul cărora — observați absur
dul pricinuit de urmările războ
iului — principala luptă am da
t-o pentru... învățarea limbii ma
terne. Apoi o primă decepție : 
faptul de a fi căzut la examenul 
de admitere al unei facultăți pe 
care-o visam încă din copilărie... 
Apoi întâlnirea cu marea dragos
te, căsătoria, copilul... Și, ca din 
senin, o mare dezamăgire famili
ală, una din acele lovituri nepre
văzute prin care destinul izbeș
te necinstit, sub centură, una din 
acele întâmplări năucitoare care-i 
fac pe oameni, mai ales pe cei 
tineri și mai ales cînd nenoro
cirea se-ntîmplă într-un moment 
ce părea plin de frumusețe și 
lumină, să și dorească un singur 
lucru : fuga.

— In asemenea împrejurări 
mulți oameni, mai ales cei tineri, 
„fug“ fdră vreo țintă precisă. 
Dumneata de ce ai „fugit* toc
mai la Porțile da Fier ?

— O, n-am venit aici după o 
deliberare profundă. Pe vremea 
aceea știam cum arată un mare 
șantier numai din cărți Și filme. 
Am venit aici pentru că aflasem 
întâmplător că un fost elev al 
liceului nostru, inginerul Lauren- 
țiu Turcanu, lucrează la Porțile 
de Fier. Dar nu l-am întâlnit 
decît la vreo șase luni după ce 
mă angajasem.

■— Adică atunci cînd începea 
să se contureze perioada „după*.

— Nu, cînd perioada „după* 
se statornicise precis în conșfiin-

ției. Atît în ce privește pe ti
nerii muncitori (în curînd, sec
ția va beneficia de aportul unui 
nou contingent de absolvenți ai 
școlii profesionale), dar și pe 
cadrele tehnice.

— După părerea mea, spunea 
cineva, ar trebui mult mai se
rios pusă problema valorifică
rii potențialului tehnic de care 
dispune uzina. In același timp, 
in spiritul proiectului de Direc
tive, mi se pare că trebuie cit 
mai grabnic găsită o formă a- 
decvată de completare a studii
lor pentru ingineri. Actualele 
cursuri post-universitare. pe 
lingă aceea că sînt insuficien
te ca număr, au și caracteristica 
de a fi unilaterale, asigurînd în
deosebi o specializare economi
că și deloc tehnică.

Referindu-ne, în încheierea 
acestor succinte .însemnări de 
la adunarea extraordinară de 
partid a organizației nr. 1 din 
sectorul metalurgic, la fondul 
pe care s-au desfășurat dezbate
rile, poate cel mai nimerit este 
să amintim cuvintele forjorului 
Victor Butcă :

— Sintern mîndri să ne știm 
participan(i la discutarea unor 
documente privind viitorul țării, 
viitorul nostru. O asemenea 
metodă de lucru, acest bun obi
cei al partidului nostru ne face 
să-l ascultăm, să-l urmam plini 
de încredere.

La unison, membrii de partid 
de aici au încredințat mandatul 
reprezentanților lor, delegații 
ia conferința de partid pe uzi
nă, să le exprime, să le trans
mită această încredere, devota
mentul lor în linia politicii 
partidului.

(Urmare din pag. 1)

— Mi se pare că cel mai bun 
început pentru discuția noastră 
este să amintim cîteva din Te
zele, recent apărute, pentru 
Congresul al X-lea al Partidu
lui . „Procesele înnoitoare care 
au loc în toate domeniile vieții 
noastre sociale — se spune aco
lo — solicită din plin aportul 
tineretului, oferă cîmp larg de 
afirmare clanului și inițiativei 
sale creatoare". După cum se 
cunoaște, Tezele stabilesc sar
cina perfecționării continue a 
muncii organizației noastre toc
mai sub semnul unei t eficiențe 
sporite în atragerea tineretului 
in activitatea economică pentru 
mărirea rezultatelor sale în pro
ducție. Intr-un astfel de context 
se cer înscrise și preocupările 
recente ale Comitetului Central, 
concretizate în cîteva concur
suri profesionale de amploare, 
cu caracter de masă.

— Am aflat că aceste 
întreceri organizate de 
Uniunea Tineretului Co
munist in colaborare cu 
Uniunea Generală a Sin
dicatelor și cu ministerele 
de resort se adresează 
doar anumitor categorii 
de tineri meseriași. Ce 
criterii au hotărît delimi
tarea lor ?

— Este ști^t că la ora de față 
în unitățile noastre economice 
au intrat în tradiție numeroase 
acțiuni desfășurate în organiza
rea U.T.C., cu eficiență recu
noscută în catalizarea partici
pării tinerilor la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor din pla
nul economic. Forme de succes 
în educarea prin muncă și pen
tru muncă a tineretului, ele 
n-au reușit totuși să ajungă Ia 
generalizare 'în toate ramurile 
economici. Tocmai de aceea am 
căutat să preîntâmpinăm apa
rentul . hiatus creat, destinind 
concursurile la care ne re
ferim acoperirii cîtorva me
serii mai rar întîlnite la 
contactul cu acțiunile noastre 
de amploare. Este vorba de ti
nerele țesătoare angajate în 
concursul „ mîini măiestre", de 
tinerii din industria petrolieră 
pentru care se instituie „trofeul 
sondorului", de șoferi, de per
sonalul d^ pe locomotivă, de ti
nerii din comerț, de cei ce lu
crează în industria alimentară 
de preparat • conserve. De ase
menea, un concurs organizat în 
colaborare cu Ministerul Muncii 
este destinat aprofundării nor
melor de tehnica securității 
muncii, însușirii legislației res
pective. Concepute ca acțiuni 
de masă, orientate în mod ac
centuat spre beneficiarul prin
cipal — producția întrecerile 
profesionale la care insistăm să 
participe cit mai mulți tineri 
își propun să contribuie la eli
minarea diferitelor asperități 
ivite în universul diurn al ac
tivității, să mărească randamen
tul fiecărui tinar la locul său 
de muncă.

— Cînd vom avea pri
lejul să prezentăm citito
rilor noștri pe_ ciștigă- 
torii trofeelor puse în 
joc?

— Titlul de cîștigâtor al ori
cărui concurs se află bineînțe
les la celălalt capăt al drumului. 
Noi ne aflăm deocamdată aici, 
în perioada inaugurală. Fiecare 
concurs se desfășoară conform 
regulamentului în mai multe e- 
tape, esențială, de bază, fiind 
etapa de masă, inițială. Con
cursurile respective nu sînt des
tinate unor „virfuri- ci urmă
resc angajarea în spirala per
fecționării a unui număr cît mai 
mare de tineri.

— Să ne plasăm in 
ipostaza unui tînăr parti
cipant la întrecerea dota
tă cu premiul „mîini mă
iestre"...

— Ați ales tocmai exemplu] 
concursului destinat exclusiv 
fetelor... Dar, oricum, putem e- 
xemplifica, foarte bine. întrece
rea la a cărei organizare co
laborează Consiliul Național al 
Femeilor și Editura tehnică are 
drept obiectiv îmbogățirea cu
noștințelor, perfecționarea pre
gătirii tinerelor țesătoare și 
urmează să parcurgă traseul do 
la faza de masa la cea republi
cană. La faza de masă vor par
ticipa filatori și țesători între 
16—30 ani, indiferent de forma 
de calificare prin care au trecut. 
La concursul pe țară va fi invi
tat cîștigătorul etapei pe între
prindere.

— Și care sînt „furcile 
caudine" în drumul spre 
trofeu ?

— Proba practică analizează 
trei obiective : producția, disci
plina și calitatea, Ia fiecare ca
pitol concurentul obținînd un 
anumit punctaj. Trebuie subli
niat faptul că proba practică se 
realizează prin urmărirea tineri
lor la locul lor de muncă un a- 
numit timp, 1—2 luni, vreme în 
care observațiile făcute sc con
stituie în oglinda nivelului în
deplinirii sarcinilor de plan, a 
respectării disciplinei în produc
ție, a modului cum sc încadrea
ză în prescripțiile de calitate. 
Considerăm că este o formă 
foarte indicată pentru a stimula 
raportarea la regimul optim de 
lucru, de a crea deprinderi în 
acest sens. Nu va lipsi firește 
proba teoretica, cu rostul de a 
apropia pe tînăr de cartea teh
nică, de a-1 obliga la însușirea 
de noi cunoștințe. Bibliografiile 
întocmite sînt generoase și ca
pabile să satisfacă chiar pe cel 
mai sîrguincios concurent.

— V-am propune un 
panoramic fie chiar mai 
restrîns al celorlalte con
cursuri.

— Vreau să menționez că în 
ce privește modul de organizare 
intervin doar nuanțările cerute 
de specificul meseriei respecti
ve. Altfel, întrecerile vor cu
noaște întregul traiect de la faza 
de masă la cea pe țară, regula
mentele întocmite stabilind toa
te reglementările de rigoare. 
Fără a ii concepute ca intersec
ție de prevederi rigide, aceste 
regulamente — sintetizînd ex
periențele locale în organizarea 
unuia sau a altuia dintre con
cursurile pe care Ie generali
zăm — au totuși calitatea de a 
stabili un numitor comun, ofe
rind cadrul comparabilitâții.

Aminteam că unul din con

cursuri este adresat tinerilor 
conducători auto. Se știe că in 
multe locuri „olimpiada șoferu
lui" și-a dovedit din plin opor
tunitatea. Prin colaborarea 
noastră cu M.T.A.N.A. .. M.A.I. 
se creează acum posibilitatea an
trenării tuturor conducătorilor 
auto între 18—30 de ani în com
petiția profesionala. Trofeul son
dorului, organizat cu concursul 
Ministerului Petrolului își pro
pune sa contribuie la intensifi
carea acțiunilor destinate îmbo
gățirii cunoștințelor profesiona
le ale tinerilor din schelele pe
troliere. Pornind de la realita
tea existenței pe locomotivele 
ce parcurg magistralele țării a 
unui număr însemnat de tineri, 
împreună cu Ministerul Căilor 
Ferate am stabilit concursul 
destinat să stimuleze pregătirea 
profesională a mecanicilor de 
locomotivă, a ajutorilor lor, a 
fochiștilor. în untațîle noastre 
comerciale, aproape nici nu tre
buie amintit, își desfășoară ac
tivitatea un foarte mare număr 
de tineri. Este o dorință a fie
cărui cetățean care apelează la 
serviciile lucrătorilor din co
merț să fie servit prompt, civi
lizat. Concursul instituit pentru 
acest sector șî-a înscris pe an
tetul său o asemenea deviză, a- 
vînd yh obiectiv în egală măsură 
lucrătorii tineri cu diferite me
serii : bucătari, cofetari, ospă
tari, vînzători produse alimen
tare, vînzători textile, încălță
minte și metalo-chimice, din sis
temul de unități ale Ministeru
lui Comerțului Interior și ale 
O.N.T. Concursul pentru desem
narea celui mai bun preparator 
de conserve se desfășoară, deo
camdată doar la Tulcea. Cît 
privește concursul de cunoaștere 
a normelor de tehnica securită
ții muncii el se adresează unor 
largi categoriif de lucrători din 
diferite ramuri industriale. Noi 
ne-am gîndit să-i asigurăm de
butul în sectorul minier.

— Sintem informați că 
în multe unități concur
surile au lăsat deja în ur
mă pragul startului.

— Este și normal, întrecerile 
fiind primite cu un deosebit., 
interes. Sîntem acum în perioada 
fazei dc masă, hotărîtoare, după 
cum am mai menționat. Eșalonat 
vor avea loc apoi fazele supe
rioare urmînd ca finala pe țară 
să se desfășoare la date ce vor 
fi stabilite ulterior.

în încheiere doresc să subli
niez că întrecerile preconizate 
de noi, cu concursul forurilor 
amintite, au o desfășurare cicli
că, reluarea lor după o anume 
perioadă de timp urmărind să a- 
sigure continuitate în pregătire, 
să mențină treaz interesul pen
tru autoperfecționare.

N. UDROIU

Cu planul semestrial îndeplinit
• SALINA OCNA MU

REȘ, din județul Alba, a 
îndeplinit înainte de termen 
sarcinile planului semes
trial. Față de sarcinile la zi 
minerii au extras peste pre
vederile de plan 10 000 ton» 
sare solidă, 6 000 tone sare 
in soluție și 1100 tone sare 
extrafină.

Pe baza rezultatelor obți
nute pînă acum și a posibi
lităților create în vederea 
sporirii producției și a efi
cienței economice, colectivul 
acestei unități și-a suplimen
tat angajamentele luate în 
cinstea Congresului parti

dului și a aniversării elibe
rării.
• CONSTRUCTORII DE 

PE ȘANTIERUL CENTRA
LEI TERMOELECTRICE RO- 
VINARI și-au îndeplinit cu 16 
zile mai devreme sarcinile 
de plan pe primul semestru 
al anului. Calculele arată că, 
pînă la finele anului, con
structorii acestei centrale 
termoelectrice, care într-o 
primă etapă va avea o pu
tere instalată de 400 MW 
vor realiza un volum supli
mentar de lucrări în valoare 
de circa 3 milioane lei

(Agerpres).

fundîndu-te destinul ou destinul 
construcției înseși.

... Ctnd m-om angajai aici, ca 
muncitor necalificat, am decla
rat, fără să știu de ce, că am 
numai patru clase primare. Dar 
șeful care m-a luat în primire, 
maistrul Ion Găină, alături de 
care lucrez și acum, mi-a spus : 
„Mă, eu cunosc la oameni: doar 
ma uit în ochii tăi și știu ce-ai 
făcut nu numai acum zece zile, 
ci și acum zece ani. Să-ți fac 
fișa: tu ești un băiat subțire și 
cu carte care ai dat de necazuri.

PORȚILE DE
ța mea, în felul meu, nou, de-a 
fi și gîndi... Căci după venirea 
pe șantier destinul meu s-a așe
zat foarte rapid într-o matcă pe 
care acum o puteam urmări și 
chiar dirija. Repet, nu mă tem de 
vorbele mari pentru că felul în 
care acționează Porțile de Fier a- 
supra oamenilor justifică din plin 
asemenea vorbe... S-ar putea scrie 
studii întregi, romane, piese de 
teatru, poeme poate, despre ma
rele firesc cu care își primește o 
mare construcție oamenii, despre 
rapiditatea cu care și-i integrează 
organic, modelîndu-i repede — 
dar fără brutalitate — potrivit 
spiritului general (ie aici, con-

Acum te ascunzi de noi că ai 
școală ca sd nu-ți facem înlesniri 
sau ca să nu te luăm peste pi
cior cînd ți-ar da bășicile-n pal
mă. Bine faci*.

... A fost prima lecție de psi
hologie practică pe care mi-a 
dat-o șantierul. Printr-un om 
simplu, franc și aspru, care nu 
m-a cruțat, care a rîs ctnd era 
de ris de palmele mele neînvă
țate cu munca brută, dar care a 
știut să mă trimită la calificare 
urgent — și totuși într-un mod 
care să nu-mi lase impresia că 
mi se face vreo înlesnire... O să 
vi se pară ciudat, dar una din ca
litățile principale ale oamenilor.

de aici, oameni aspri, al căror 
obraz împrumută ceva din duri
tatea betoane lor și al căror fel de 
a vorbi t-a adaptat comenzilor 
rapide strigate peste uruitul mo
toarelor, este delicatețea sufle
tească, o discreție de un fel spe
cial, comunicativă totuși, o soli
daritate tacită, născută din efor
tul comun împotriva naturii și 
termenelor... Am lucrat, în cei 
doi nni și mai bine, pe la mai 
toate locurile de muncă de pe 
șantier (noi, macaragiii, trety* 
să fim mereu „gata să schimbăm

FIER
sectorul*) și-mi pot ' îngădui să 
generalizez: la Porțile de Fier 
întâlnești, ca peste tot, tot soiul 
de oameni, dar la nici unul din 
ei, indiferent de profesie, vîrstă 
sau funcție, n-am întfinit indife
rența față de omul de alături. 
O grijă aspră, disimulată fie sub 
tonuri voit brutale, fie sub ex
primări ironice, se simte in per
manență... Am lucrat de la înce
put pe cele mai grele macarale 
(B.K. 1000 de 50 tone,
K.B.G.S. 450 de 25 tone și al
tele) și cred că într-un fel sau 
altul am avut nevoie în acești 
ani de fiecare din cei 200 de oa
meni cîți numără secția noastră.

N-am întâlnit însă nici unul care 
să nu-ml sară de îndată în a- 
jutor. Înțelegeți, într-un timp 
foarte scurt am cîștigat aici o 
familie de, 200 de oameni care 
face parte dintr-un „neam* de 
10000 și mi-am recăpătat astfel 
încrederea în „ființa de-alaturi*, 
ceea ce, față de starea sufleteas
că în care venisem aici a însem
nat de fapt vindecarea. In aceste 
condiții mi-a fast foarte ușor — 
sufletește vorbind — să-mi vad, 
în paralel cu îndatoririle profe
sionale, de studii.

— Ți se spune cumva „filozo
ful* ?

— Nu. Oamenii privesc faptul 
că un macaragiu de-al lor urmea
ză filozofia ca pe lucrul cel mai 
firesc. Toceala mea, noaptea la 
veioza din dormitor, nu trezește 
nici un fel de ironii, dar nici 
n-am observat la vreunul din to
varășii mei vreo stânjenitoare a- 
titudine de subordonare pentru 
faptul că „știu mai multă carte*. 
Este exact ca într-o familie, unde 
frații sînt tratați la fel, indife
rent de drumul profesional ales. 
De altfel, tovarășii mei nu mă 
„menajează*, nu mă absolvă, pen
tru că învăț, de sarcinile mui
cii. Și, paradoxal, tocmai aceas
tă atitudine bărbătească mă aju
tă cel mai mult > îmi sporește tn- 
crederea în mine și conștiința că 
eu am fost în stare să depașesa. 
o cumpănă grea a vieții.

— Ei îți cunosc această cum
pănă

— Este prima oară cînd vor
besc despre ea — și o fac aîbi, 
public, spre a le mulțumi oame
nilor de la Porțile de Fier pentru 
tot ce au făcut pentru mine... 
Probabil că în vara viitoare, o- 
dată cu sporirea dificultății cursu
rilor, va trebui să părăsesc Șan
tierul. Dar voi reveni an de an 
aici, măcar o lună, măcar cîteva 
zile... Ca macaragiu, care nu vrea 
să-și piardă îndemlnarea, dar yi 
ca un veșnic prețuitor și cercetă
tor al profilului moral al Omu
lui de pe marile șantiere, pro
totip aflat, după părerea mea, în 
primele rînduri ale societății 
noastre. Va fi o mîndrie pentru 
mine, peste ani, să mă recomand: 
absolvent al Facultății de filozo
fie și al marii universități de la 
Porțile de Fier...

*
Am notat această convorbire 

lingă geamul acelei aeriene „u- 
zine circulare* care este cabina 
unei macarale de mare tonaj. A- 
fară, în noapte, la 20 de metri 
dedesubt și la 40 deasupra, Con-' 
stelația Porților de Fier își juca 
luminile ca într-o geneză. Un ta
blou mirific, propunîndu-se unei 
descrieri eventual poematice.

Dar nu aici. Prezenta „scrisoa
re*, așa cum am convenit cu ma
cara giul-student Gheorghe Albot, 
nu este In nici un caz un... „ma
terial de culoare*.
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autor al „luminărilor-. Nici don 
Rodrig, Cidul, nu există pentru 
noi ca un tkitrîn senior virtuos, 
ci doar ca marele învingător al

maurilor. El continuă să dea 
acea replică minunată : „Valoa
rea nu așteaptă să treacă șir de 
ani".

A FI EMANCIPAT

NU „TINERII NOȘTRI 
BUNICI" CI „TINERII 

NOȘTRI PĂRINȚI"
Mioara Cremene r Daci vrem 

să vorbim despre trăsăturile 
tineretului contemporan și să-1 
privim în perspectiva timpului, 
mi se pare cu totul exagerat să 
facem o comparație între cel 
de azi și cei de acum 50 de ani. 
Din 1919 nu au trecut 50 de ani. 
ci mai multe epoci istorice. Mal 
bine să ne referim la cei care 
au fost tineri acum 15-20 de 
ani. Șl încă, distanța mi ae para 
apreciabilă : atlt de multe lu
cruri s-au petrecut între timp... 
Să vedem ce deosebește tinere
tul nostru de azi de cel din 
1950 șl încă ceva : ce caractere 
specifice are tineretul din Ro
mânia socialistă, moștenitor șl 
continuator al unor tradiții, 
față de tinerii din alta țări ale 
lumii.

Manole Auneanu i $1 eu cred 
că e mai bine sâ-i lisăm acum 
pe bunicii noștri șl iă ne refe
rim la cei care aveau 20 de ani 
acum două decenii. De altfel, șl 
unii dintre noi, cei de aid, ne 
apropiem de vîrsta foștilor ti
neri din 1950. E vorba despr* o 
generație care, datorită condi
țiilor istorice șl sociale ale ace
lei vremi, a realizat niște lu
cruri pentru care avem toată 
admirația. A fost perioada șan
tierelor naționale, a începutu
rilor, a temeliilor. Mulți dintre 
tinerii de atunci aveau aceeași 
dragoste de cultură ca adoles
centul de azi, dar pentru e* si 
poată învăța la liceu, trebuiau 
mai întîl sâ-1 clădească. De 
aceea, poate numai unii dintr* 
ei au avut posibilitatea să fie 
atît de bine informați, atlt da 
multilateral pregătiți cum este 
un student ori un tfnăr ingin» 
în 1969.

eunnsc toate drumurile și mal 
toate conflictele personale. Nu 
■lnt puține. De la categoria de 
salariu pini la polipii fetițm. _ 
Are povești extraordinare ex
trase din cel mai banal coti
ți d ian, un simț al observației 
Înfricoșător, o expresie simplă 
și patetică, la care e gr*j *4 
reziști. Dragostea premarita'.ă 
dintre el și soția Iui *-■ desfă
șurat undeva, la margine de 
București, unde fata lucra ca 
taxatoare pe un auteb’sz de ba
rieră. Tină ml fugea aâ prlr.il 
intrarea ei îb aritimb al căsăto
rea ea rfteva ere bun*. El
ide. Iar ceea ee a* petrece 
a4 ta ra—. ia te ml Ha M a mai

W7OAJU cixwrri
Dan Constantincacu i Mă afla 

în postura puțin delicată a oui- 
va care trebuie al vorbească 
despre sine însuși. Pentru că 
eu însumi sînt tlnăr, (studiez 
la o facultate care — a-ar spu
ne — nu are tangențe cu lite
ratura, la facultatea de fizică), 
vorbind despre tinerii de ari 
îmi fac, de fapt, autobiografia. 
Dar, ca în orice autobiografie.
trebuie să începi prin a apune 
cînd te-al născut și rine îți 
sînt părinții. Ceea ee a riști gat 
generația mee — < a riști gat 
aceste lueruri prin eforturile 
„tinerilor noștri plnr.ți- al 
chiar, vorba poete lut ale _ ti
neri lor noștri bunici- — este, 
în primul rtnd, poeibflItatea de 
• învăța, de a ee eultlva, da a
se autoperfecționz. !ntr-w fel 
și noi deschidem șantiere : tmul 
i-ar pute* numi uutotnati- 
xare“, altul „fizica modernă-, 
altul „literatură modernă*^. 
Ceea ce ni a-a dăruit e nu nu
mai construcția culturală, «fl 
li dreptul de a a folosi

Manole Armeano j Impresio
nantă la tînărul de azi e formi
dabila lui dorință (chiar ambi
ție) de a eunoaște cit mai mult. 
Am avut ocazia al stau de vor
bă cu numeroși tineri și mi-a 
atras atenția chiar și simplul 
fapt că unii dintre ei știu două- 
trei limbi. Sau împrejurarea el 
un tînăr matematician De care-1 
cunosc, Aurelian Camll Petres
cu, (fiul lui Camll Petrescu) 
este în același timp și un bun 
cunoscător în problemele muzi
cii, ale literaturii. Aș apune 
chiar, bizuindu-mă și pe alta 
fapte, că tinerii de azi sînt ex
trem de pretențioși față de sine. 
Nu toți, evident. Sînt oameni 
care știu ee li sa eere șl care-șl 
cunosc puterile. O asemenea 
auto-cunoaștere constituie și 
o garanție că perspectivele țării 
noastre) pentru 1980, așa cum 
sînt cuprinse în documentele 
Congresului, se vor transforma 
în fapt. Evident, asta se va In- 
tîmpla prin eforturile întregu
lui popor și nu numai ale celor 
care peste 10 ani vor avea vîrs
ta mea de azi.

Radu Cosașu • Multă vreme a 
avut curs părerea sumară că 
tinerii care nu sînt excepțio
nali, care nu inventează toată 
ziua, cei despre care ziarele nu 
spun nimic și pe care cinema
tografia nu-i filmează profil și 
bust, cei fără succese bubuitoa
re, intră în categoria mediocri
tății și a mediocrităților. Me
diocritatea se confunda cu lip
sa de succes social. Azi știm cu 
toții că ea se definește altfel 
și poate aparține foarte bine și 
celor „culțl" care, toată ziua 
bună ziua, se gindesc „cum să 
rupă gura" lumii scriind ca 
Robbe-Grillet și versificînd fără 
vorbe. (La Paris a apărut un 
roman în care autorul evită cu 
strășnicie și succes să foloseas
că litera „e“ 1). N-am crezut 
niciodată în acea părere,suma
ră și de multe ori am fost cri
ticat pentru neorealism, adică 
Îientru faptul că iubeam și mă 
nteresa la culme — cît viața 

lui Pasteur, Camil Petrescu sau 
Tolstoi — viața tinerilor tre
ziți la 4 dimineața, plecați în 
navetă cu somnul pe ochi, în
grijorați de starea pantofilor 
lor, obsedați de prima tuse 
convulsivă a primului lor copil. 
Din acea perioadă — în afara 
criticilor acerbe — mi-a rămas 
una din cele mai dragi priete
nii, prietenia unui frezor foar
te tînăr întîlnit la Bicaz, azi 
electrician la I.T.B. Am mai 
vorbit despre el — sper să vor
besc despre el pînă la adînci 
bătrîneți. Ne-am luat dintr-un 
film : „Un condamnat la moar
te a evadat". Un film superb, 
rulat la Bicaz fără succes de 
public. El fusese printre puținii 
care-I văzuseră și cred că era 
singurul căruia-i plăcuse. Știi 
despre cine vorbesc, Mugure... 
Ne-am întins, după o „tablă" 
îndrăcită, noaptea, la o discu
ție despre libertatea Interioară. 
l?»u ne-am mai despărțit, și-i

Horia Aramă : Cazuri de ti
neri excepționali care dovedesc 
că punctul maxim în evoluție 
poate fi atins — și este de obi
cei atins mai devreme ca altă
dată — cunosc și eu. Pomenesc 
numele lui Cristian Dumitres
cu, probabil cel mal tlnăr in
ventator din țari. La 15 ani, el 
avea în buzunar un brevet de 
Invenție, ceea ce s-a mai văzut 
pe lume, dar nu ne împiedică 
să fim satisfăcuți că faptul s-a 
petrecut în viața noastră și 
acum. Cristian Dumitrescu nu 
a considerat necesar să se ma
nifeste printr-o îndelungat! 
ucenicie la școala unor realiza
tori de aparate tehnice, a unor 
inventatori experimentați (dacă 
există ; cu mă pricep), d a al
cătuit un proiect și a îndrăznit 
ai meargă cu el Ia minister, 
fără *-i aștepte îndemnurile ni
mănui Ceea ce vreau să scot 
la ireală e o calitate a lui Cris
tian Dumltreacu. Aeeasti cali
tate as pute* o nunti simplu 
ur.anritate" sau „maturizare 

a gtnâirii-. dar mă 
gtsdeac că am putea taloai 
si u> nntnt utiHznt mal 
rar : „emancipare-. Cred că 
tineretul de azi ..ae onanri- 
peari" șl *-tr* ta viață foarte 
eee.eg.e- Areaeta ee urmare a 
user madlfleiri ge aerele ta 
■ trjrtara eenrl-4 sare ae data*

tologii intelectuale i se răspun
de printr-o altă mitologie mai 
pedestră și așa apar azi, sub 
atîtea perne de fecioare ca și 
pe parbrizurile basculantelor, 
pozele lui Belmondo, Tom Jones 
și Adamo... E un răspuns nor
mal la o mitologie inadecvată, 
așa cum și Galois și Cidul sint 
o replică normală la „mode
lele" generației precedente, 
de multe ori prost alese, forța
te, formulate nu numai în ne- 
cunoștință de cauză, ci șl de noi 
înșine. M-am trezit nu o dată, 
în calitate de agitator, la vîrsta 
primei tinereți — iată-mă 
„adult-, cu suveniruri I — vor
bind tinerilor muncitori des
pre eroi exemplari care nu le 
■ puneau nimic. îmi demitizau 
eroii. întreblndu-mă : „Spune- 
ți-ne, omul acela despre care 
ne vorbiți avea copil ? 91 cam 
cit cîștiga pe lună ?-. Mă tre
zeam în situația acelui interlo
cutor al Iul Cehov care. într*- 
b!ndu-I pe scriitor daci știe ce 
• feridrea, acesta întreba la 
rîndul hil, eu acea pudoare 
■flntă față de problemele prea 
expresive : ^puneți-mi, la ma
gazinul din colț ac dă marme
ladă T*

Iulian Naneșa i Adineauri 
vorbeam despre emancipare — șl 
ered că termenul • bine găsit 
Există un anumit tip da emin-

mic mai mult. In felul acesta 
renunți cu ușurință la medita
ție, la cugetarea calmă și sis
tematică. Mulți dintre noi sînt 
conștienți de acest pericol și se 
obligă să citească mai multă 
filozofie, caută lucrurile mai 
dificile, își exercitează gfndi- 
rea. De formă, sîntem cu toții 
mai mult sau mai puțin eman
cipați. , De formă — sau mai 
bine zis, exterior, superficial. 
Dar sîntem abia Ia început pe 
calea care duce spre o reală 
emancipare a gîndirii. De alt
fel, cred, nu numai cei tineri, 
ci și mulți oameni în vîrstă se 
străduiesc să-și formeze un sis
tem de cugetare propriu — și 
încă n-au reușit pe deplin.

Radu Cosașu : Personal cred 
că Ileana Murgescu e mai a- 
proape de adevăr cînd se dove
dește atlt de circumspectă în a 
lega cultura, informația etc., de 
emancipare. In general, terme
nul de emancipare nu-ml place, 
îl găsesa în afara secolului 
nostru. Altădată se putea găsi o 
voluptate în a vorbi de emanci
parea femeii, de emanciparea 
chiar a țăranilor, azi el e caduc 
și Inform. Ce-1 aia emancipare 
în «ecolul 20 T Mai nimic, un 
cuvînt... Cultura ? Cunosc mulți 
oameni culțl — îmi vine în 
minte acum un critic literar 
tobă de earte, pentru cart toți 
cei din Jur afnt „inculți-, dar 
eiruia, atunci cînd scrie, „toba" 
din «ap 1 se transformă în tln- 
gira I — sînt mulți oameni eu 
9—3 limbi la bază, eu mobilier 
intelectual demn să decorez* 
palate fastuoase da gîndire, dar 
aere nu pot aonstitul decît jal
nice bojdeuci da paiantă. Suflă 
parte gîndurlle Iul — și nu mal 
râmîne nimfa. Sint oameni eulți 
mal puțin „emanaipați- deoît 
■ufragetale secolului lfl. Cultura 
poate fi in «el mal bun **a •

grijă să ne spună, pe ocolite sau 
nu, că dintr-un anume punct ei 
nu ne mai însoțesc și nu mai 
au de ce să ne însoțească. 
„Descurcați-vă singuri, cu capul 
vostru ne-au spus ei, în mă
sura în care erau înțelepți, a- 
dică în măsura în care se opu
neau propriei lor autorități mo
rale și îndepărtau categoric 
orice încercare de tiranie a 
ideilor lor. Căutați-vă înțelepții 
în voi sau, mai frumos, o spu
nea Cervantes : „Omul e cava
lerul faptelor sale"... Un aseme
nea cavaler e întotdeauna mai 
presus de emancipare. El are 
un blazon de 'p noblețe supre
mă, lance, armură, zale din cel 
mal prețios metal : spiritul cri
tic. Toți înțelepții lumii, toate 
marile cărți, chiar și informa
țiile cele mai senzaționale, la 
asta ne îndeamnă — să gindlm 
critic, cu capul nostru, inde
pendent (de prejudecăți) și aș 
spune suveran. Nu e ușor. Sînt 
multe riscuri, dar, cred eu, sînt 
singurele riscuri care merită a 
ff luate pentru a trăi demn și 
în acord cu tine însuți.

Bogdan Ghițl : Eu fac parte 
din echipa de teatru a liceului 
și într-o seară, ieșind de la un 
spectacol în care interpretasem 
rolul unui om în vîrstă, cu pâ
rul alb, n-am mai avut timp să 
mă demachlez șl am plecat așa. 
In troleibuz se uita lumea U 
mine șl m-am simțit — cum să 
▼1 spun T — stinjenit, pus într-o 
situația artificială. Cam așa mă 
simt și astă seară, da cînd se 
vorbește despre emancipare 
Poate ci nu m-am obișnuit eu 
cu acest cuvînt, dar nu pot să 
nu mă Întreb i „Oi fi eu eman
cipat ? Sau nu sînt — și atunci, 
val mie I- Nu ml-am pus nici
odată această problemă (pini a- 
eum) șl vreau să vă spun eă 
ml-au plăcut în discuția noastră 
acela momente eînd sa vorbea
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BOGDAN CHIȚ A

Interesant, pentru mine, 
viața intr-un modul lunar. Daci 
vi se pare că exagerez — e nu
mai din cauză că nu știm si 
descoperim bogăția vieții In 
ceea ce numim „viața normali-^ 

Maria-Lujza Cnstescu : Tine
rii nu sînt doar cei care își pe
trec timpul în biblioteci on în 
laboratoare, cei care ies in grup 
din sfilils» de cinematograf iau 
de concert, unde au bătut tac
tul cu piciorul și au fredonat 
muzica, lucru minunat de alt
fel, ci și cei care se întorc until 
cîte unul acasă, la gîndurile lor 
Intime, la ceasurile lor de re
culegere. Cred că acești tineri 
își au strămoșii lor personali ; 
aș spune chiar că ei au o ge
nealogie dubla, una cotidiană, 
de fii ai părinților lor, și alta a 
tinereții. Din genealogia tine
reții fac parte figuri de tineri 
care nu pot fi uitați, și am să 
spun trei dintre ei : Evariste 
Galois, Cidul, Rimbaud. De ce 
ne interesează acești oameni ? 
Pentru că ei nu au existat declt 
la vîrsta tinereții. Au murit 
tineri și sînt convinsă că — bl- 
trînl — nici nu ar fi putut să 
ființeze. Această convingere 
mi-o argumentează Rimbaud, 
singurul dintre ei care nu a 
murit — biologic — decît mai 
ttrziu. El nu există ca negustor 
de sclavi (deși se știe că asta 
a fost după ce, încă adolescent, 
a renunțat Ia scr£«i), ci doar ca

oxaxa armx

DAN CONST ĂNT1NESCU

reșle r♦•=a*!ri de te •*(, țraăto- 
hti bufi tte «E3r _pe e»r» 
*acft*2teo^ 8

Bad a (teaașa: Mie nu at pare 
că a re lansa ir.tr-uz elogiu 
unilateral al tinerilor
excepționali, a! tir.ereții extra
ordinare e o jperatie simplă, 
prea simpli, prea farilă, care 
alimentează o concepție cam 
festivă despre această vtrstA. 
Firește că ml entuziasmează 
Galois, Rimtî-d și toți inven
tatorii precoci. Firește că a-i da 
drept model tinerilor — să le 
zicem ața — normali, nu e de
loc rău. Dar de la prototip la 
serie drumul e lung ți a nu-1 
vedea, a-1 ocoli, a-1 ignora e 
nerealist Mă tem de nerealism, 
nu de antirealism. Modelele 
oriclt de prestigioase nu pot 
satisface integral nevoile șl as
pirațiile Intime ale unei vîrsta 
care — din totdeauna, de altfel 
— a fost aceea a primului con
tact pe care omul îl ia cu el 
însuși, cu nimeni altcineva. De
seori, modelele constituie alte
rări nenorocite ale acestui con
tact. Deseori, modelele sînt ali
biuri pentru ca omul tlnăr să 
nu ajungă la el însuși, rătăcind 
pe pămînturi străine. Alimenta
ția tineretului cu modele ar 
trebui să se facă cu mare pru
dență, așa cum ți sugacilor nu 
li se prescrie orice regim ali
mentar. Nu le poți recomanda 
tuturor „să se hrănească" cu 
Galois, Romeo, Julieta și alte 
mituri. Ar urma o indigestie 
deplorabilă. Unei asemenea ml-

— a*-l aparentă
— car» CSe de rîntă ca pro- 
hteE-rje ei verifica, de ratațH- 
je e= păriatțd. de modă i • vor
ba Axl .ța de a te eli
bera de arfe tjteM : atft 1b fața 
reiar 4a araaâ. cil 4 fn (ața ce- 
ire de te anală. Fe.ul anala 
de naafăsrt. car» ae fntll- 
-Mjte te fiecare laa. aa are însă 
e «uiaar» aoeiaU <ori bkdirido- 
tjă. drqaerătă. Există. însă, ți 
a CMSsrioare ta concepție, 
r-zh mai rosapHcai de realizat 
ț: — de tep< — a cea stă eman- 
dpar» •» concepție coincide cn 
tie^ăratB ntaîjrizare. Efortul 
ce a raaiia a ademenea eman- 
dDare este considerabil Matu- 
rjarea -u-C mai cere doar să 
te îrrb-ad cn pantaloni strimt! 
r să î-veți limbi străine, d să 

-ești, să al convingeri, să 
» '. crezi Ln conformitate cu ele. 
"• rol eu totul deosebit îl are 
a. r.fr-marea. Tinerii de azi 
4* mT-oace de Informare mult 
mai serioase, ți aceste mijloace 
-• - a ■ q - •••' Cn-.-
dere Tn formarea lor ca perso- 
nabtăti- Ca rft țtte mai multe 
In domec.iul care-] preocupă, 
oi cît este mal bine programat, 
dar fișele lui țînt mal nume
roasa «1 mal detailate), cu atît 
prezența ttnlrulul în viața so
cială va fi mal activă șl ae va 
Impune mal deds. Că emanci
parea se petrece axl mai devre
me, e adevărat i aoeastă stare 
de lucruri este datorată, tntr-un 
fel, tocmai părinților care pun 
te îndemîna fiilor lor mijloa
cele de informare i e un pro
gres social firesc.

Deasa Murgesc» : Nu ered 
că emanciparea este o trăsă
tură exclusiv a tineretului | 
problema aceasta ae poate pune 
la orice vîrstă. E vorba, evi
dent, nu de „emanciparea apa
rentă-, cum o numește tovară
șul Iulian Neacșu, d de cealal
tă. Cred că poți muri la 100 de 
ani neemandpat șl poți foarte 
bine să fii emancipat la 20 de 
snl Daci gîndești uniform șl 
înțepenit, nu poate fi vorba de 
emandpare chiar dacă a! ajuns 
la o vîrstă patriarhală. Cit des
pre informarea atît de largă pe 
care o avem la dispoziție, ea 
este un mare avantaj, dar și — 
într-o anumită măsură — un ob
stacol în calea unei emancipări 
reale. Avfnd Ia dispoziția noas
tră, deodată, atît de multe lu
cruri, și izbutind să ne ținem la 
curent cu o parte dintre ele, 
ne creăm singuri iluzia că 
ne-am „emancipat", că gîndim 
cu mintea noastră, cînd în rea
litate noi am aflat doar o in
finitate d« lucruri noi — și ni-

csle mal tesnidoasi, mal r«- 
fiidă. pentru a ajunge la tine 
nsuți, acolo unde nn au rum țl 

de ce să anir.gâ înțelepții lumii 
E3 ftteUL înțelepții, au avut

despre calitățile generației 
noastre, dar mi ee pare pre^ 
devreme să tragem concluziile ■ 
^lată o generație matură 1 Iată 
fi generație emancipată r

„DRAGOSTEA DE ADE
VĂR VINE CHIAR DE

LA DUMNEATA, 
TOVARĂȘE PROFESOR!"

• gane 
de legi sau decrete și își expri
mă opinia asupra acestora. Toto- 
dată crește rolul Consiliului de 
Stat, care conduce nemijlocit 
comisiile permanente ale M.A.N. 
și Consiliului Economic, organ 

A de studiu și control al activității 
economice centrale și locale.

Centralismul democratic, ca 
• principiu fundamental al orga

nizării și conducerii vieții de 
stat, implică o îmbinare elasti- 

- că a îndrumării centrala cu o 
V tot mal largă autonomie pe plan 

local. Acesta este sensul mă- 
W surilor menite a extinde com

petența organelor locale ale pu- 
• terii de stat.

Una din acțiunile esențiale în 
direcția Îmbunătățirii activității 
de stat o constituie noua îm- 

iA părțir* administrativ-teritorială 
care apropie și mai mult orga
nele centrale ale puterii poli- 

• tice de cele locale, realizează 
o legătură nemijlocită între ce
tățeni și diferitele verigi locala 

• ale administrației de stat. în
lăturarea unor trepte adminis
trative intermediare, crearea 
județelor ale căror organisme 
diriguitoare cu atribuții mal 
largi permit cunoașterea Îndea
proape a necesităților economiei 

A locale, cerințele cetățenilor, 
“ ceea ce face posibilă soluțio

narea operativă șl eficientă a 
• problemelor.

în orlndulrile bazate pa do
minația unei clase exploatatoa- 

_ re, puterea politică și aparatul 
de stat erau situate deasupra 
societății, nu în sensul unui ar
bitru imparțial, ci ca forță care 

• impunea majorității populației 
constrîngerile generate de ra
porturile de neegalitate socială, 

• economică, națională. Statul ao- 
V clalist, purtător al Intereselor 

tuturor claselor șl categoriilor 
de oameni al muncii, este strîns 

0 legat de mase și servește sco
purilor lor fundamentale. A- 
ceasta este baza obiectivă a 

A schimbării calitative a raportu- 
rilor dintre cetățean șl puterea 
și aparatul de stat în condițiile 

• socialismului. Pentru ca relația 
nouă să-și facă loc cît mai de
plin șl să acționeze nestlnghe- 

- rit, să devină o constantă a vle- 
ții publice, partidul acționează 
cu perseverență pentru a înlă
tura complet vecnea mentalita- 

A te după care aparatul de stat 
este o forță exterioară „socie
tății civile", stimulînd crearea 

• unor asemenea raporturi îneît 
flecare membru al colectivității 
să simtă ci ^statul sint eu", nu 

• ta sensul aforismului lui Ludo
vic a] xrV-Iea, ci ca o concor
dantă dt mai deplină Intre a- 

. titudinea organelor de stat, a 
fiacArui lucrător și cerințela 
•r* -• ala cetățeaButaL Toc

mai sei trebuie căutat sensul ac- 
£ tiurii «usținute împotriva biro

cratismului, a form a Item olul, a 
disprețului față de nevoile oe- 

• menilor, atitudini Incompatibila 
cu umanismul socialist și pe cars 
le mai întllnim în unete insti- 

• Iutii publice. Așa a apărut im
perativul „Nu cetățeanul la 
dispoziția funcționarului de 

• stat, ci funcționarul la dispozi
ția cetățeanului-. Lucrătorul din 
aparatul de stat este investit 
cu sarcina plină de răspundere 

A de a înlesni soluționarea cere- 
w rilor, a necesităților oamenilor.

Caracterul democratic a] statu- 
• lui socialist este judecat de o-

pinla publică nu numai prin mă-
șurile de ansamblu ce «înt lua- 

• te de conducerea de partid și
de stat, ci și prin comporta
mentul fiecărui lucrător din- 

• tr-o instituție de stat. Hotărî-
rile Congresului al iX-lea, ale 
Conferinței Naționale a P.C.R., 
ale unor plenare ale Comitetu- 

A Iui Centra], converg spre o tot 
- mai profundă adecvare a mun

cii aparatului de
• țele cetățenilor.

Puterea de stat
indisolubil legată 

• consolidarea unul
galitate, care să

stat la cerin-

Manole Auneanu î Am stat de 
vorbă într-o zi cu doi oameni 
foarte tineri. Primul era poet 
Al doilea, student te politehni
că. Poetul spunea cam așa : 
„Este o neobrăzare să trăiești 
peste 40 de ani, dacă n-al făcut 
ceva ca lumea pînă atunci J- 
Studentul judeca Intr-un fel a 
semănător și spunea că dacă el 
nu dă totul pină la 23 de ani, 
înseamnă că este un ratat

Bogdan Ghiță : Că tinerii 
aceia au voință, e bina, dar a- 
firmațiile lor mi se par acte da 
teribilism.

Iulian Neacșu : La tineri, șî 
teribilismul are farmecul lui...

Bogdan Ghiță : Poate, dar să 
știți că asemenea afirmații se 
fac atît de des. Incit devin pu
țin plictisitoare. Noi știm că nu 
se poate acumula o cultură a- 
devărată pînă la 25 de ani, ba 
uneori nici pină la 40. Nici Tu
dor Arghezi, nici Tuculescu, 
nici Brâncuși nu au dat dovadă 
de precocitate. Nu e obligatoriu. 
Că există la noi ambiția de a 
face lucruri de seamă, asta e 
adevărat. Dar teamă mi-e ca cei 
doi despre care vorbeam să nu 
fie mai degrabă niște inși pri
piți. De altfel, vreau să apun 
încă o dată că nu-mi plac con
cluziile premature. Mai bine să 
mai așteptăm și să vedem întîi 
ce vom realiza, și, foarte Im
portant, să ne pregătim serios, 
muncind, pentru ceea ce vom 
avea de realizat. Zăresc pe ma
să „Directivele" • se vorbește a- 
colo și despre anul 1980 ; poate 
că atunci vom putea spune mai 
precis ce a făcut și ce nu 
generația mea. In mod sigur, 
perspectivele de dezvoltare a 
țării noastre așa cum sînt în
fățișate în Teze și Directive 
pornesc de la premisa că socie
tatea noastră socialistă, în mă
sura în care creează condiții de 
afirmare tuturor are nevoie do 
contribuția, de munca fiecărui 1.

Nicolae I. Nlcolae : în vlrtu 
tea profesiunii mele, stau toată 
ziua printr® tineri (de altfel, 
nici eu însumi nu mă consider

bltrîn) șl mă oblig efectiv sl 
nu am idei despre ei. Mai exact, 
să nu am prejudecăți. Cred că 
generația actuală se refuză ca
tegorisirilor. Ea este atit de di
versificată în atitudini. îneît e 
imposibil s-o încadrezi într-o 
formulă. S-«r putea, desigur, ca 
optica mea să fie falsă. Dar, 
pentru a avea certitudinea că 
nu greșesc, ii accept pe elevii 
mei așa cum sint; poate că se 
va forma In timp și o impresie 
mai precisă. Referindu-mă nu
mai la cei între 16—20 de ani. 
trebuie să spun că am observat 
la mulți dintre ei o dorință de 
adevăr, un refuz net a tot ce 
seamănă cu mistificarea. Există 
niște adevăruri In rare ei cred, 
adevăruri ale epocii noastre — 
și în numele acestor adevăruri, 
tinerii afirmă și se afirmă. E 
însă numai una din trăsăturile 
lor.

Manole Auneanu : Această 
dragoste de adevăr vine chiar 
de la dumneata, cred ; genera
țiile se formează prin educație. 
Iar tinerii de azi sînt fnvățați 
să creadă în lucruri durabile, 
vii, adevărate. Ei sint mai 
emancipați, mal liberi în gin- 
dire, pentru că așa sînt (ori așa 
au devenit) și părinții lor. Și 
patriotismul lor sincer, felul 
cum se bucură de succesele țării 
noastre, hotărirea, dragostea de 
muncă și multe alte calități sînt 
nu numai meritele generației 
tinere, ci șl ale celor care au 
reușit să o formeze. Cit despre 
poet și despre student, e foarte 
probabil că afirmațiile lor sînt 
teribiliste 1 Dar asta nu-i îm
piedică să poată fi eu adevărat 
niște oameni de ispravă, dăruiți 
și plini de voință. Tînărul din 
România de azi, cu asemenea 
calități șl cu procesele de con
știință stlrnîte de necesitatea 
de a nu răspunde Incomplet ce
rințelor contemporaneității, ar 
putea fi un personaj literar pa
sionant,

(CotJinuare fnlr-un nu 
mâr viitor ai ziarului)

socialistă este 
de crearea și 
climat de le- 
asigure func

ționarea optimă și democratică 
_ a tuturor instituțiilor de stat 

și respectarea drepturilor cetă
țenești. In perioada inițială a 
construcției socialiste, canoni- 

A zîndu-se unele afirmații făcute 
în alte condiții istorice, după 
care revoluția nu are nevoie

• de legi, au fost comise unele 
ilegalități și abuzuri, a fost 
subapreciată în unele domenii

• necesitatea unei stricte legali
tăți socialiste, expresie a inte
reselor și voinței maselor. Par- 
tidul nostru a criticat aceste 
fenomene, care sînt străine e- 
sențel democratice, profund u- 
m«ne, a orfnduirii socialiste și 
acționează cu cea mai mare ho- 
tărîre pentru instaurarea lega
lității In întreaga activitate so- 

• cială, pentru a dezvolta o ati
tudine de respect față de lege 
din partea tuturor cetățenilor,

• organelor și aparatului de stat. 
Pe această coordonată majoră 
a vieții de stat din țara noastră 
se înscriu o serie de măsuri lua- 
te cu deosebire după Congresul 
al ÎX-Iea al Partidului Comu- 
nist Român.

Prin Constituția adoptată ta 
august 1965 se stipulează în 
mod expres obligația respectării 
neabătute a legilor, iar Plenara 
C.C. al P.C.R. din aprilie 1068 
a subliniat cu și mai multă tă
rie ideea că nici o indicație, 
din partea oricărei persoane ar 
veni, nu poate să înlocuiască 
legea. Aceste orientări principia
le au fost concretizate într-o 
serie de măsuri legislative da 
anvergură printre care elabora
rea și adoptarea, după o largă 
dezbatere publică, a noului Cod 
penal, a Codului de procedură 
penală. De asemenea, Marea A- 
dunare Națională a sancționat 
legea care dă posibilitate fiecă
rui cetățean să se adreseze jus
tiției atunci cînd consideră că 
un drept legitim al său a fost 
lezat de către organe sau func
ționari de stat. In Constituția 
ca și In legiuirile penale sînt 
prevăzute măsuri pentru garan
tarea libertății persoanei, ceea 
ca asigură mijloacele juridica 
propice pentru evitarea sama
volniciei, a arbitrarului, pentru 
ca fiecare cetățean lă aibă si
guranța că-și poate manifesta 
drepturile prevăzuta In actul 
fundamental al țării.

Acesta măsuri și prevederi 
creează cadrul institutional ta 
vederea promovării legalității 
Important este ca fiecare mem
bru al colectivității, fiecare lu
crător din organele chemate al 
respecta sau să aplica legea al 
concura la realizarea aceatul o- 
blectiv major din viața noastră 
publică. Asemeni tuturor celor
lalte domenii ale societății, șl 
aci automatismul, concepția el 
este suficientă numai adoptarea 
de hotărîri sînt dăunătoare, ine
ficiente. întronarea deplină a u- 
nui climat de legalitate presu
pune muncă educativă intensă 
pentru ca fiecare cetățean să 
înțeleagă sensul legislației în- 
tr-un stat socialist, să devin! 
conștient că încălcarea ordine! 
de drept aduce prejudicii so
cietății dar și fiecărui Individ 
în parte. Simțul de responsabi
litate socială este Intrinsec unei 
vieți publice socialiste, civiliza
te. Asupra necesității dezvoltă
rii unul asemenea climat in
sistă Tezei* Comitetului 
Central.

Considerăm că în rlndurila 
tineretului est* deosebit de u- 
tilă dezvoltarea simțului de res
ponsabilitate socială, a conștiin
ței juridice, ca parte componen
tă a conștiinței socialiste, atît 
prin intermediul școlii cit și al 
organizaților de tineret, a fa
miliei.

Unul din fenomenele politic* 
cele mal pregnante ale evolu
ției vieții de stat în perioada 
actuală și în perspectivă este 
adlndrea continuă a democra
ției socialiste, crearea celor 
mai favorabil* condiții pentru 
manifestarea plenară, nestin- 
gnerită a personalității umane. 
Tendința majoră în această di
recție este atragerea maselor la 
conducerea și activitatea orga
nelor da stat, a întregit «oci&- 
tâți, dezbaterea liberă a tutu
ror problemelor ridicate de ma
turizarea societății noastre, per
fecționarea cadrului instituțio
nal pentru ca flecare cetățean 
să-și poată exprima nestinghe
rit opiniile.

O caracteristică esențială a 
statului nostru este -suveranita
tea pe plan intern și interna
țional. Socialismul a făcut po
sibilă o deplină manifestare a 
acestui atribut inalienabil, a 
aspirației spre independență, 
îndelung năzuită de poporul 
român.

Este un merit deosebii al 
clasei muncitoare, al partidului 
comunist de a fi creat temelia 
materială și socială a unei 
independențe reale a națiunii 
și statului nostru. Dreptul de 
a hotărî In deplină autonomie 
asupra destinelor proprii, de a 
pune In valoare potențialul 
material al țării în raport cu 
Interesele majore ale poporu
lui român și cu cerințele pro
movării păcii și progresului so
cial, dezvoltarea unor raporturi 
internaționale cu toate statele. 
Întemeiate pe egalitate în 
drepturi, pe respectul indepen
denței și suveranității, a drep
tului fiecărui popor de a-și 
croi soarta pe care o consi
deră cea mai bună pentru el, 
constituie coordonate esențiale 
ale activității statului nostru, 
care-i asigură afirmarea indivi
dualității sale în concertul na
țiunilor lumii.

învestit cu răspundere* a- 
pfirării cuceririlor revoluționare 
ale națiunii noastre, statul so
cialist manifestă o deosebită 
grijă pentru asigurarea capaci
tății militare a țării, forțele ar
mate constituind în orice mo
ment scutul de nădejde în apă- 
raiea muncii pașnice a ponoru
lui, a Independenței șl libertă
ții pătriei. Colaborînd cu arma
tele țărilor membre ale Tra
tatului de la Varșovia, ale tu
turor statelor socialiste, armata 
noastră este gata să dea ripos
ta cuvenită oricărui atac impe
rialist la adresa suveranității șl 
integrității teritoriale a statelor 
socialiste.

I
i
I

EXPOZIȚII Of artă la ploiești
Zilele trecute, la Ploiești a 

avut loc vernisajul expoziției 
de artă plastică, organizata de 
Comitetul județean pentru cul- 

• tură s! artă șl conducerea filia
lei Ploiești a U-A.P Aceasta 
a grupat peste 4(1 de lucrări 
de pictură și grafică, multe in- 

• apirate din realitatea contem
porană. Remarcăm clteva 
nume din expoziție : Ion și Li
liana Lăzeanu, Nicolae Vasiles- 
cu, Ion HtfGflich, Nicolae To 
ma, Ovldlu Paștlna, Sergiu 
Rugină, Dan Strîmbu, Nicola* 
Popovici, Vlntilă Făcâianu, 
Irina Borovschl.

llUpă vernisaj, am reținut cl- 
teva minute pe președintele

• filialei Ploiești a Uniuni! Ar
tistllnr Plastici, VINTILA FA- 
CAlANU, solieilinuu-l ne

detalieze din preocupările ac

tuale ale artiștilor plastici 
prahoveni :

— în agenda noastră de lu
cru — ne explică dtnsul — 
mai avem înscrise încă vreo 
clteva expoziții ce urmează să 
le organizăm. în prezent selec
tăm lucrările care vor face o- 
blectul unei expoziții care să 
oglindească reallzăille indus
triale din Județul nostru. O 
altă expoziție va prezente lu
crări inspirate din viața nouă 
a satului socialist. Ambele vor 
fi expoziții de grafică, pentru 
a le putea transporta cu ușu
rință prin Orașele și satele ju
dețului Prahova. Trebuie să a- 
daug eă marea majoritate a 
colegilor mei lucreaîâ în pre
zent pentru expoziția finală j 
cărei inauflurAra ee-va face itt 
jurul zilei de 23 August, ’

prlr.il
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Masa rotundă“ Tineretul
și securitatea europeană TELE E

A doua zi a deabaterilor te 
jurul „Mesei rotunde” Tinere
tul și securitatea europeana 
s-a desfășurat In continuare 
intr-un climat de lucru propi
ce schimbului de opinii.

La deschiderea ședinței, Ion 
Iliescu, șeful delegației Uniu
nii Tineretului Comunist, a 
salutat sosirea unor noi dele
gații reprezentlnd organizații
le : Federația Mondială a 
Tineretului Democrat; Ti
neretul Comunist 
din Norvegia;
Națională • 
(T.M.G.T.) din Turcia; Tine
retul Socialist fi Tineretul 
Partidului Socialist Popular 
din Danemarca; Adunarea 
Mondial* a Tineretului 
(WjLY.).

’ La discuți! eu participat nn- 
nuroți mesageri al organiza
țiilor tineretului european. Au 
luat euvintul I Martines Vasco, 
membru al Biroului Național, 
Tineretul Socialist din Portu
galia ; Peter Brixteofte, Tine
retul Libera! din Danemarca ; 
Kurt Hawiicek, Uniunea In
ternațional* a Tineretului So
cialist (T.US.Y.Ș; Alois Bartos, 
secretar eu probleme interna
ționale, Federația Organizații
lor de Copil și Tineret din 
Cehoslovacia; Johannes Van 
Rvswyk, vicepreședinte al De
partamentului internațional, 
Tineretul Democrat-Crețtln 
din Olanda ; Thierry Pfister, 
secretar național, Tineretul 
Socialist (S.F.f.O.) din Franța ; 
Michel de Grave, membru al 
Biroului Executiv, și Daniel 
Louis Seiler, membru al 
Biroului Executiv, Tinere
tul Creștin-Democrat 
Belgia; Pier Lombardo Vi- 
gorelli, 
bleme internaționale, 
rația Tineretului Socialist Ita
lian (F.G.S.I.); Anja Lampl- 
nen, secretar cn probleme in
ternaționale, Liga Tineretului 
Democrat din Finlanda ; Mar-

• cel Colart, Federația Național* 
A Tineretului pentru Libertate 
și Progres din Belgia ; 
Wlodzimierz Konarski. Co
mitetul Polonez de cooperare 
al organizațiilor de tineret 
(O.K.W.O.M.) ; Henri VidieUa, 
secretar general al Comitetu
lui pentru Relații Internațio
nale și Educație al Tineretu
lui din Franța (C.R.I.J.E.F.); 
Roberto Viezzi, membru al se
cretariatului național, Federa
ția Tineretului Comunist Ita
lian (F.G.C.I.); Andrei Gra- 
clov, Uniunea Tineretului Co
munist Leninist din U.RJSB. |

(N.K.U.) 
Organizația 
Tineretului

secretar cu
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boaielor, indiferent daci sînt a 
calde sau reci o Europă în 
care să se respecte libertatea 
șl cultura fiecărei națiuni șl în A 
care politica de forță și de v 
imixtiune &ă fie înlocuită cu 
relații bazate pe egalitate în 
drepturi șl a respectului reci
proc, a suveranității, cu schim- 
bul constructiv de opinii, cu o 
colaborare multilaterală șl 
rodnică între popoare. Vorbi- _ 
terii, sprijinind Inițiativa lan- O 
tată la Consfătuirea de la Bu
dapesta a statelor socialiste — 
participante la Tratatul de la w 
varșovia cu privire la organi
zarea unei consfătuiri a state- 
lor europene, au evidențiat “ 
neeeeitatea antrenării întregu
lui tineret la lupta în favoa- a 
rea unul sistem de securitate - 
europeană colectivă, care tă 
sa substituie blocurilor milita- A 
re opuse. w

Mai mul ți vorbitori s-au re
ferit la evenimentele care au A 
avut Ioc în ultimul timp în 
Europa, și care au influențat 
viața politică a continentului £ 
în această ordine de idei, ei 
au subliniat Îndatorirea tutu- 
ror state'or, a forțelor politice, 
organizațiilor și organismelor 
sociale, a opiniei publice de a 
acțkxia cu perseverență în di
recția risipirii elementelor de 
tensiune, a stingerii focarelor
conflictuale, de a face totul “ 
pentru dezvoltarea colaborării 
p^ice.

In cadra! intervențiilor a 
foaî subliniată pregnant im
portanța deosebită a respectă
rii principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional — 
smejrele !r. stere să creeze A 
haxa trainică a securității po- w 
poarelor.

Dezbaterile au reliefat spiri- £ 
tul de responsabiLtate. hotărî- 
rea tir.erer^hst indiferent de 
convingerile sale politice, filo
zofice și religioase, de a co
labora setiv la strădaniile de 
sol«ț ier.are a problemelor care 
privesc rr?t*rul tinere? genera
ții, ca și interesele sale ime
diate. Vorbitorii au expus o 
varietate de modalitâți prin 
care să fie mobilizate cercu
rile cele mai largi ale tinere
tului. numeroasele sale organi
zații. fr.tr-o activitate menită 
să-i asigure munca pașnică, 
constructivă, sâ contribuie la 
realizarea de noi pași pe dru
mul destinderii, a! înțelegerii 
dintre popoare, al securității 
pe continentul european.

Lucrările continuăm

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, Jozef Cyrankiewicz, a adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, o telegramă In care se spune : în legă
tură cu moartea tragică, zguduitoare a tovarășului Dumitru 
Usturoi, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării 
din Republica Socialistă România, vă transmit dumneavoas
tră, tovarășe președinte, in numele guvernului Republicii 
Populare Polone și al meu personal, sincere condoleanțe.

Vă rog, de asemenea, să transmiteți cordiale expresii da 
compasiune și durere familiei celui dispărut.

★ ★

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe Maurer, a adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Iozef 
Cyrankiewicz, o telegramă prin care transmite sincere mul
țumiri pentru condoleanțele exprimate in urma stingerii din 
viață a tovarășului Dumitru Usturoi, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării ddn Republica Socialistă 
România

Totodată — se apune In telegramă — exprimăm adlnca 
noastră compasiune în legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Wladyslaw Jagusztyn, vicepreședinte al Comi
siei de Stat al Planificării din Republica Populară Polonă, 
și a persoanelor care l-au însoțit, și vă rugăm să transmi
teți sentimentele noastre de durere fi regret familiilor în
doliate.

Au participai numeroși zia
riști români șl corespondenți al 
presei străine, reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, 
ai Comitetului național de soli
daritate cu lupta poporului 
vietnamez și ai Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii.

Erau de față reprezentanți al 
unor misiuni diplomatice acre
ditați la București.

Nguyen Duo Van, șeful Re- 
firezentanței Guvernului Revo- 
uționar Provizoriu al Republi

cii Vietnamului de Sud la Bucu
rești, a expus cu acest prilej 
motivele 
mentele 
dus Ia

majore, precum și mo- 
esențiale care au con
formarea Guvernului

Cu prilejul recentei consti
tuiri a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, marți la amia
ză a avut loc la Casa ziariștilor

din Capitală o conferință de 
presă, organizată de Reprezen
tanța Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud.

Îirovizorlo. El ■ transmis mul-
□mlri Partidului Comunist 

Român, guvernului și poporului 
român pentru sprijinul și aju
torul lor multilateral în lupta 
justă a poporului vietnamez 
împotriva agresiunii americane, 
pentru eliberarea națională.

în continuare s-a răspuns 
unor întrebări puse de ziarlștk

La Sediul Uniunii ziariștilor 
din Capitală a avut loc marți 
după amiază o conferință de 
presă organizată cu prilejul vi
zitei în țara noastră a delegației 
Frontului Neo Lao Haksat.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL DE STAT
Tovarășul Mano* Mănescu, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialista Ro
mânia, președintele Consiliului 
Economie, a primit marți după- 
amiază pe dr. Sadok Mokaddem, 
președintele Adunării Naționale 
a Republicii Tunisia,, conducăto-

rul delegației parlamentare tuni
siene.

La întrevedera au participat 
Vasile Modoran, vicepreședinte 
al Consiliului _____ ’ ,
Mahmoud Maamouri, ambasado
rul Tunisiei la București.

Convorbirea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă prietenească, cor
dială-

Economic, și

ANIVERSAREA LUI N. BĂLCESCU

la Institutul de istorie al Academiei
Cea de ■ doua zi a sesiunii 

științifice Jubiliare, organizată 
în Capitală cu prilejul împlini
rii a 20 de ani de la Înființarea 
Institutului de istorie „Nicolae 
îorga- al Academiei Republicii 
Socialiste România, a fost con
sacrată comemorării a 150 de 
ani de la nașterea marelui re

voluționar român Nicolae Băl- 
cescu.

Cu prilejul comemorării naș
terii lui Bălcescu, In holul In
stitutului a fost deschisă o ex
poziție, care cuprinde docu
mente originale referitoare la 
viața șl opera marelui revolu
ționar român de la 1848.

Uwe Eichholx, Tineretrd Mun
citor Socialist German 
(S.D.A.J.) R. F. a Germarnei: 
Theodor Pangaloa, aecretar al 
C.C„ Tineretul Democrat 
„Lambrakis" Greets ; Ro
bert Arnott secre’îr ge
neral Mișcarea Tineretu
lui pentru Eliberare Colo
niali din Marea Brjur.ie; 
Arie de Graaf, secretei cu pro
bleme internaționale. Federa
ția Tineretului Partidului 
Muncii din Olanda ;
Christoforoa, membru al Co
mitetului Executiv, C'-rgA r. »zj>- 
ția Tineretului Democrat Unit 
(E.D.O.N.) Cipru ; Matti Pu- 
Ilinen, membru al Consiliului, 
Uniunea Tinerilor de Centru 
din Finlanda ; Laizlo Kovacs, 
Uniunea Tineretului Comunist 
din Ungaria.

în intervențiile lor, vorbito-

rd ao abordai o Largă arie da 
probleme leatt de asigurare* 
«curiîățu pe ccc.rinenP’1 eu
ropean. rubîiniind că masele 
largi de tineri, făcfnd parte 
din crgarrizațu cu concepții fi
losofice, politice șj religioase 
diferite, gâse*'- Ir. lupta pentru 
promov^ree. destinderi si în
crederii între poțx^tre a unui 
clima* de pace ți securitate, o 
plșțfîsnaă ți --;n drurr= frjsua, 
un obiectiv reaJrrsb:! de mare 
însemnătate, r.^re interesează 
vital întreaga generație tlnără 
a Europei.

In timpul dezbaterilor, re
prezentanții tineretului și-au 
exprimat punctul de vedere cu 
privire la dezideratul secu
rității pe continentul nostru, 
s-au pronunțat pentru o Euro
pă eliberată de coșmarul ră>-

Premiile Concursului

cultural-artistic al elevilor

(Agerpres)

Finala ediției 
jubiliare a 

Campionatelor 
naționale 
școlare

Concursul cultural-artistic al elevilor din licee, 
școli profesionale ți de specializare postliceala, 
dedicat celui de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român ți aniversării unui sfert de veac 
de la eliberarea patriei, a răsplătit cu premii și 
distincții cele mai bune formații artistice $i cele 
mai valoroase prezențe individuale.

Juriul tradiționalei competiții artistice, alcătuit 
din reprezentanți ai forurilor organizatoare — 
Ministerul lnvătămîntului, Uniunea Tineretului 
Comunist și Comitetul de Stat pentru Cultură și 

Artă — a decernat următoarele premii:

FORMAȚII CORALE — LICEE Cuglr, jud. Alba,

„Un excelent prilej da a 
diaouta sincer ți de a ne cu
noaște, de a m înțelege op
țiunile ți de e deschide drum 
unei viitoare apncierC, Mi
chel de Grave, membru al 
Biroului Executiv al Tinere
tului Social-Crețtin din Bel
gia, un ttndr eu figura deschi
să, turizătoare, interlocutor 
agreabil al reporterilor, ne 
mărturisește In legătură cu 
schimbul de păreri prilejuit 
de „masa rotundă” de la Sna
gov : „Ne aflăm la aceeași 
masă, stăm de vorbă, aflăm 
lucruri pe care nici o lectură 
nu le poate compensa — ți 
acesta este cel mai mare cîș- 
tig. Desigur, există păreri 
contradictorii. Sini normale, 
nici o clipă nu ne-am închi
puit că astfel de deosebiri nu 
vor exista. Importantă este 
dorința de a dezbate serios 
problemele Europei ți a evi
denția ceea ce ne poate apro
pia”.

Scurta declarație pe care 
oaspetele belgian ne-a fă
cut-o către sfîrșitul celei de-a 
doua zile a lucrărilor întîlni- 
rii, relevă elementul esențial 
al dialogului pe care l-au an
gajat reprezentanții celor mai 
diverse forțe ale tinerei ge
nerații de pe continent. As- 
cultîndu-i pe vorbitorii veniți 
din diferite țări, remarci tră
sături comune, definitorii pen
tru profilul unei generații 
confruntată cu o multitudine 
de probleme. Există o pro
fundă aspirație către un vU- 
tor pașnic și fiecare interven
ție a relevat, într-o formă sau 
alta, faptul că generația H- 
nără iși clădește idealurile pe 
speranța unei păci trainice, 
înțelegînd propriile ei res
ponsabilități. Au luat cuvîn- 
tul exponenții unor curente 
politice de o largă diversitate, 
dar In fiecare din intervenții 
am regăsit recunoașterea ne
voii ca tinerii ți organizațiile 
lor să dezvolte contacte, să 
cultive spiritul prieteniei ți al 
respectului reciproc, să pă
șească Indinfe, fără reticențe, 
pe ealea cunoașterii mutuala. 
Dezbaterea de la Snagov in
vestighează tocmai această 
cale, încearcă să reliefeze 
nota comună — nevoia de 
contacte, dorința de a depăși 
bariere artificiale. Discuțiile 
se poartă într-un spirit realist, 
pornind tocmai de la cerințe
le situației actuale din Euro
pa, de la complexitatea evo-

Mm polMce de pe conti
nent. Procesul destinderii nu 
este o șosea asfaltată pe care 
se înaintează cu viteză. Fie
care pas înainte poate fi ob
ținut prin eforturi, prin stră
danii ce solicită o atitudine 
plină de înțelegere, răbdare, 
optimism. Este tocmai ceea 
ce încearcă să realizeze cei 
prezenți la „masa rotundă” 
de la Snagov. Dezbaterile do
vedesc oportunitatea reuniu
nii, însemnătatea ei In actua
lul context internațional ți, 
totodată, relevă posibilitatea 
dialogului tnire reprezentanții 
unor organizații de diverse o- 
rientări politice. Comuniști, 
social-democrați, liberali, con
servatori, demoerat-ereștini,

Johannes. Reprezentantul o- 
landez a continuat : „Consi
derăm această întilnire ca o 
contribuție la înțelegerea ți 
clarificarea problemelor, ce 
un schimb de opinii pozitiv. 
Să încercăm să găsim o bază 
comună In cadsrtM cokfcord- 
rii pașnice, pozitiva. Această 
colaborare servește Europei 
ți întregii lumi iubitoare de 
pace. Sd conrtrtrim impreund 
o lume în care domnește pa
cea, astfel îneît 
să trăiești și să 
ea”.

Matti și Kirsti 
prezentanți ei Uniunii tin*re- 
tului de centru din Finlanda, 
ne relevă aceeași idee : „Con
siderăm ed, deasupra deosebi-

ad fia bine 
muncești In

Pd&fWR, f-

DIALOGUL
GENERAȚIEI

i

TINERE
rfljteail — practic, curentele 
cele mai diverse din viața po
litică europeană — 1$i expun 
părerile, discută împreună ți 
afirmă dorința de a se apro
pia. Fără îndoială, In condi
țiile unei asemenea diversi
tăți de opinii, punctele de ve
dere contradictorii sînt inevi
tabile. Multe probleme ale 
Europei, evenimente ale unui 
trecut mai îndepărtat sau mai 
apropiat, sînt examinate de pe 
poziții diferite. Dar, dincolo 
de aceste dificultăți, există o 
aprobare unanimă a ideii con
tactelor, a dialogului. „Dele
gația noastră salută îndemnul 
Ia spiritul constructiv cuprins 
în intervenția românească. 
Dorim și noi să avem un 
schimb de păreri liber și 
constructiv, să discutăm și să 
eliminăm prejudecățile* — 
sublinia delegatul creștin-de- 
mocrat olandez Van Ryswyk

rilor de păreri existente, con
tactele între diferitele organi
zații de tineret de pe conti
nentul nostru sînt utile ți bi
nevenite. Sîntem convingi că, 
tncercînd să discutăm In mod 
deschis problemele noastre co
mune ri manifestând respect ți 
înțelegere pentru opiniile ce
lorlalți se poate ajunge la 
constatarea problemelor 
care punctele de vedere 
sau pot fi apropiate, fapt 
va facilita înțelegerea și 
pararea între noi. In această 
lumină vedem ți prezenta 
„masă rotundă”, a cărei im
portanță constă atit In prile
jul oferii pentru un schimb 
necesar de opinii și o mat 
bună cunoaștere reciprocă, cît 
și pentru bazele pe care le 
creează pentru o adîncire In

In 
fini 
care 
coo-

vător ă rebsțiilor bilaterale £*- 
delegațide participante”.

Partiapanțh la dezbateri 
s-au referit pe larg la rolul pa 
care poate ți trehiie să-l joa
ca findrti In proce
sul dgttindării, relevind nece
sitatea dialogului ți contacte
lor int»t diverse organizații 
naționala da tineret pentru a- 

la un acord In ca 
pricește problemele principale 
ți orgeniiarea de acțiuni con
creta pa platforma comună a 
luptai pentru pace, securitate, 
ințelegera între popoare. Su- 
meroți delegați s-au pronun
țai H rprtfwuil ideii ca dia
logul sâ fie urmat de inițierea 
unor acțiuni specifice ala tino- 
retului venPu realizarea mcu- 
ritdțri europene, la care al fw 

toate forțele care ma- 
ndastd interes tn această di
recție. In acest contest, a fast 
relevat, ca un fenomen pozi
tiv, faptul că majoritatea ta- 
nerilor de pe conimeni rint 
preocupați de problemala Eu
ropei, năzuiesc să dezvolte 
cooperarea ți contactele inter
naționale, iăcindu-și simțită 
din ce In ea moi mult prezen
ța in viața polMcd a țărilor 
lor.

O cronică a „mesei rotun
da” nu poate, firește, să oms 
M numeroasele InfiMiri între 
delegații, care completează 
schimbul da păreri din rele 
reuniunii. Contactele sînt mult 
meri rwnuroăKi (teeîf da obi
cei In ajemenăd Imprafurdri, 
prilejuiesc convorbiri pe teme 
majore și îngăduia stabilirea 
unor legături ca vor favoriza 
colaborarea europeană a tine
retului. „Reuniunea continuă 
ți tn pauză” — remarca un 
ziarist străin ți afirmația lui 
se dovedea întemeiată : fieca
re prilej este folosit pentru 
discuții. „Este un prilej ex
trem de rar ca atîtea organi
zații ți da asemenea orientări 
să-și trimită reprezentanții la 
o asemenea InfîZnira — obser
va Michel de Grave, delegatul 
social-creștin belgian. Prilejul 
acesta încercăm să-l punem 
1n valoare, în numele interese
lor comune de pace ți coope
rare ale tuturor celor ce am 
răspuns invitației U.T.C ”.

EUGENIU OBREA 
BAZIL ȘTEFAN
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> ZIUA A DOUA
Probele atletice au fost cap de 

• afiș și în ziua a Il-a a Campio
natelor naționale școlare. Ca șl 
în ziua precedentă au continuat 
st fie bătute noi recorduri 

V republicane școlare la mai 
multe probe, după cum, pe 

• lingă numele cunoscute ale ele
vilor care deja sînt component! 
ai reprezentativelor republicana 
de juniori, au apărut și în ultima 

• zi clteva nume noi, rod al lar
gului caracter de masă pe care 
l-a avut competiția. Dintre 

• noile recorduri ne vom opri a- 
supra celor care oricînd pot fi
gura alături, de la egal la egal. 

• cu cele mai bune performanțe 
ale seniorilor. Astfel 21,5 sec. 
realizate de TAMAȘ SZABO 
(Satu Mare) sau 25.4 sec. obțl- 

£ nute de ILDICO KRAUSS (Sf 
Gheorghe) la aceeași probă, ti 
anunță ca protagoniști reduta- 

• bili ai seniorilor. De asemenea, 
săritura în înălțime a fost cîști- 
gată. după cum era de așteptat, 
de CSABA DOJA (Tg Mureș) 

W cu XM m performanță ce-1 si
tuează printre cei mai buni ju
niori thn Europa.

M Dintre ceilalți rtjrigltnri am 
remarcat la : 110 m_ gar
duri pe IMBE BIKO (Tg Mj- 

• re»'> cu 1A1 sec-, prăjină. ION 
ȘTEFÂNESCU (Iași) 3 90 m. | 
» m. g MARCELA MILȘOIU 

• (.Argeș) 11J «ec . disc : VLAD
IfODOȘ (RjcurestiJ 5X36 m. 
: SV m. HERMAN MATHF.S 

- si 000 m. RA-
V FDtA FTJA Galiț: m T15-J.

Dar r.u numai rezultatele pri- 
m.lor clasap au ridicat valoarea 

A acestor campionate, ba săritura 
e_ pricina locurile n <! HI au 
avut areeasi performanță cu a 

• clșfgâ torul ui, la 200 m fete 
d^ar rite o ieri me 5e secundă 
s*s «espărțit locurile I. II și III.

• fia de altfel. și la proba d«
C3 m_ garduri, ba înălțime ele- 
'.-ăi MKR1AN CHIRA (Ploiești) 

. a trecut și el ștacheta înălțată 
'.a 2 m. Și exemplele pot contî- 
yja. Mai mult, față ae edițiile 
precedente, chiar și ultimii cla- 

A «ați au confirmat o valoare care 
:e-a da? dreptul să participe la 
finală, demor.strînd că perfor- 

• manțele menționate anterior
pe hlrtie s-au verificat pe sta
dion. Cele clteva nume noi sînt 

• un tezaur potențial al atletis
mului nostru ți merită atenția 
și grija specialiștilor .

In ceea ce privește repartîza- 
rea teritorială a noilor CHmpionl 
școlari, ea este deosebit de va
riată. Surprinde însă că din 
rele 25 de titluri puse în joc, 

“ doar 3 au fost cîștigate de elevii 
din București, ceea ce nu este 

• deloc măgulitor pentru profe
sorii din Capitală.

SILVIU DUMITRESCU

Premlul I : Liceu! ..Mihal Vi
teazul" din municipiul București, 
Liceul pedagogic din Cluj ; Pre
miul special al U.T.C. : Liceu] pe
dagogic din CImpuking-Muscel, 
Liceul militar din Breaza, Județul 
Prahova : Premiul specia) al Co
mitet ului pentru Culturi șl Artă : 
Liceul pedagogie Blrlad, județul 
Vaslui : Premiul III : Liceul „Gh. 
Lazăr" din Sibiu ; Liceul „Petru 
Rareș" P. Neamț, județul Neamț, 
Liceul nr. 3 Timișoara, județul 
Timiș ; Mențiuni ; Liceul nr. 1 
„I. L. Caragiale" Ploiești.

— Grupul școlar „ . _
Mirea Relu — Grupul școlar Elec- 
treputere Craiova ; Premiul 11 J 
Budac Grallus — Școala profeaio 
nală chimie oraș Victoria, Jud. 
Brasov, Jlgău Tatiana — Grupul 
școlar textil Iași, Jud. Iași, Scarlat 
Mihal — Grupul școlar energetic 
Ploiești, județul Prahova ; Pre
miul III : Ghiță NIcolae — Grupul 
școlar forestier Tg. Jiu, jud. Gorj.

lia, județul Timiș, Liceul nr. 2 Si
biu, județul Sibiu ; Mențiuni : Li
ceul din Sîngeorz-băi, județul Bis
trița Năsâud, Liceul economic 
Giurgiu, județul Ilfov, Liceul 
Șomcuta Mare, județul Maramu
reș, Liceul „Unirea" Focșani, ju
dețul Vrancea.

FORMAȚII DE DANSURI — 
ȘCOLI PROFESIONALE

FORMAȚII CORALE — ȘCOLI 
PROFESIONALE

Premiul I : Școala profesională 
„Dîmbovița", municipiul București.

FORMAȚII CORALE DE CAMERA
Premiul I : Liceul „Dl ml trie Bo- 

llntlneanu" din municipiu! Bucu
rești ; Premiul II : Liceul pedago
gic Craiova din județul Dolj, Li
ceul pedagogic Tr. Mâgurele din 
județul Teleorman ; Premiul ni ; 
Liceul pedagogic din Galați, ju
dețul Galați.

FORMAȚII INSTRUMENTALE 
LICEE

Premiul I : Liceul nr. 2 Con
stanța (muzici populari), Ueeul 
„Ion Slavici" din Arad (formația 
de muzld cultă) ; Premiul special 
al U.T.C. : Liceul din Mădn, jud. 
Tuleea (muzică ugoarl) ; Premiul 
□ : Liceu! pedagogic Suceava 
(muzică populari). Liceul ..IChal 
Vir—mP Turda, județul Cluj (mu
zică ușoară) ; Liceul nr. 1 Galați, 
județul Galet! (muzică de cameră). 
Cvartetul de eoarde al Liceului 
..Frații Buzeptl" din Craiova, ju
dețul Dolj ; Premial III : Liceul 
pedagogic Clmpulung-Mu acel. jud. 
Argeș (muzleă populari). Liceu! 
din Pucioasa, județul Dîmbovița
■ muzică upoarl). Liceul ^NIcolae 
Bălceacu* Craiova fmuxlefl upoarl). 
Liceul nr. 1 Giurgiu, județul Ilfov
■ muncă da cacneră).

FORM A TH ixmnaTrALZ 
ȘCOLI PROFESIONALE

FANFARI

Premial s>eelal al U.G.g.R. f 
Școala profesionali C.F. — Timi
șoara ; Mențiune : Școala profe
sionali „Grivița Rosie' — Bucu
rești.

GRUPURI FOLCLORICI

Premial I : Liceul din Horezu, 
jud. Vllcea (fluierași). Liceul din 
Vișeu, jud. Maramureș.
GRUPURI VOCALE DE MUZICA 

POPULARA

Premial I 1 Liceul pedagogic din 
Tg. Mureș, jud. Mureș, Liceul 
„Vasile Alecsandri" — Bacău, jud. 
Bacău ; Premiul III î Liceul „Fill- 
peștii de Pădure", jud. Prahova.
SOLIȘTI VOCALI DE MUZICA 

POPULARA — LICEE

SOLIȘTI VOCALI DE MUZICA 
UȘOARA — LICEE

Premiul i : Panaltescu Cristina
— Liceul nr. M, municipiul Bucu
rești, Kiss Eva — Liceul pedago
gic Tg. Mureș, jud. Mureș, Po
pescu Gabriela — Liceul „Dlnlcu 
Golescu" Cimpulung-Muscel, jude
țul Argeș, Bfirbulescu Jana — Li
ceul „Frații Buzeștl" Craiova, jud. 
Dolj : Premiul II ! Nemes Emilia
— Liceul din Buhușl, jud. Bacău ; 
Premiul ill : Prodan Iullana — Li
ceul nr. 2 din Dorohol, jud. Bo
toșani, Moroșan Doina — Liceul 
nr. 1 din Vaslui, jud. Vaslui, 
Burtea Elena — Liceul din Ba- 
badag, jud. Tuleea, Banyasz Ist- 
van — Liceul Tg. Secuiesc, Jud. 
Covasna, Mureșan Carmen — Li
ceul „Fetru Rare?" Gherla.

Premiul I : Școala profesionali 
Electroprecizia — Sficele, județul 
Brașov, Premiul special al 
U.G.S.R. : Grupul școlar profesio
nal și tehnic Oradea, județul Bi
hor ; Premiul special al U.T.C. : 
Grupul școlar „UNIO" Satu Mare, 
jud. Satu Mare ; Premiul III î 
Școala profesională „Progresul"- 
Brăila, județul Brăila ; Mențiuni ; 
Școala profesională chimie — Sla
tina, jud. Olt, Școala profesională 
M.i.U. — Focșani, Jud, Vrancea.

DANS MODERN — LICEE
Mențiuni : Liceul „Al. Odobes

cu" Pitești, județul Argeș, Liceul 
nr. 2 din Suceava, Județul Su
ceava.

SOLIST! DANSATORI
SOLIȘTI VOCAU DE MUZICA 

UȘOARĂ — ȘCOLI 
DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA

Premia! III : Pavel Ortanea — 
Școala «anitari poitllceall laș! : 
Mențiuni : Tober Eugen — Școala 
poitllceall „Independența" Sibiu, 
județul Sibiu, Duet Grupul școlar 
construcții — Tg. Mureș, județul 
Mureș.
SOLIȘTI VOCALI DE MUZICA 

CULTA — LICEE
Premiul I : Chiu Aurica — Li

ceul „Ion Slavici- — Arad, Terțet 
vocal — Liceul nr. 2 Constanța, 
jud. Constanta ; Premiul special 
al Unlull Compozitori'or : Cvar
tet vocal — Liceul „Gh. Lazlr", 
din munldpiul București ; Pre- 
wla] n : Răduțu Ana — Liceul 
^X. L. Caraglale“ Ploiești ; Premiul 
m — Ci a romei a Mariana — Ueeul 
nr. I Galați, jud. GalațL

SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI 
DE MUZICA POPULARA — 

LICEE

Premia] ] : Rada Ion — Lle«ul 
Curtea de Argeș, jud. Argeș (flu
ier) : Premial 11 : Goleea NIcolae 
— Liceul vaierul de Munte, jud. 
Prahova (cimpoi) : Premiul III : 
Bobaru Sandu — Liceul economic 
Constanta (acordeon), Muntean a 
Elena — Liceul economic Tg. Jiu, 
judeftil Gorj (frunză).

SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI 
DE MUZICA POPULARA — 

ȘCOLI PROFESIONALE
Premiul 1 : Voinic Gh. — Grupul 
școlar agric. Calafat, jud. Dolj 
(fluier, cimpoi) ; Premiul ii : Du
mitrescu Co no Jan — Șc. profesio
nala Bocia, Județul Ca raș-Seve rin 
(acordeon). Dicu Ion — Grupul 
școlar minier Lupenl, județul Hu
nedoara (fluier), Dediu Vasile — 
Grupul rcolar C.S. Galați, județul 
Galați (fluier) ; Premiul III — Lin
gurar Emil — Grupul școlar U.V. 
din Arad, Județul Arad (vioară), 
Enache Ion — Școala prof, me
canici agricoli din Negrești, jud. 
Vaslui (fluier).

SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI 
DE MUZICĂ CULTA — LICEE

SPASSKI 
CAMPION 

DE ȘAH AL LUMII
• Meciul pentru titlul 

mondial de șah, desfășurat la 
Moscova timp de peste două 
luni, s-a încheiat ieri cu vic
toria marelui maestru sovi
etic Boris Spasski. O dată 
cu remiza consemnată în 
partida a 23-a, Spasski l-a 
învins cu scorul de 12,5—10,5 
puncte pe fostul campion al 
lumii Tigran Petrosian.

Noul campion are virata 
de 32 de ani șî este absolvent 
al facultății de ziaristică de 
pe lingă Universitatea din 
Leningrad.

Premiul I : Bfilănescu Mariana — 
Liceul nr. 4 Craiova, Geamfinu 
Rodica — Liceul din orașul Victo
ria, județul Brașov, Isa NIcolae — 
Liceul lnd. minier din Baia Mare, 
jud. Maramureș, Lavric Laura — 
Liceul agricol Rădăuți, județul 
Suceava • Premiul II : Marin Ele
na — Liceul pedagogic Constanța, 
județul Constanța, Cîrneci Maria
na — Liceul nr. 2 Cimpulung-Mus- 
cel. județul Argeș, Duet vocal (su
rorile Mllovan) — Liceul nr. 10 
Timișoara ; Premiul III : Dascălu 
Marla — Liceul pedagogic Sucea
va, Stanea Mariana — Liceul din 
Slmerla, jud. Hunedoara, Enăches- 
cu Geta — Liceul din Babadag, 
Jud. Tuleea ; Mențiuni : Bălan Eu
genia — Liceul nr. 15 din muni
cipiul București.
SOLIȘTI VOCALI DE MUZICA 

POPULARA
ȘCOLI PROFESIONALE

Premiul I : Line Ildiko — Liceul 
„Unirea" Brașov (vioară) : Premiul 
II ! Llgheti Eva — Liceul ,,M. Emi- 
nescu" Satu Mare (vioară), Calapăr 
Vasile — Liceul nr. 1 Tîmăvenl 
Mureș (pian) ; Premiul III : Ma
ta che Elena — Liceul nr. 2 Tlrgo- 
viște, județul Dîmbovița (plan), 
Bohore Berta — Liceul nr. 3 Ga
lați (plan), Guy Susana — Liceul 
din Cărei — Satu Mare (plan) ; 
Mențiuni î Chițac Marilena — Li
ceul nr. 3 Craiova (plan), Manoles- 
cu Mihaela — Liceul nr. 2 Pitești, 
județul Argeș (plan), Krtschev Ar- 
trid — Liceul nr. 1 Reșița (plan).

FORMAȚII DE DANSURI — 
LICEE

Fremlnl I : Liceul nr. 1 
județul Bihor, Liceul din 
lenl, județul Dolj, Liceul

Premiul I : Moșneag Vlrgll — 
Școala profesională metalurgică 
Al ud, județul Alba ; Bfirșan Ion

Beiuș, 
Dfibu- 

___  ______  ____ _____ 2 
Rădăuți, Suceava ; Premiul special 
al C.S.C-A. : Liceul Negreștl-Oaș, 
județul Satu Mare ; Premiul II : 
Liceul ..Mlhal Viteazul" — muni
cipiul București ; Liceul pedagogic 
din Deva, județul Hunedoara, Li
ceul militar ..Dimltrle Cantemlr" 
Breaza, județul Prahova ; Premiul 
III : Liceul Curtea de Argeș, ju
dețul" Argeș, Liceul nr. 2 Reghin, 
județul Mureș, Liceul din Jlmba-

nr.

Premiul II ; Dans modem (duet)
— Gelu Malanca ți Constanța Pa- 
padumltru, Grupul școlar comer
cial Craiova, județul Dolj, Cosma 
Mariana — dans clasic — Liceul 
nr. 3 Bacău, Jud. Bacău ; Mențiu
ne : Socaciu Ion — dans popular, 
Liceul nr. 1 Bistrlța-Nfisăud, jud. 
Blstrița-Năsăud ; Preuiiu! special 
al C.S.C.A. : Fantezie coregrafică
— Liceul „Ștefan cel Mare" din 
Suceava, județul Suceava.

GIMNASTICA ARTISTICA

Premiul I : Ansamblul acrobatic 
mixt — Liceul „M. Viteazul" Bucu
rești ; Premiul II ! Liceul nr. 2 Si
ghișoara, județul Mureș ; Premiul 
IU : Liceul nr. 3 Bîrlad, județul 
Vaslui ; Mențiune : Liceul agricol 
din Dragonilreștl-Vale, județul 
ilfov.

ANSAMBLURI FOLCLORICE

Mențtanl speciala ale Juriului : 
Liceul din Sfîntu Gheorghe, jude
țul Covasna ; Liceul din Miercurea 
Ciuc, județul Harghita.

FORMAȚII DE ESTRADA

Premiul I : Liceul din Găeștl, 
județul Dîmbovița ; Premiul ** * 
Liceul „AL Odobescu" Pitești, 
Argeș.

TEATRU

LICEE

II : 
jud.

Premiul II : Liceul „I. L. 
ragiale" Buc. : „Maria Stuart" de 
Fr. Schiller ; Premiul IU : Liceul 
Adjud, jud. Vrancea • „Oameni 
care tac" de AI. Voitin, Liceul 
„Al. Odobescu" Pitești, jud. Ar
geș : „Articolul 214“ de I. L. Ca- 
ragiale.

ȘCOLI PROFESIONALE 
ȘI DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ

Ca-

Premiul ii : Șc. profesională 
U.M. Nlcalina lași : „CJnel.Clnel" 
de V. Alecsandri.

PANTOMIM A

Mențiune : Minescu Gh., Liceul 
agr. Lugoj, jud. Timiș.

RECITĂRI

LICEE

Premiul i • Standu Rfidlța. eL 
XI, Liceul 39 Buc. : „Iubire" de 
Al. Vlahuță ; Drăghicescu Maria
na, Liceul nr. J Tr. Severin, jud. 

„Miorița' ; Premiul 
Dumitru, Liceul „G. 

Bacău : „Gemenii" da 
Premiul III : Ealasz 

.. —a", Odor-
,Birc Szep Ana“, 

Liceul „Frații 
i : „Poveste de 
' — creații pro-

Mehedinți : 
II î Lazăr 
Bacovia"
E mines cu ; rreiniui *** j 
Eva. Liceul „Dr. P. Groza' 
helul Secuiesc : „7‘ 
Stanclu I. Sorin, 
Buzești" Craiova 
april" și „Geneza" ___ r._
prii, Parasca Valeria, Liceul Sîn- 
georz-Bfil, jud. Bistrlța-Năsăud ; 
Mențiuni : Iurciuc Liliana, Liceul 
nr. 2 Arad : „Moartea căprioarei", 
de N. Lablș, Frunzâ Valeria, Lie. 
Ped. Bacău : „Oarba" de R. M. 
Rilke.

ȘCOLI PROFESIONALE 
ȘI DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA
Mențiuni i Chlrilfi Die. Gr. 3e. 

minier Lupeni, jud. Hunedoara : 
Povestirea „La cireșe" de Ion 
Creangă, Malanca Gelu, Gr. Șe. 
comercial Craiova, Jud. Duj ] 
„Orb" de Lucian Rădan.



dleBpest l2 □
COMUNICAT

cu privire la lucrările Consfătuirii 
internaționale a partidelor 
comuniste și muncitorești

MOSCOVA 17 (Agerpres). —■ 
între 5 și 17 iunie 1969 a avut 
loc Ia Moscova Consfătuirea 
internațională a 75 de partide 
comuniste și muncitorești. De
legațiile participante aprecia
ză Consfătuirea ca un eveni
ment deosebit în desfășurarea 
luptei împotriva imperialis
mului, pentru cauza realizării 
unității de acțiune antiimpe- 
rialistă a celor mai largi mase 
populare din lumea întreagă, 
ca o etapă importantă pe ca
lea întăririi coeziunii mișcării 
comuniste pe baza principiilor 
marxism-leninismului, ale in
ternaționalismului proletar.

La consfătuire au participat 
delegațiile următoarelor par
tide comuniste și muncito
rești :

Partidului Comunist din 
'Africa de sud. Partidului 
Avangarda Socialistă din Al
geria, Partidului Comunist din 
Argentina, Partidului Comu
nist din Australia, Partidului 
Comunist din Austria, Parti
dului Comunist din Belgia, 
Partidului Comunist din Boli
via, Partidului Comunist Bra
zilian, Partidului Comunist 
din Marea Britanie, Partidu
lui Comunist Bulgar, Partidu
lui Comunist din Canada. 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Partidului Comunist 
din Ceylon, Partidului Comu
nist din Chile, Partidului Pro
gresist al oamenilor muncii 
din Cipru, Partidului Comu
nist din Columbia, Partidului 
Avangarda Populară din Co«- 
ta Rica, Partidului Comunist 
din Danemarca, Partidului 
Comunist Dominican, Partidu
lui Comunist din Ecuador, 
Partidului Muncii din Elveția. 
Partidului Comunist din Fin
landa, Partidului Comunist 
Francez, Partidului Socialist 
Unit din Germania, Partidului 
Socialist Unit al Berlinului

Cil PRIVIRE LI flVIIV1IIII1 XASTERII 
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Apel al Consfătuirii internaționale a partidelor

(Urmare din pag. I) 

ternațională s-a transformat 
într-o adevărată forță mondia
lă, cea mai influentă forță po
litică a contemporaneității.

întreaga experiență a socia
lismului mondial, a mișcării 
muncitorești și de eliberare 
națională a confirmat însem
nătatea internațională a învă
țăturii marxist-leniniste. Vic
toria revoluției socialiste in
tr-un șir de țări, constituirea 
sistemului mondial socialist, 
cuceririle mișcării muncitorești 
din țările capitaliste, apariția 
pe arena activității istorice in
dependente a popoarelor din 
fostele colonii și semicolonii, 
avîntul fără precedent al 
luptei antiimperialiste — toa
te acestea dovedesc justețea 
istorică a leninismului, care 
exprimă interesele fundamen
tale ale epocii contemporane.

Astăzi, pe bună dreptate se 
poate spune despre învățătura 
Iui Lenin ceea ce el însuși a 
spus despre marxism : că este 
0 învățătură atotputernică, 
deoarece este justă. Teoria 
marxist-leninistă, aplicarea ei 
creatoare potrivit condițiilor 
concrete, permite să se elabo
reze răspunsuri științifice la 
problemele care se ridică în 
fața tuturor detașamentelor 
mișcării revoluționare mondia
le, indiferent unde acționează 
acestea.

Atașamentul față de mar
xism-leninism — măreața în
vățătură internațională — 
este chezășia unor noi succese 
ale mișcării comuniste.

Comuniștii consideră drept 
sarcina lor de a apăra cu fer
mitate principiile revoluțio
nare ale marxism-leninismu- 
lui, ale internaționalismului 
proletar în lupta împotriva 
oricăror dușmani, de a Ie 
transpune In viață neabătut, 
de a dezvolta permanent teo
ria marxist-leninistă, de a o 
îmbogăți pe baza experienței 
contemporane a luptei de cla
să și a construcției societății 
socialiste. Comuniștii vor fi 
întotdeauna fideli spiritului 
creator al leninismului.
\ Apropiatul jubileu al lui 

occidental. Partidului Comu
nist din Germania. Partidului 
Comunist din Grecia, Partidu
lui Comunist din Guadelupa, 
Partidului Muncii din Guate
mala, Partidului Progresist 
Popular din Guyana, Partidu
lui Unit al Comuniștilor din 
Haiti, Partidului Comunist din 
Honduras, Partidului Comu
nist din India, Partidului Co
munist din Iordania, Partidu
lui Comunist din Irak, Parti 
dului Popular din Iran, Parti
dului Comunist din Irlanda de 
nord. Partidului Liga Munci 
torească Irlandeză, Partidului 
Comunist din Israel, Partidu
lui Comunist Italian, Partidu
lui Comunist din Lesotho. 
Partidului Comunist Libanez. 
Partidului Comunist din Lu 
xerr.burg, Partidului Eliberării 
$i Socialismului din Maroc, 
Partidu’ui Comunist din Mar
tini ca, Partidului Comunist 
Mexican, Partidului Popular 
Revoluționar Mcngol, Partdu- 
lui Socialist din Nicaragua. 
Partidului marx.st-leniniștiior 
din Nigeria. Partidul ai Comu
nist din Xorvegia. rWUdului 
Comunist din Pakătacal de 
est. Partidului Popular din 
Panama, Partidului Comumst 
din Paraguay. Partidul ui Co
munist din Peru, Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. 
Partidului Comunist dm Porto 
Rico. Partidului Comunist din 
Portugalia, Partidul A Cotna
ri st din Re-unjen, Partidului 
Comunist Român. PartiduJui 
Comunist dm Salvager. Parti
dului Comunist i.-r Sm Ma 
rin o. Partidul"; Cofcunna Si
rian. Part-dulu*. Cmounsst di- 
Spania. Parrfului Cotmzzs: 
din Sudan, PartidulCoa> 
nist din SUA, Pnrudulu; 
Comun «st din Tun «a. P®m- 
dului Comunist «#s
Partidului M"-«* Soca-
ist L'n**. Pî-tidi-x

comuniste $i

mm uMulor cmniRii

INTERMJIOIULE 4 PARTIDELOR

COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
MOSCOVA 17 (Agerpres) — 

Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și mun
citorești. care s-a deschis ia 
Moscova La 5 iunie, și-a în
cheiat marți lucră, iie.

In cadrul ședinței de închi
dere a fost adoptat documen
tul principal al Consfătuirii 
„Sarcinile luptei împotriva 
imperialismului in etapa actu
ală și unitatea de acțiune a 
Partidelor comuniste și mun
citorești. a tuturor torțelor 
antiimperialiste*. Constitui
rea a adopta* apelul .Cu pri
vire Ia centenarul nașterii lui 
Vladimir Ilici I.enin*.

Rodney ArismendL condu
cătorul delegației P.C. uia 
Uruguay, a prezidat șed. ea 
finală și a rostit cuvintnl .de 
Închidere.

Consfătuirea partidelor co
muniste și muncitorești s-a 
încheiat cu intonarea Inter
naționalei. 
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nist al Uniunii Sovietice, Par
tidului Comunist din Uruguay, 
Partidului Comunist din Ve
nezuela, precum și două par
tide care activează în ilegali
tate a căror denumire nu este 
menționată din considerente 
de securitate. In calitate de 
observatori au participat la 
Consfătuire și și-au expus po
zițiile delegațiile Partidului 
Comunist din Cuba și Partidu
lui de stingă — comuniștii din 
Suedia.

Consfătuirea a adoptat do
cumentul de bază intitulat 
„Sarcinile luptei Împotriva 
imperialismului In etapa ac
tuală și unitatea de acțiune 
a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțe
lor anti imperialiste"*. Pronun- 
țlndu-se. de asemenea, pentru 
întărirea unității partidelor 
comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperia
liste deiegaț ie partidelor co
muniste din Australia, Italia, 
San Marino și Reunion, și-au 
exprimat acordul deplin nu
mai cu acea parte a documen
tului In care slnt expuse prin
cipiile luptei ooenune împo
triva imperialismului; dele
gatul Partidului Cc mist Do
minican nu a sprijinit docu- 
tr—âul de bază

Participant» la Consfătuire 
e-u dezbătut problema sărbăto 
ririi a 100 de ani de la naș 
terra lui Lenin și au adoptat 
eu căldură și entuziasm ape
lul .Cu privire la centenarul 
r.aștrrii lui Vladimir Ilici Le

Consfătuirea a adresat po
poarelor lumii apelul intitulat 

’-□epeudență. libertate și 
pare Vietnamului 1* ji I sa
ltul cu căldură crearea Gu- 
irrr. jlm revotuțicsar provizo
riu al Repobliăi Vietnamului 
de rod. Coesfătuiree a lansat 
Oțetul pe unu «pfcatea pă

muncitorești

MOSCOVA E Aferpres). — 
Mărfi, dupd tackewrw facniri- 

pertdefc- coeMaute p —wirrtn- 
nșei. dricpsfălr represemed 
ceir 75 de pmtith Mfefti ea 
depus la Mausoleul Iri Lama 
dba Hags Ropr o eoraaaă de 
flori, pe psagfcn’r oMa ora 
scris: _Lai Laaaa, dat partea 
perticspanfâor le Constituirea ta- 
teruafioaaU e perfidelor comu
niste fi ■aaritnrrști*.

Raprezastiestfa partidelor fră
țești ea păstrat m noinrnt de 
reculegere

MOSCOVA 17 (Agerpre — 
Cu prilsfui încheierii lucrărilor 
Consfătuirii internaționale a par
tidelor comuniste fi muncitorești, 
mărfi la emisei, Comitetul Cen

ci:**. Ea a adoptat declarația 
de sprijinire a luptei juste a 
popoarelor arabe împotriva 
agresiunii israelicne și, de ase
menea, declarația de solida 
ritate cu comuniștii și demo
crații, care deși sînt supuși la 
cele mai crunte represiuni, 
duc în condiții grele o luptă 
plină de abnegație împotriva 
regimurilor reacționare dicta
toriale, sprijinite de imperia
lismul internațional.

Consfătuirea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă de sinceri 
tate, de solidaritate frățească, 
s-a bucurat de o largă publi 
citate. Atlt In timpul pregă
tirii, cît și în cursul consfă 
tuirii au fost respectate cu 
strictețe metodele colective de 
lucru și principiul egalității In 
drepturi a tuturor partidelor

Participant» la Consfătuire 
șl-au exprimat botărlrea de a 
dezvolta și pe viitor relațiile 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești. Ei au subliniat 
oportunitatea întîlnirilor bila
terale și regionale, desfășura
rea — pe măsura necesităților 
— a unor consfătuiri interna
ționale ale partidelor comu
niste și muncitorești pentru un 
schimb de păreri și de expe
riență, pentru dezbaterea și 
studierea colectivă a proble
melor politice și teoretice ac
tuale, a problemelor luptei 
împotriva imperialismului, 
pentru triumful cauzei păcii, 
a independenței naționale, a 
democrației și socialismului.

★
Consfătuirea a hotărit ca 

materialele consfătuirii să fie 
trimise și partidelor comu
niste și muncitorești care nu 
au participat Ia lucrările eL

Participant» la consfătuire 
sînt ferm, convinși că rezulta
tele ei «Xespund intereselor 
fieeărt * partid comunist și în
treg» mixăr comuniste ia- 
teraațiceale.

Popularizați mal larg reali
zările leninismului, succesele 
țărilor socialiste, ale partide
lor cnaunuata, ale tuturor tor
telor revoluționare.

Omeni ai muncii din toate 
țările, popoare din lumea în
treagă ' In numele triumfului 
idealurilor leniniste vă che
măm să luau parte activă la 
ma-ea șt nobila luptă a clasei 
mtmcuoare, pentru pace, de
mocrație. independență na- 
pocaH p ncsalism !

Să nrfSrim “t mai SUS 
sîeagul ’«ninicr.utul în lupta 
peuuu reînnoirea revoluțio
nară a lumii î

Tri_sct leninismul!

tral el Partidului Comunist a] 
Uaumii 5 vistier a oferit la Pa
latal Congreselor din Kremlin o 
•rcepție in căutea delegațiilor 
participante.

Tocarifti Leonid Btejneo fi 
Wladuiaw Gomulka au rostit 
toasturi.

ti
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Reprezentanții partidelor comu
niste și muncitorești au asistat, 
marți, la un spectacol de gală 
prezentat pe scena Palatului 
Congreselor de la Kremlin. La 
spectacol și-au dat concursul ar
tiști de frunte din Uniunea So
vietică, precum și colective de 
artiști amatori.

In încheiere, a fost prezentată 
piesa corală „Cintec despre Le
nin**.

Atacuri puternice *
ale patrioților

In noaptea de luni spre marți 
unitățile Frontului Național de 
Eliberare au continuat atacurile 
cu rachete și mortiere asupra 
principalelor complexe și obiec
tive militare americane și saigo- 
neze dislocate în diferite regiuni 
ale Vietnamului de sud. Un pur
tător de cuvînt american, citaE 
de agenția U.P.I., a declarat că 
10 rachete lansate de, patrioți au 
■tins baza militară de la Bien 
Hoa — unul din cele mai mari 
complexe militare americane din 
Vietnamul 'de sud. Potrivit decla
rației sale, patrioții au atacat cu 
rachete de 122 mm și mortiere 
22 de complexe militare și obiec
tive strategice aparținînd forțelor 
americane și trupelor regimului

Lucrările Conferinței

internaționale a muncii
Partieipeoțn la Coafe- 

riața intrraaliaaaU ■ 
k vii cootioBi dexba- 
Ifrtr asapra la^aatulai 
A-ecionriai reperaj al 
OUL DitW 'kra.

Laiad cwintul pe marginea 
problemei valorificAru resur
selor umane, delegata români 
Larisa M un te an u, secretar al 
Consiliului Ca trai al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, a sub
liniat diversitatea condițiilor 
fn care Programul mondial de 
folosire a mUnii de lucru ar 
putea fi aplicat In Urile inte
resate. Acesta, a spus vorbi
toarea. anpune un larg schimb 
de vederi intre organiza ți ik» 
sindicale din diferite zone sau 
continente cu caracteristici a- 
propiate. O asemenea reuniu
ne Soar putea organiza in Eu
ropa. cu participarea tuturor 
țârilor continentului. Traduce
rea în viațâ a obiectivelor ex
puse în programul mondial de 
valorificare a resurselor uma
ne reclami unitatea de acțiu
ne a tuturor sindicatelor, on 
care ar fi orientarea ți afilie
rea lor. Asemenea inițiative 
răspund ideii de cooperare pe 
baza egalității in drepturi a 
respectului reciproc, neameste
cului în treburile interne, res
pectării independenței și su
veranității naționale Respec
tarea acestor principii implică 
lichidarea surselor de încorda
re internaționali, și In primul 
rînd a agresiunii americane 
împotriva poporului vietna
mez, retragerea tuturor trupe
lor străine din această țară,

F» e s o LI r* ~t
• ACAD. Athanase Joja, care 

este și corespondent al Institu
tului Franței, a ținut la Aca
demia de științe morale și poli
tice din Paris o comunicare 
despre „Fizionomia morală a 
românilor". Ședința a fost pre
zidată de cunoscutul filozof 
Henri Gouhier, care a salutat 
pe conferențiar. Au asistat Jac
ques Rueff, BabrieL Marcel, E1. 
Foriau, Renoyvin, Beaumont, 
membri ai Academiei franceze. 
Conferențiarul a fost felicitat 
călduros de personalitățile care 
au urmărit expunerea.

ACORD ROMANO-UNGAR

în urma tratativelor care 
au avut loc la Budapesta, 
marți a fost semnat un a- 
cord privind deschiderea 
micului trafic de fron
tieră între Republica So
cialistă România și Repu
blica Populară Ungară.

Conform acordului, cetă

de la Saigon. Au fost bombarda
te cartierul general al diviziei a 
25-a de artilerie, haza^Kiem Van 
și tabăra Phu Bai, precum și o 
bază americană de lîngă Saigon.

Un puternic atac a fost lansat 
asupra unei unități de artilerie 
dispuse in apropiere de Tam Ky. 
In sprijinul unităților americane 
au fost trimise unități de aviație 
și artilerie. In cursul zilei de luni, 
forțele patriotice au lansat un 
atac susținut asupra unei tabere 
americane din apropierea Saigo- 
nului. Timp de cinci ore au avut 
Ioc lupte violente, Ia care au luat 
parte și unități tailandeze dislo
cate în Vietnamul de sud. S-au 
semnalat morți și răniți da am
bele părți.

astfel Incit poporul vietnamez 
sâ poată aotâri el însuși asu
pra propriului său destin.

Ocuptndu-se apoi de struc
tura Organizației Internaționa
le a Muncii, vorbitoarea a a- 
firm at că aceasta nu corespun
de în totul exigențelor actua
le. Ea a subliniat că în pri
mul rînd nu s-a găsit o solu
ție satisfăcătoare pentru a se 
asigura universalitatea Orga
nizației, o serie de state rămî- 
nind în afara ei, după cum 
drepturile legitime ale R. P. 
Chineze nu au fost restabilite.

Delegația Frontului Uni
tății Socialiste din Repu
blica Socialistă România, 
condusă de tovarășul Du
mitru Petrescu, vicepre
ședinte al Consilimui Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, a fost primită marți 
la Praga de către Alexander 
Dubcek. președintele Adu
nării Federale Cehoslovace. 
In discuția prietenească c^-e 
a avut loc cu acest prilej, au 
fost discutate probleme ale 
colaborării reciproce.

în aceeași zi. delegația ro
mâna a fost primită de Cest- 
mîr Cisar. președintele Con
siliului Național Ceh.

Seara, ambasadorul Româ
niei Ia Praga o oferit un 
cocteil cu prilejul vizitei îq. 
R. S. Cehoslovacă a delega
ției Frontului Unității So
cialiste. Au participat Evzen 
Erban, președintele C.C. al 
Frontului Național din Ceho
slovacia.

țenii români și cetățenii 
unguri cu domiciliul îri- 
tr-una din localitățile men
ționate în document, situa
tă într-o zonă de 15 km. de 
o parte și de alta a liniei 
de frontieră pot călători cu 
forme simplificate în zona 
corespunzătoare a celeilalte 
țări, în scopul vizitării ru
delor și prietenilor. Acordul 
va intra în vigoare după 
aprobarea lui de către gu
vernele celor două țări.

• LA ambasada Republici’ 
Socialiste România din Pari«r. 
a avut Ioc marți schimbul in
strumentelor de ratificare ale a- 
cordului comercial pe termen 
lung și acordului de cooperare e- 
conomică și tehnică, încheiat 
între guvernele Republicii So
cialiste România și Republicii 
Peru.

• IN ORAȘUL Naha a avut 
loc un miting organizat de Con

VIETNAMUL DE SUD. O 
subunitate a patriațîlor în 
timpul unei acțiuni în zona 

Platourilor înalte

România 
la „Agra’69“

în localitatea Makklee- 
berg de lîngă Leipzig s-a 
deschis cea de-a 17-a ediție 
a Expoziției agricole a R. D. 
Germane. Consacrată ani
versării a 20 de ani de.la 
constituirea R. D. Germane, 
„Agra-69" prezintă yn bilanț 
al realizărilor obținute de 
cooperativele agricole și gos
podăriile de stat în produc
ția cerealieră și animalieră.

La expoziție participă re
prezentanți ai unor între
prinderi constructoare de 
mașini agricole din mai 
multe țări, printre care și 
din România. La standul ță
rii noastre, întreprinderea 
„Autotractor44 expune o în
treagă gamă de tractoare, 
numeroase mașini agricole, 
printre care diferite tipuri 
de secerători. mașini de îm
prăștiat îngrășăminte, cami
oane, basculante, furgonete 
etc.

ha deschiderea oficială a 
expoziției „Agra-69“ a parti
cipat și o delegație a Consi
liului Superior al Agricul
turii din Republica Socialis
tă România, condusă de St 
Matei, șeful departamentului 
de valorificare a cerealelor.

Franța după scrutin t
Relatări din presa pariziană

Presa franceză de 
marți dimineața exami
nează perspectivele pe 
care le oferă alegerea 
lui Georges Pompidou 
în calitate de președinte 
al Franței.

Oficiosul „La Nation", comen- 
tind reacțiile din străinătate, con
stată existența unei „dorințe a 
marilor puteri de a continua re
lațiile stabilite între ele și gene
ralul de Gaulle pe o bază de în
credere și independență, dar și 
de fidelitate față de alianțe... 
Englezii, continuă ziarul, se în
treabă asupra atitudinii pe care 
o va adopta Pompidou față de 
candidatura britanică la Piața 
comună.

,,Este incontestabil, scrie la 
rîndul său „Le Figaro", că una 
din sarcinile căreia Pompidou 
i se va consacra personal va fi 
relansarea politicii europene. El 
a vorbit despre asta în repetate 
rînduri, aratîndu-și dorința de a 
depăși economicul pentru a a- 
iunge lâ aspectul politic al pro
blemei. Și ajungem astfel la spi
noasa problemă britanică. Tre
buie eliminat un contencios. Se 

siliul de coordonare a campa
niei pentru retrocedarea Insulei 
Okinawa către Japonia.

Participanții la manifestație 
au cerut lichidarea bazelor a- 
mericane de pe teritoriul insu
lei.

COMERȚUL 
CHINO-CEHOSLOVAC

LA PRAGA a fost semnat 
un acord cu privire Ja schim
burile de mărfuri și plăți între 
R.P. Chineză și R.S. Ceho
slovacă pe anul 1969. Acordul 
prevede o creștere cu 11 la șută 
a comerțului bilateral față de 
anul precedent — anunță agen
ția C.T.K.

Ca și pînă acum, 80 la sută 
din exportul Cehoslovaciei in 
R.P. Chineză, va consta în pro
duse ale industriei construc
toare de mașini, in special ma- 
șini-unelte, motoare Diesel, 
motoare pentru nave, autocami
oane și piese de schimb, rul
menți, macarale. Cehoslovacia

CBNGRESUl UNEI ORGANIZAȚII

STUDlNfEȘTI DIN S.U.A.
• MIERCURI, Ia Chicago ta 

deschid lucrările convenției na
ționale a organizației „Studen
ții pentru q societate democra- 
tică“, la care urmează sâ parti
cipe 1 SOC de delegați de pe în
treg teritoriul S.U.A. Congresul 
va examina sarcinile studenți
lor americani în lupta împotri
va discriminării rasiale, pentru 
democratizarea sistemului da 
învățămînt și pentru Încetarea 
războiului din Vietnam.

Un purtător de cuvînt al or
ganizației a declarat că au fost 
luate măsuri de securitate pen-
tru a se împiedica eventualele 
tulburări șl provocări din par
tea unor elemente huliganice. 
Un purtător de cuvînt al poli
ției a refuzat să confirme știrile 
privind faptul că agenți în civil 
se vor afla în sala unde va avea 
loc congresul

Tulburări studențești 
in Venezuela

Noi tulburări studențești 
s-au produs luni la Univer
sitatea din orașul Valencia 
(Venezuela). Armata a in
tervenit împotriva unei de
monstrații a studenților, 
făcînd uz de gaze lacrimo
gene, aruncate din elicop
tere. Postul de radio vene- 
zuelcan a anunțat că auto
ritățile au arestat 75 de 
studenți.

Este pentru a doua oară 
în această luna cînd orașul 
Valencia este scena tulbu- / 
rărilor studențești. La 2 iu- > 
nie a avut loc în această 
localitate, cu 250 000 de lo
cuitori, o puternică demon
strație a studenților, cărora 
li s-au alăturat reprezen
tanți ai altor pături ale 
populației, împotriva vizi
tei pe care urma să o în
treprindă în Venezuela gu
vernatorul statului New 
York, Nelson Rockefeller, 
în cele din urmă, vizita tri
misului special al pre
ședintelui Nixon a fost ■- 
nulată de guvernul vene- 
zuelean.

poate spune, de altfel, că gene
ralul de Gaulle a pus primele ja
loane".

Agenția France Presse este da 
părere că „noul președinte — și 
acest lucru ar fi fost valabil chiar 
și pentru Alain Poher — nu poa
te schimba de la o zi la alta 
complet politica externă a Fran-^ 
ței. în schimb, stilul acesteia va 
suferi cu siguranță o modificare".

Discuția asupra politicii ex
terne a noului președinte se con
tinuă printr-o încercare de a în
trevedea cine va conduce diplo
mația franceză în noul guvern. 
Daca nu mai există, se pare, nici 
O îndoială asupra numelui noului 
prim ministru (toate ziarele și toți 
observatorii politici din capitala 
Franței îl indică pe Jacques Cha- 
ban Delmas), în privința titula
rului Ministerului de Externe se 
desfășoară o întreagă disputa. 
Pentru „Paris-Jour“, actualul pre
mier Couve de Murville se va re
găsi în fruntea diplomației fran
ceze, post pe care l-a părăsit cu 
apToape un an în urmă. După 
„L*Aurore", generalul de Gaulle 
ar insista pentru menținerea lui 
Michel Debre la Ministerul de 
Externe.

va livra, totodată, oțel pentru 
laminate și țevi.

R.P. Chineză va exporta în 
Cehoslovacia produse din car
ne și alte mărfuri alimentare, 
materii prime animale și vege
tale, metale neferoase etc.

• LA REȘEDINȚA reprezen
tantului permanent al Franței 
la O.N.U. a avut loc marți o 
nouâ reuniune a ambasadorilor 
celor patru puteri — U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei și Franței — 
consacrată examinării posibili
tăților de soluționare a crizei 
din Orientul Apropiat. Reuniu
nea, a 13-a din seria de consul
tări inițiate în acest scop la 3 
aprilie, a durat 45 de minute. 
Nu s-a dat publicității nici un 
comunicat asupra conținutului 
discuțiilor. S-a anunțat doar că 
viitoarea întîlnire va avea loc 
marțea viitoare, la reprezen
tanța U.R.S.S. la O.N.U.

• DUPĂ o vizită de două zile 
în Polonia s-a înapoiat în Ber
linul occidental primarului ora
șului, Klaus Schutz. La invita
ția președintelui Camerei de 
comerț exterior a Polonibi, K.

.Adamcwicz, el a vizitat Tîrgul 
internațional de la Poznan, lo
calitățile Poznan, Oswieczin si 
Varșovia.


