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IA CERINȚELE DEZVOLTĂRII

Român izvor de înnobilare

a conștiinței tinerei generații

ULTERIOARE A ECONOMIEI 
>

Revenind în numeroase rîn- 
' Jir. perimetrul Uzinei „Vul- 
,. Warn avut adeseori prilejul ca 

■ ■ cu constatarea prefacerilor 
ingfcoare survenite, a schimbări- 
•r Instructive care au făcut ca 
d înrnjorinderea sa fie una din

4
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cele mai importante unități eco
nomice ale industriei românești, 
să remarcăm înalta ținută profe
sională a colectivului ei, reliefată 
pregnant de însemnatele realizări 
obținute consecvent, an de an. în
totdeauna, fără nici o excepție, 
am întîlnit același interes pentru 
ridicarea continuă a întregii acti
vități productive, întotdeauna 
parcurgînd halele imense am sim
țit pulsînd efortul conștient al 
constructorilor utilajelor energeti
ce, îndreptat spre îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, 
spre obținerea unei producții de 
calitate ireproșabilă. Nu-i de mi
rare deci renumele de care uzina 
se bucură pe marele obiec
tive termoenergetice ale țării, nu 
surprinde faptul că produsele ei 
sînt solicitate în peste 24 de țâri 
ale lumii.

Am reîntîlnit pe cel maî de nă
dejde oameni ai întreprinderii — 
comuniștii — reuniți într-un mo
ment cu semnificații profunde, cu 
implicații largi atît pentru viitorul 
uzinei cit și pentru cel al întregii 
țâri — adunarea generală ex
traordinară de partid consacrată 
dezbaterii Tezelor Comitetului 

I Central pentru Congresul al X-lea 
și proiectului de Directive privind 
planul cincinal pe anii 1971— 
1975 și liniile directoare ale dez
voltării economiei naționale pe 
perioada 1976—1980.

Nota dominantă a discuțiilor 
poartă încă de la început am
prenta deplinei participări, izvorî- 
tă din înțelegerea profundă a ro
lului fiecărui comunist în dezba
terea atotcuprinzătoare, concretă 
a politicii interne și externe a

c/nsenmări
de ani, creatoare de folclor 
care ar putea umple, singură, 
filele unei cârti întregi...

Mă întorc la Vad și e du- 
minted — mai adincite în 
porți, cu un an, cu un- ano-

La Vadu lzei intr-o dumi
nică ; satul ifi păstrează incă 
mult din pitorescul autentic 
maramureșan — drumul curge 
intre porțile ctitorite de meș
teri iscusiți. La meșterul 
Gheorghe Borodi — ori Apan, 
ori Stoica, ori Bledea — cos
tumele aduc albul cămășilor 
și gacdor infoiați (pantaloni 
specifici costumului bărbătesc 
din partea locului) și culorile 
tari din vărgătura zodiilor, cu
vintele, discuțiile care se des
fășoară, sonor, de la poartă 
la poartă la fel de colorate, 
de pitorești...

Și-mi aduc aminte primul 
popas la Vad, anul trecut, 
etnd l-am cunoscut pe mește
rul Gheorghe Borodi și mii- 
nile sale blnecuvintate de cio
plitor bătrin, aplecate asupra 
lemnului într-o adincă medi
tație, înaintea primei lovituri 
de daltă; și-am ascultat po
vestirile mătușei Todosia, cu 
memoria ei fabuloasă de 70

La Vadu

• •

partidului, a tuturor aspectelor 
orientării în viitor în domeniul 
activității politice, economice, so
ciale, ideologice, a direcțiilor 
fundamentale ale evoluției socie
tății românești în perioada care 
urmează.

— Dezbaterea documentelor e- 
laborate — sublinia în cuvîntul 
său tovarășul Toma Morlova, se
cretarul biroului organizației de 
partid de la serviciul Mecanic 
șef — constituie o nouă expresie 
grăitoare a procesului vast și 
multilateral, inițiat de partid, de 
adîncire a democrației socialiste,

E. DIMA

In sensul cel mai contempo
ran, Partidul Comunist Român a 
scris și a făcut istorie, de la 
crearea sa în 1921 și pîna In 
zilele noastre La jumătatea a- 
cestui drum prin revoluția 
populară declanșată odata cu 
victoria insurecției naționale 
antifasciste din august 1944 isto
ria poporului nostru a început sa 
se identifice cu istoria Partidului 
Comunist Român.

După anii marilor efervescențe 
revoluționare, 1945. 1946. finele 
anului următor consemna tri
umful luptei începute de co
muniști pentru instaurarea pu
terii celor ce muncesc și trece
rea Ia revoluția socialistă. Cu
ceririle Ș) înfăptuirile maselor 
muncitoare, conduse de parti
dul comunist, cuprinse în bilan
țurile congreselor socialismului, 
înalță țara pe trepte de la care 
Directivele noi. In pragul celui 
de-al X-lea Congres, vestesc 
înălțarea sa pe încă o treaptă 
de civilizație, de progres, spre 
zorii comunismului.

Trăim istorie i (Continuare în pas. a lll-a\

„Pădure" de... aluminiu- (Fabrica de oxo-alcooli a Combinatului chimic Rimmcu V tlcea)

prof. unic. dr.
TITU GEORGESCU

(Continuare în pag. a ll-a)
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timp, sorii-n rotire și fundalul 
lor, răsună „Chemarea mun
ților" — tulnicele care deschid 
noul spectacol, în curs de 
pregătire, al ansamblului de 
cântece și dansuri; același an
samblu care, anii trecuți, a 
prezentat spectacolul „Stîna 
maramureșană* distins cu pre-

miul III pe țară, același co
lectiv artistic care, prezentînd 
scenariul „Ursitoarele" la 
Concursul de teatru din de
cembrie, primea medalia de 
argint.

Directorul căminului cultu
ral din Vad, Vasile Apan, îmi 
vorbește despre cîteva din rea
lizările trecute și din proiec
tele viitoare. De remarcat, 
preocupările colectivului de 
creație de pe lingă căminul 
cultural, condus de profesorul 
de limbă și literatură română 
Chindriș Florea, solectiv 
care a alcătuit și scenariul 
„Ursitoarelor" pornind de la 
povestirile babei Todosia, de 
la obiceiuri și tradiții vechi 
maramureșene; acetiași colec
tiv care a gîndit, cai o conti
nuare a „Stînei murramureșe- 
nea, actualul spectacol „Che
marea munților’ pe care Vadu 
Izei îl va prezenta pe scena 
celui de-dl IX-lea concurs.

Și iarăși, demnă de remar
cat este preocuparea aceluiași 
colectiv de a descoperi talen
te noi, de a se inpira din 
folclorul și tradițiile locului.

(Continuare tn pag. a II-a) 

porului român, în care s-au a- 
dunat înțelepciuni și năzuințe 
din multele veacuri de luptă 
ale locuitorilor acestor pămîn- 
Euri, muncite și Hpărate cu pre
țul vieții. Ne-a fost dat să fim 
martorii și făurarii. cu fla
căra tinereții și entuziasmului 
reator, ai saltului patriei noas

tre în era civilizației socialiste, 
fără de jug și fără de întuneric. 
Sub ochii noștri se desfășoară 
istoria și cu ei vedem că is
toria este și viitor. Directivele 
Congresului partidului sînt di
rectivele noastre și cu ele am 
început a scrie istoria anilor ce 
vin, cu litere mari, cu jaloane 
«igure. Filele istoriei patriei cu- 
arind astăzi la capitolul con
ducerea de către partid a ope 
^ei de desăvirșire a construcții 
^cialiste victorii cu care po
porul român se mîndrește.

Tineretul, noua generație 
deschide ochii In tumultul acesta 
constructiv. în efervescența ma
rilor realizări, multe din ele gata 
înfăptuite. Istoria acestor ani de 
mari îzblnzi se cere scrisă spre

„TINERETUL Șl

Aprobare însuflețită, adeziune deplină 
față de activitatea delegației P.C.R 
la Consfătuirea partidelor comuniste

si muncitorești
7

0 poziție a încrederii 
nestrămutate în socialism
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necesar, util

— Aspirații comune

în cunoștință de cauză asupra 
dezbaterilor și documentelor Con
sfătuirii internaționale a partide
lor comuniste și muncitorești că
rora presa noastră le-a asigurat o 
largă prezentare îmi exprim 
profunda adeziune față de 
activitatea delegației Partidului 
nostru. Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — secretar ge
neral al C.C. al P.C.R. — reflec
tă poziția întregului nostru partid. 
întregului nostru popor, de- 
monstrind încă o dată spiritul de 
înaltă responsabilitate. poziția 
profund științifică a partidului 
față de problemele majore ale 
contemporaneității, fața de des-

I

I
I
I

I

a arăta că nici coloșii indus
triali. nici fața modernă a ora
șelor patriei, nici treptele înalte 
ale culturii, nici salbele case
lor de cărămidă ale satelor și 
îndreptarea de către tractoare a 
spinărilor milioanelor de țărani 
nu au venit peste noapte.

Un sfert de veac de la-Insu
recția eliberatoare din august 
1944 și pînă în preajma celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R., 
reprezintă o epocă istorică 
pe care tineretul nostru nu a 
cunoscut-o și care trebuie să 
fie scrisă In multivalenta sa 
semnificație. Astfel tineretul 
va înțelege mai bine ce a în
demnat o revoluție populară și 
două decenii de construcție a 
socialismului, în care n-au lip
sit greutățile și sacrificiile : A 
lotărftor în balanța victoriei fi- 
:nd efortul uriaș al maselor, la 
care tineretul acelor ani a adus 
entuziasm conștient, elan crea
tor, optimism robust.

Izvoarele acestor tarii revolu
ționare și creatoare ale maselor 
muncitoare se cer căutate In 
istoria de dincolo de anii ma
rilor împliniri. Cînd Partidul 
Comunist Român cere în re
centele Directive ale Comite
tului Central scrierea istoriei 
mișcării muncitorești, sublini
ind rolul educativ. In spiritul 
ideologiei comuniste, al conști
inței istoriei, aceasta o face 
cu ferma convingere că masele

La cea de-a XX-a aniversare, 
activitatea desfășurată de Orga- 
ni za ți a pionierilor în rîndul tine- 
rclor generații a fost încununată 
cu unul din cele mai înalte or
dine ale țării „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I.

Tn marea sală de marmură a 
Palatului Consiliului de Stat, 
unde a avut Ioc joi dimineața 
solemnitatea, se aflau reprezen
tanții pionierilor din Capitală. 
Potrivit tradiției pionierești ei 
poartă drapelul tricolor al patriei 
și steagul organizației lor, pe a 
cărei flamură purpurie stă scrisă 
deviza „Pentru gloria poporului 
și înflorirea României socialiste, 
pentru cauza Partiduldi — îna
inte

Pionierii, toți cei prezenți, fac 
o primire entuziastă, caldă, tova
rășilor Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
ra«, Chivu Stoica. Paul Niculescu- 
Mizil. Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Leonte Răutu. Mihai Gere, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
care au Ivit parte la solemnitate.

Au participat, de asemenea, to
varășii Constantin Stă»escu, secre
tarul Consiliului de Stat. acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învăț S- 
mîntului, alți membri ai condu
cerii Ministerului Tnvățămînhilui. 
reprezentanți ai Consiliului Na
țional al Organizației de pionieri. 
Uniunii Tineretului Comunist și 
ai altor instituții centrale si or- 
ganizații obștești, cadre didactice, 
-. ducători.

După ce s-a dat citire Decre- 
tului Consiliului de Stat, tovarâ- 

W șui Nicolae Ceaușescu, înmîneazâ 
tovarășului Virgiliu Radulian. 

• președintele Consiliului Național 
al .Organizației pionierilor. Ordi
nul ..Steaua Republicii Socialiste 

• România** clasa I, conferit Orga
nizației pionierești 

tinele mișcării comuniste, de cau
za socialismului și păcii.

Poziția delegației noastre a re
flectat cu limpezime consecvența 
neabătută a politicii marxist-le
niniste a Partidului Comunist 
Român care, pornind de la 
interesele fundamentale ale po
porului român, ale luptei împo
triva imperialismului, pentru cau
za generală a socialismului și pă
cii, militează cu fermitate pentru 
unitatea și solidaritatea țăriloi 
socialiste și a partidelor comunis
te și muncitorești, pentru 
coeziunea forțelor revoluționare 
și progresiste ale lumii contem- 

(Continuare în pag. a 111-a]

Tn numele Consiliului Națio
nal, al celor peste 1500 000 de 
purtători ai cravatelor roșii, al ze
cilor de mii de comandanți și ac
tiviști, tovarășul Virgiliu Radulian 
a exprimat conducătorilor parti
dului și statului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, adînca re
cunoștință a pionierilor și educa
torilor lor pentru înalta prețuire 
icordată organizației. Vă promi
tem solemn — a spus vorbito
rul — că vom munci în așa fel 
incit fiecare pionier să fie un șco
lar destoinic care să-și îndepli
nească exemplar îndatoririle, să 
fie cinstit, demn, harnic, luptător 
entuziast pentru cauza Partidu
lui Comunist Român, pentru fe
ricirea poporului român.

Legămîntul nostru rostit astăzi, 
ou acest prilej, în fața partidului 
și întregului popor este „Pionie
rii vor continua cu cinste, cu 
demnitate și dîrzenie lupta ge
neroasă și nobilă a partidului, a 
acelor oare astăzi făuresc viitorul 
fericit al României Socialiste".

în cadrul solemnității a 
luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU care a 
spus :

Stimați tovarăși,

Dragi pionieri,

Doresc ca în numele Comite
tului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri să felicit pe tnți 
pionierii patriei noastre cu prile
jul înmînării acestei înalte dis
tincții a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Acordarea acestui înalt ordin 
este un semn al prețuirii pe care 
Comitetul Central al partidului, 
conducerea statului o acordă or
ganizației revoluționare a copiilor 
din patria noastră, organizație

5

Eforturi consacrate 
întăririi prieteniei 

si colaborării internaționale
ION NICHITA

lăcătuș, Uzinele „Semănătoarea" — București

mai mult am avut acum ocazia 
să constat în eforturile delega
ției Tomâne la Moscova hotărirea 
de a contribui la întărirea priete
niei și colaborării dintre țările 
socialiste, între toate partidele co
muniste si muncitorești. Așa cum 
a precizat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea sa, 
participarea delegației Partidului 
Comunist Român la Consfătuire 
a fost urmarea firească a do-

Mărturisesc de la bun început 
că urmărind lucrările Consfătui
rii am încercat un sentiment de 
adîncă satisfacție luînd cunoștință 
de poziția Partidului Comunist 
Român, exprimată din împuter
nicirea Comitetului Central în 
numele tuturor comuniștilor ro
mâni, al întregului nostru popor, 
de către tovarășul Nicolae 
Ceatișescu. Ne sînt pe deplin 
cunoscute principiile care că
lăuzesc întreaga activitate a par
tidului nostru comunist. Odată 

care în cei 20 de ani de activi
tate a desfășurat o muncă rodni
că pentru educarea copiilor, a 
tineretului în spiritul patriotis
mului socialist, al dragostei fa|ă 
de partid, față de tradițiile glo
rioase ale poporului și partidului 
nostru, în spiritul prieteniei și 
frăției cu copiii, cu tineretul din 
țările care construiesc socialismul, 
cu tinerele generații din toata 
lumea.

Noi prețuim mult activitatea 
susținută dusă de organizația re
voluționară a copiilor din România 
alături de organizația revoluțio
nară a tineretului, sub conduce
rea partidului, faptul că din rîu- 
durile pionierilor au crescut zeci 
de mii de cadre de nădejde ale 
patriei noastre în toate domeniile 
de activitate, că multi din 
cei care acum 15—20 de ani au 
primit cravata roșie de pionieri 
sînt astăzi activiști de răspundere 
în numeroase domenii ale vieții 
sociale, se achită cu cinste de 
încrederea pe care le-o acordă 
partidul și poporul. Aș dori să 
exprim convingerea partidului 
nostru că și în viitor organizația 
pionierilor va desfășura o muncă 
tot atît de rodnică ca și pînă 
acum facînd totul pentru ca vii
torul patriei noastre — ti
neretul — sa fie educat în 
spiritul idealurilor comunismului.

Vă urez dumneavoastră, celor 
care conduceți organizația, tutu
ror cadrelor care muncesc în a- 
cest sector de activitate, deosebit 
de important, succese tot mai 
mari.

Urez tuturor pionierilor, tutu
ror copiilor patriei noastre multe 
succese la învățătură, viață feri
cita în România de mîine — co
munistă.

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a lll-a]
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REUNIUNEA INTERNAȚIONALĂ
I. T. I. DE LA BUCUREȘTI1

I

act de ritual scenic, prin 
care teatrul încearcă să-și regă
sească ceva din caracterul său 
primordial magic, incantatoriu — 
așa cred că poate fi definit. în 
puține cuvinte, evenimentul ine
dit al serii de miercuri, spectaco
lul tînărului regizor Aurel Manea 
cu Anotimpurile de Arnold Wes
ker, prezentat de Teatrul „Matei 
Millo" din Timișoara. Servite cu 

__ » și pătnmdere de 
actori Florina Cercel 

și Ovidiu Moldovan, intențiile re
gizorului au condus la o repre- 

.............. ) ra
portul adecvării la text, dar ne
îndoielnic fertilă sub acela al ex- 

. i artei regizorale. Ală- 
______ celelalte spectacole pre

zentate, ca și de substanțialele

i iviuiu uiii iiiiu;
credință, dăruire 
către tinerii acto

Igizorului au condus la o rej 
zentație foarte discutabilă sub 
nnrtiil adecvării la text, dar

I îndoielnic 
presivității 
turi de ce

I puncte de vedere introductive ale 
lui Valentin Silvestru și Oleg 
Efremov, spectacolul lui Manea a !••••••

determinat o brusei încălzire 
atmosferei dezbaterilor.

în așa fel incit ieri dimineață 
am asistat la discuții aprinse, 
contradictorii, eiprimînd — unele 
dintre ele — nuncte de vedere 
ireconciliabile și demonstarind cu 
prisosință, dacă mai era nevoie, 
utilitatea unor atari reuniuni in
ternaționale. Tinărnl regizor An
drei Șerban a formulat o pledoa
rie în favoarea teatrului capabil 
<1 transmită stări excepționale de 
intensitate a trăirii și a emoției, 
între teatrologii Harold Ci arman 
(S.U.A.) și Roman Szvdknvsky 
(Polonia) s-a iscat o vie contro
versă privind locul concepției fi
lozofice in pregătarea tinerilor re
gizori. criticul polonez msțmind. 
pe bună dreptate, că o pregătire 
pragmatică. trhmcistL răpește e- 
ducației teatrale caracterul 0 de 
program, de acțiune, sxnaurul

care poate pune in contact arta 
cu problematica lumii contem
porane. Regizorii Charles Marro- 
witz (Anglia) și Oleg Efremov 
(U.RSJS.) au exprimat, de aseme
nea, opinii diferite cu privire la 
căile de înnoire ale artei teatrale. 
In aceeași ordine de idei au luat 
cuvfntul Joachim Preuss (R.F.G.), 
John Blatchley (Anglia), Ferenc 
Hont (Ungaria), Jean Darcante 
(Franța), Dimitrie Jurcovici (Iu
goslavia), Valentin Silvestru (Ro
mânia), precum și Boleslav Ros- 
toțfa (U.R.S.S.), care a condus 
dezbaterile.

Vizionate în continuare, specta
colele tinerilor regizori Anca O- 
vanez (Troienele de Euripide), 
Ivan Helmer (Neînțelegerea de 
Camus) și Andrei Șerban (Omul 
cel ban din Sictuan de Brecht) — 
primul fi ultimul recenzate, la 
premieră, de ziarul nostru —, ală
turi de alte spectacole programa
te pe scenele bucureștene, au 
oferit fără îndoială, un bogat ma
terial Dentru discuțiile care conti
nui azi.

S. COSTIN

Această fotografie a fost lua
tă „după realitate*1 la începu
tul lunii iunie, de către citito
rul nostru — Dinu Ghlțâ, do
miciliat In cartierul Vatra 
Nouă — BSneasa. După cum 
vedeți, înfățișează (cam neclar, 
deoarece cititorul nostru nu 
este fotoreporter) o alimentară 
închisă. „Această unitate co
mercială, lingura In acest car
tier, este Închisă din luna mai. 
iar locuitorii cartierului, infor
mează șl deputatul din această 
circumscripție, slnt nevoițl, 
după ce vin de la muncă, să 
plece din nou după cumpără
turi, prin alte cartiere sau in 
comuna Otopenl, care, oricum,

are mal molie magazine ali
mentare... și sînt deschise**.

Nu am putut publica imediat 
aceste lucruri |1, credeam eâ. 
după atfta vreme sesizarea s-a 
perimat. Vlzitlnd Ieri cartierul, 
mărturisim cu regret câ foto
grafia exprimi încă realitatea. 
Alimentara continuă să rămlnă 
închisă iar cetățenii nevolțl să 
alerge după cumpărături prin 
alte cartiere...

L M.

• • • • •
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25 DE AM DE EA CONSTITUlBiA

• NOAPTEA GENERALILOR 1
Patria — fl ; 12 ; 15 ; II ; 21 ; Bucu
rești - *,3G : 11,30 : 14 M ; 17.45
20,45.

ARUNCAȚI BANCA 
republica (orele 1 ; 11 

17 : 19 : 21.15).
a STRAIN IN CA8A :
Festival — 1.43 . 11,15 .
18,30 . 21. Favorit -
13,45 : 10 . 18.15 . M.30.
> LA DOLCE VITA 1 Luceafărul
- 0.30 , 19 ; IC,45 ; 9lL
• NEÎMHLIN71TA
Feroviar — 8.45 ; i:;

117,45 ; -
14,15 ;

- fl:
20,30,
16,30 ;

10.30 :
M.30.
ft IN UMBRA COLTULUI t Victo
ria - 0 ; 11.15 ; 11» ! II : lt.15 :
20,30.
• ANUL TRECUT LA MARIEN- 
BAD : Central — • : 11 î 13 : H ;
19 ; 21. 
a ÎNCOTRO, 
serii) : Lumina 
PENSA 5—11,15 în conUnuare-
• A TRAI PENTRU A TRAI 1 
Doina - 12 i 15 . H . 3r«
• ECLIPSA : Union — U : 1
e ’costumul dr CBRRMON1* 

■ OMĂNUC. LEGENDA C1OC1K- 
LIEI, MUTEUL M ■ A C CLAN.
ntcolae utcuncv *co4<- 
BANA-

I

I

I
I
I

IN AER : 
. 13 ; U .

IMS : M î 
I 45 ; ÎL 45 !

ANGELICA
13,15 15-31 î

— i.45 , 12 ;
; 11 ;

20. Excelsior
16.30 ; 18.45 ; U ; UdoAl
11.15 ; 1J.M ; 11; IAU .

Modem - 9.3» . - h .
13,45 ; 21. Flimuri — AM ;

12.30 : 14.39 : 18.» : 11» :

OMVU î farnbeM
— 11,45 IECCM

tixs. n •.

(Te«trul de vară „N. Bălcescu**) : 
NICNIC — ora 20,00 ; Teatrul Mic : 
BALTAGUL — ora 20,00 . Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : NU TE LAȘA STROE 1 
— ora 19,30 ; (GrSdina Boema) : 
FEMEI. FEMEI, FEMEI — ora 
N.N : Ansamblul Perinița (Sala 
Teatrului „C. I. Nottara1) : PERI- 
NTTA MEA — ora 19,00.

VINERI. 21

• 11. M Limba 
(reluare) • 11,31

în cinstea celei de a 25-a 
aniversări a eliberării patri
ei, Comitetul Județean al 
U.T.C. Dîmbovița organi
zează în comuna Vulcana- 
Băi la 22 iunie ac., ora 10 
..Întîlnirea cu fiii satului". 
Interesantă și originală, fes
tivitatea va readuce la vatra 
satului, pe toți copiii care 
s-au născut în anul eliberă
rii, 1944, pe toți școlarii care 
în acel an și-au încheiat stu
diile și au pășit în viață — 
„promoția eliberării" și pe 
toți ceilalți fii ai satului râ
mași în sat sau răspîndiți, 
departe pe cuprinsul țării.

Această întîlnire va face 
un bilanț al rezultatelor ob
ținute de fiii satului în ope
ra de construire a socialis
mului în cei 25 de ani de

ÎNTÎLNIRE
Ia

I
I
I
I
i
I
l

în fața avîntului general pa 
care l-a căpătat mișcarea de re
zistență, evidențiind iminenta 
prăbușire a regimului antones- 
cian conducătorii partidelor na
țional liberal șl național țără
nesc au consimțit la 20 iunie 
1044 să încheie un acord cu 
Partidul Comunist și Partidul 
Social-Democrat.

Platforma antifascista, gene
ral democratică pusă la baza ac
țiunii celor patru partide con
stituite în Blocul Național De
mocrat (P.N.D.) prevedea : în
cheierea fără întîrziere în baza 
ofertei făcută de aliați, a unui 
armistițiu cu Națiunile Unite 
(Uniunea Sovietică, Marea Brits- 
nie și Statele Unite ale Ameri- 
cii), căutînd a obține condițiile 
cele mai bune posibile pentru 
interesele țării ; ieșirea Români
ei din Axă, eliberarea țării de 
sub ocupația germană, alătura
rea ei de Națiunile Unite și re
stabilirea independenței și suve
ranității naționale ; înlăturarea 
regimului antonescian și instau
rarea unui regim constituțional, 
democratic, pe baza acordării 
drepturilor și libertăților civice 
tuturor cetățenilor țării ; menți
nerea unei ordini democratice și 
realizarea păcii conform cu in
teresele statului și poporului 
român etc.

Declarația adoutată menționa 
că acordul realizat „obligă par
tidele contractante la organiza
rea și ducerea în comun, fără 
nici o întîrziere, a acțiunii pen
tru realizarea punctelor mai sus 
stabilite" și că „formațiunile 
politice care alcătuiesc Blocul 
Național Democrat își păstrează 
Întreaga independență Ideologică 
și politică, acordul intervenit 
neprivind decît punctele mal sus 
fixate".

In același timp P.C.R. și-a re
zervat dreptul ae a colabora pe 
mai departe cu grupările poli
tice din Frontul Patriotic Anti
fascist precum și cu dizidenta 
liberală condusă de Gh. Tătâ- 
răscu. Trecînd peste deosebirile 
esențiale de ordin ideologic și 
social-politic, cele patru pjfrda 
coalizate (P.C.R., P.S.D., «K? 
și P.N.L.) se angajau să rupta 
pentru salvarea țării de Ja de
zastru.

Rezultat al unei tactici suple și 
unei concepții realiste, crearea 
coaliției largi de forțe de 1h co
muniști pînă la cercurile ^pala
tului a constituit factorul ziotă- 
rîtor în asigurarea succesului 
deplin în lupta pentru doborî- 
rea dictaturii antopescient și 
alăturarea României la coaliția 
antihitleristă, demcmstrlnd jus
tețea liniei politice a Partidului 
Comunist Român în pregătire^» 
și desfășurarea insurecției. 
luptei pentru eliberarea patriei 
de sub jugul fascist. •

FLOREA N'EDELCUW ‘ 
Cercetător la Institutul de Xinfa 
istorice și social-politice pa 

lineă C.C. al P.C.R^
ș

rist, de jefuirea țării de către 
naziști

Un prim succes pe linia con
stituirii coaliției naționale anti
hitleriste l-a reprezentat crearea 
în a doua jumătate a anului 1943 
a Frontului Patriotic Antihitle
rist, reunind alături de P.C.R. 
Frontul Plugarilor, Uniunea Pa- 
trioților, Partidul Socialist Ță
rănesc, Madosz, precum și unele 
organizații ale P.S.D. fapt ce 
deschidea noi perspective reali
zării unității de acțiune a tutu
ror forțelor politice cu orienta
re antifascistă. Totodată, în 
toamna anului 1943, P.C.R. a 
reușit să stabilească contacte și 
cu cercurile palatului pe linia 
organizării unei acțiuni comune 
pentru răsturnarea guvernului 
Antonescu si ieșirea României 
din război.

Creșterea avîntului rezistenței 
antifasciste a întregului popor 
precum și înfrlngerile zdrobi-

Crearea, In iunie 1944. a Blo
cului Național Democrat, re- 
firezintă un eveniment de seamă 
n activitatea dusă de P.C.R, 

pentru făurirea unei largi coali
ții de forțe tn scopul răsturnă
rii dictaturii antonesciene, pen
tru icoaterea României din 
războiul antisovietic și alătura
rea ei la coaliția antihitleristâ.

Manifestlndu-se ca cel mai 
consecvent exponent al interese
lor naționale, Partidul Comunist 
s-a ridicat de Ia început cu ho- 
târîre împotriva agresiunii Ger
maniei hitleriste și a războiului 
împotriva Uniunii Sovietice, a 
dat glas frămîntărilor și aspira
țiilor uriașei majorități a popu
lației țării, organizînd rezisten
ța antihitleristă. Pornind de la 
aprecierea corespunzătoare a 
realității câ sarcina primordială 
consta în organizarea luptei pen- 
tru independență națională și eli
berarea de sub jugul hitlerist, 
pentru salvgardarea ființei na
ționale a poporului român, 
P.C.R. a chemat la luptă în 
front unic toate forțele patrioti
ce. naționale, antihitleriste, in
diferent de orientare politici 
sau apartenență de clasă.

în rezoluția sa asupra războiu
lui antisovietic din iulie 1941. în 
platforma program din 6 sep
tembrie 1941 precum și In multe 
alte documente, P.C.R. a adresat 
întregului popor chemarea fier
binte de a lupta pentru răstur
narea guvernului prohitlerist și 
formarea unui guvern democra
tic compus din reprezentanții tu
turor forțelor patriotice, ieșirea 
României din Axă și trecerea 
ei de partea țărilor care luptau 
împotriva Germaniei naziste, 
alungarea trupelor hitleriste din 
țară și eliberarea părții de nord 
a Transilvaniei de sub ocupația 
horthystă, instaurarea unui re
gim politic care să garanteze li
bertățile cetățenești și democra
tice etc.

în scopul realizării acestor o- 
hiective, Partidul Comunist era 
gata, după cum se sublinia in 
platforma din septembrie 1941, 
„să colaboreze cu toate partide
le, grupările, persoanele politice 
și cu toți patrioții români pen
tru realizarea oricărei revendi
cări din platformă, punînd ca 
singurul criteriu al colaborării ; 
atitudinea față de ocupanții hi- 
tleriști, de slugile lor trădătoare 
de țară și de războiul criminal 
rontra Uniunii Sovietice". BIzu- 
indu-se pe sprijinul maselor 
largi populare, folosind xcu mă
iestrie contradicțiile din rîndu- 
rile claselor dominante, P.C.R. 
a acționat cu elasticitate pentru 
unirea tuturor forțelor interesa
te dintr-un motiv iau altul in 
răsturnarea dictaturii fasciste, 
scoaterea țârii din războiul an- 
tiamrietie și alăturarea ci la 
roal^îa art^:tleristâ

Se avea in vedere tn primul 
rfnd faptul eă cercuri largi, in
clusiv ale partidelor burgheze ți 
palatul regal. Iți manifestau os
tilitatea față de războiul hitle

CALENDAR
toare suferite în anii 1943—1944 
de Germania hitleristă din par
tea armatelor sovietice și a ce
lorlalte puteri din coaliția anti
fascistă au agravat considerabil 
criza regimului fascist. Se inten
sifică grevele și actele de sabo
taj organizate de muncitorii din 
Întreprinderi și transporturi, 
împotrivirile țărănimii față de 
rechiziții și încorporări, acțiu
nile de protest ale intelectuali
tății ; ae accentuează în mod 
considerabil starea de spirit 
antihitleristă în rîndurlle solda- 
ților și ofițerilor, fapt concre
tizat în dezertări în masă, sus
tragere de la încorporări, refu
zuri de a pleca pe front, cioc
niri intra subunitățile și unită
țile militare române și germane 
etc.

în aceste condiții de creștere 
a stării de spirit antihitleriste, 
înfăptuirea unității de acțiune a 
clasei muncitoare prin realiza
rea Frontului Unic Munci
toresc a exercitat o pro
fundă influență asupra ce
lorlalte clase sociale și grupuri 
politice, grăbind procesul de 
unire a tuturor forțelor antihi
tleriste în vederea răsturnării 
regimului antnnescian. Ca ur
mare a acțiunilor perseverente 
duse de P.C.R. în scopul lărgirii 
cadrului coaliției antihitleriste, 
în aprilie 1944 s-au constituit 
Comitetul Central de Acțiune al 
viitorului Bloc Național Demo
crat și un birou, ca organ exe
cutiv al acestui comitet, format 
din reprezentanți ai P.C.R, 
P-S.D„ P.N.T. și P.N.L. ; totodată 
în mai 1944 Partidul Comunist a 
Ir.eheiat o înțelegere cu grupa
rea liberali condusă de Gh. Tl- 
tărăscu care s-a declarat pentru 
participarea imediată la o acți
une antihitleristă.

ICU FIIILecția «1 
, _ _ Pentru elevi :

Crm«uitați; la matematicii. Discu
ții asupra subiectelor date la con
cursul de admitere In liceu. Pre
zintă : prof. I. Ollvotto • 11,•• 
Limba spaniolă. Lecția 63 a 11,» 
Monografii contemporane (reluare) 
„Orele soarelui* — Reșița. Film 
de N’. Hoiban ft 11,S« „Formula 
ritmice* Emisiune muzical-core- 
grafici « 12.15 închiderea emisiu
nii de dimineață ft 17,31 Buletin 
de știri • 17,35 Lanterna magică. 
Film pentru copii : ..Clovnul Kiri' 
— producte a studiourilor france
ze • 17.M Limba spaniolă Lecția 
O (reluare) • lt,t5 Pentru peolari 
Un ierbar... nemaivăzut ' a 1M3 
jCSoptelan»-. Montaj enragrafle — 
pe nubc Iul Fiederie Owpt li
na «war 5 aMaithri de balet rin

SATULUI I
Idata eliberării. Va fi totoda

tă și un prilej, pentru cei 
plecați departe să-și revadă 
plaiurile natale, comparînd 
ce era odată cu ce găsesc 
astăzi, să arate 
lor 
și materiale 
tr-un sat, 
satelor 
prinsul 
această 
satelor 
tinere care în r 
trează U Fabrica Fie ni, ter- 
eoeeutrala Doi cești, «cheia
petro din TTrfoviste.
CartxKifera Soțf-fa «c 
Ziarul =eazT3 urează crier 
care «e prezintă la accasfl 
fxtSrire ca bilanțul actv-ii- 
ti lor. desfășurate în acest 
răstimp să fie bogat, ase
meni roadelor ce se culeg 
toamna din livezile satului 
V ui cana.

și copiilor 
transformările sociale 

petrecute în- 
aidoma tuturor 

vecine, generațiile 
patriei. Vor onora 
întîlnire bâtrînii 

vecine, generațiile 
prezent lu-

I

I

I. M.

D. STEFLEA

pe conduce România 
42’34”, urmată de echipa 
12b 44’M”. România B — 
Bl Norveeia 14h 45’41”.

I
• FW f I

I
La Vadu i

I

i

I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag I)

*-• da- ÎR

I

nAtA i

I

(Urmare din pag. I)
Intențiile, in curs de reali

zare, ale aceluiași colectiv 
sînt ca pe lingă viitorul club, 
adăugat căminului, să existe 
o filmotecă tn care să se păs
treze filme documentare. Apa
ratul de filmat, existent, a în
ceput să urmărească obiceiuri, 
sărbători, costume, pitoresc. O 
intenție demnă de toate lau
dele, un început promițător... 
Mă sîndesc ce posibilități se 
deschid din acest început. Să 
urmărești fazele construcției 
unei porți, cioplirea chenare
lor — această muncă de alea
să creație, pe care meșterii 
maramureșeni o păstrează 
încă și o transmit din tată 
în fiu (și merită să fie pome
nit, fie și-n treacăt, cercul 
cioplitorilor de pe lîngă școa
la generală din localitate, cerc 
îndrumat de Vasile Apan, el 
însuși cu experiență în acest 
meșteșug); sau să lași obiec
tivul aparatului de filmat să 
se plimbe printre culorile și 
mișcarea ulițelor, într-o ase
menea duminică, In satele de 
pe Valea Izei...

Ambiția sătenilor din Vad 
este să adauge clubul — ca o 
altă sală — clădirii căminu
lui iar căminul însuși, cu noul 
balcon, să fie ornamentat în 
interior de meșterit cioplitori 
localnici. Materialele adunate 
în curtea căminului așteaptă 
începutul iar directorul Vasile 
Apan se sfătuiește de-acum cu 
meșterul Gheorghe Bardoi în 
privința ornamentațiilor care 
vor trebui să fie demne de 
un sat cu veche tradiție in 
cioplitul lemnului.

Cred că s-qr mai putea vor
bi încă și despre alte realizări 
ale căminului cultural de aici : 
despre orchestra populară, di
rijată de Covaci Gh. Cioată, 
care și-a cîștigat o bine me
ritată faimă, despre soliștii 
Maria Trifoi (care a luat pre
miul III pe țară la concursul 
trecut) sau Mihnea Ion, sau 
despre întregul ansamblu care, 
împreună cu cele din Vtșeu 
și Sighet, au fost aplaudate 
vara trecută, în turneele pe 
Litoral.

Sînt multe tradiții și multe 
asemenea realizări ale artiști
lor amatori, de la Vișeu la 
Sighet — toată această Vale 
a Izei, frumoasă, care-și tri
mite solia tulnicelor și șanu
rile zongurei sau ale Filince- 
lor, „chemarea munților" pe 
scenele țării.

...Ceva din atmosfera satu
lui de pe Iza va învia îrt 
mersul, în alaiul ansamblurilor 
care vor urca în august pe 
scenele țării; ceva din lumina 
satului se va păstra întreg 
în acele spectacole, în barul 
acestor talente.

SPORT Turul ciclist al României | CRONICA

• LA LONDRA a avut loc 
tragerea la ierți pentru alcă
tuirea jocurilor din primul tur 
al turneului internațional 
„Open“ de tenis de la Wim
bledon, care începe luni *3 iu
nie. Campionul României, Iile 
Năstase, va Juca fu compania 
lui Tom Gorman (S.U.A.), Iar 
Ion Tiriac va prim! replica 
cunoscutului tenlsman austra
lian Phillips Moore.

• 1N TURNEUL Internape- 
nal feminin de șah de ia Sina
ia, după două runda, eendne 
Relcher (Kominlil, Kușnlr 
(U.R.S.S.), Eretova (Cehoslova
cia) cu cile 1,1 puncte flecare. 
Partidele Nicolau — Veroczi, 
Keller Hermann — Pogorevicl. 
Jncief — Heemskerk, Blecher 

Eretova — Kusnir

Suda, Sofranie *1 norvegianul 
Rcaltaen, m desprind de pluton. 
Plutonul pare a se agita, dar fuga
rii rullnd In „forță* reunesc al-șl 
mireascl avansul. La Tecuci *■ 
cesta este de 1’45*'. In apro
pierea stadionului din Bacău, 
norvegianul ReaLfaen aprintea- 
zl aee. Greșește Inii intra
rea yi aceasta este suficient 
pentru ca lupta care se dl pe cei 
4M metri ai pistei să fie ciștiga- 
tA de germanul Wanzllk, urmat de 
reprezentanții noștri Sofronle, 
Ciocan, Ziegler.

CLASAMENTUL GENERAL DU
PĂ DOUA ETAPE s 1. Wanzlklk 
(R.D.G.) 4h Î3*M” ; 2. Scfronie A- 
lexandra (România B) 4h 13'53" ; 
3. Ciocan Constantin (România A) 
— 4h 14’11” ; 4. Walter Ziegler
(România A) — 4h 14’lâ” ; 5. Moi- 
ceann Gabriel (România A) — 4h 
14’21” : <. 9. Reaifien (Norvegia) 
4h 14'2r'.

In clasamentul general pe echl-
A — 12h
R.D.G. — 
12h «’M**

I
Tn urmă cu cinci ani, Gheorghe 

Lupașcu încredințase poetului 
Mihu Dragomir confesiunile sale 
lirice. Glasul maestrului tăcuse, 
însă, definitiv, înainte de a fi 
ptonunțat, public, numele disci
polului. A urmat o prezentare, 
plină de căldură, publicată în 
„.Amfiteatru- de un tinăr scriitor, 
cîteva poezii răzlețe prin diverse 
reviste ?i, apoi, multă, multă tă
cere. Iar acum, smulgîndu-se ei, 
acest surprinzător volum de de
but Surprinzător — pentru că 
L loco on nădăjduise, Laocoon 
disperase; în fine, Laocoon re
vine împăcat. Surprinzător, de 
asemenea, pentru refuzul unei

GHEORGHE LUPAȘCU;

„Laocoon 
împăcat^

vor găsi în trecutul de luptă 
revoluționară înțelegerea mul
tor procese proprii 
nilor noștri.

Apariția pe 
rii noastre a 
a deschis un_ ,________ _____
firmarea activă a maselor. înce- 
pînd cu a doua jumătate a se
colului trecut, clasei munci
toare i-a revenit misiunea is
torică de a fi purtătoarea celor 
mai înaintate, progresiste, de
mocratice năzuințe ale maselor 
populare, a celor mai vitale in
terese ale poporului român și 
ale destinelor României. De un 
secol istoria țării noastre este 
indisolubil legată de istoria miș
cării muncitorești, purtînd pe
cetea luptei necontenite a celei 
mai revoluționare și mai repre
zentative clase a societății.

De istoria mișcării muncito
rești sînt legate 
fundamentale ale 
triei, atît cele de natură 
ternă cit și cele internaționale. 
Eliberarea socială a maselor ex
ploatate și asuprite de marea 
burghezie și de moșierime. 
sprijinirea luptei țărănimii pen
tru pămînt prin realizarea a- 
lianței muncitorești-țărănești, 
înfăptuirea idealului național al 
poporului român privind făuri
rea unității din 1918, consoli
darea independenței patriei, a- 
părarea păcii au constituit pro
bleme majore ale mișcării mun
citorești încă înainte de crea
rea Partidului Comunist din
România.

Crearea P.C.R. a ridicat pe 
o treaptă superioară lupta cla
sei muncitoare și a maselor 
pentru realizarea idealului de

istoriei a-

scena
clasei ________
capitol nou în a-

istoriei țâ- 
muncitoara

problemele 
istoriei pa- 

in-

pace și libertate al poporului. 
Situindu-se în fruntea luptei 
maselor Împotriva exploatării 
capitaliste și a celei moșierești, 
pentru apărarea independenței 
naționale, împotriva Ir. robirii 
imperialiste și a pericolului fas
cist, nitlerist, în toate proble
mele de bază de care era legata 
toarta maselor populare și a 
patriei. Partidul Comunist «i-a 
eu ceri t un loc de necontestat în 
viața soci al-poli ti ci a țârii, în

I a făptuire® Insurecției
mate din august 1944 a deschis 
o eră nouă In istoria României, 
In istoria poporului român pen
tru eliberarea națională și so
cială. Din acest moment, în ex
clusivitate toate problemele is
toriei României erau intim le
gate, întrepătrunse cu proble
mele istoriei clasei muncitoare 
și ale partidului său marxist- 
leninist sub a cărui conducere 
directă a fost îndeplinită misi-

sulul Istoria 
luptă 1___ ,______ _ ___ __
muncitoare.

Călăuza In studierea multi
lateral^ a fenomenului istoric, 
a problemelor istoriei patriei și 
a mișcării muncitorești a con
stituit-o. în mod necondiționat, 
marxismul, materialismul isto
ric.

Continuînd și dezvoltlnd cer
cetările sumare anterioare în 

.domeniul .istoriei mișcării mun-

aria privind trecutul de 
revoluționară a clasei

IZVOR DE

ÎNNOBILARE
făurire® istoriei contemporane 
a României.

în momentele cele mai grele 
ale istoriei patriei noastre, cla
sa muncitoare și organizațiile 
sale revoluționare au dovedit 
că ocupă pe drept cuvînt rolul 
hotăritor în dezvoltarea isto
rică a poporului român. Orga
nized insurecția armată anti
fascistă și ducind-o la victorie 
acum un sfert de veac. Parti
dul Comunist Român s-a bizuit 
pe clasa muncitoare și în jurul 
ei pe masele cele mai largi, a 
căror luptă antihitleristă. anti
fascistă a fost dezvoltată în- 
tr-o luptă pentru reală demo
crație și independență a țării.

unea istorică de desființare a 
exploatării omului de către 
om, de instaurare a societății so
cialiste în care munca, liberta
tea, dreptatea, umanismul și 
pacea au devenit bunul de preț 
al întregului popor.

Aceste evenimente șl pro
bleme din cele mai importante 
din istoria mișcării muncito
rești și a patriei se cereau stu
diate, cercetate și cuprinse în 
lucrări spre a fi făcute cunos
cute maselor și transformate 
Intr-un instrument de educație 
a maselor. Istoricilor le-a re
venit o mare răspundere — a- 
ceea de a reflecta în cercetări 
și studii complexitatea prOce-

preluînd ți dezvol- 
, A superioară 

istoriografiei româ- 
începute cu demnul ina- 
Nicolae Bălcescu, în ul- 
douăzecl și cinci de ani 
pus bazele istoriografiei

citorești, 
tînd pe o treaptă 
tradițiile 
nești " 
intaș 
timii 
s-au „
mișcării muncitorești și a par
tidului revoluționar al clasei 
muncitoare. Clarificarea de că
tre partid a unor 
probleme privind 
carii muncitorești 
pentru Cercetătorii istoriei miș
cării muncitorești un aport deo
sebit de important. Consecin
țele s-au răsfrînt în abordarea 
acelor probleme de bază ale 
mișcării muncitorești, care să

importante 
Istoria miș- 
a constituit

formeze eorpus-ul de lucrări, 
documente și studii necesare 
întocmirii istoriei partidului.

Se poate spune, că ceea ce a 
caracterizat activitatea de cer
cetare, după Congresul al IX- 
lea al P.C.R.. în domeniul isto
riei mișcării muncitorești, a 
fost coordonarea cercetărilor 
In scopul realizării istoriei par
tidului și contribuției la întoc
mirea tratatului de istorie a 
României. Avlnd ca 'obiectiv 
studiul aprofundat șl multila
teral. istoricii au trecut la o 
muncă sistematică de cercetare 
și elaborare de lucrări pe pro
bleme și momente istorice fun
damentale, prin analiza concret- 
istoricâ a fiecărui eveniment, a 
condițiilor care au determinat 
geneza și dezvoltarea sa.

Urmărind îndeaproape con
cluziile importantelor docu
mente ale Partidului Comunist 
Român, ale Congresului al 
IX-lea, ale recentelor plenare 
ți ale Directivelor C.C. al 
P.C.R. pentru Congresul al X- 
lea, istoricii mișcării muncito
rești au în față o arie largă 
de cercetare multilaterală, pe 
baza adevărului istoric, fără 
înfrumusețări și fetișizări, a is
toriei mișcării muncitorești și 
a partidului de la începuturi și 
pînă In anii desăvîrșirii con
struirii socialismului.

Pentru istorici Directivele 
cuprind sarcini de onoare spre 
a scrie paginile săpate în isto
ria poporului nostru de către 
mișcarea muncitorească revo
luționară. iar pentru tineret de 
a pune noi trepte la momen
tele istoriei ce se înalță an de 
an, aceasta fiind rațiunea de a 
trăi înnobilat de simțămîntul 
răspunderii și al maturității.

„maturizări4* Ia nivelul general al 
debuturilor. Și pentru acceptarea 
■— reproșabilă ■— a exercițiilor fl- 
natomice ale lui Ionel Florescu, 
de pe copertă. Pictorul s-a dorit 
modem, fără să ne convingă în 
ce. In... pictură ? Artificiul cu 
ochiul, deși ingenios, nu ajunge. 
Cît despre oasele bazinului, care, 
la o privire mai „avizată", ar pu
tea sugera și niște capete de co
pii. ce să mai vorbim ? Nimic 1 

Structural, poetul Gheorghe 
Lupașcu este un discipol al soa
relui și un metodician al visului. 
Astrul visului este, însă, luna, 
abulica. Cu o strălucire de îm
prumut, ea se lasă mînuită de 
duhurile rele: rătăcește mințile 
întîrziaților, aruneîndu-i în mit și 
halucinație. Pornită dintr-un stră
vechi fond popular, neliniștea 
iscată de invazia întunericului și 
a timpului se organizează lucid, 
în jurul cîtorva simboluri revela
torii : vîrcolacii „sublimelor de
părtări", lupii devorînd frescele 
murale, clinele pămîntului hră- 
nindu-se „pînă la autofosilizare / 
Din moartea lumilor acumulată 
în trupul său". Din aceste simbo
luri, devenite centre iradiante, se 
încheagă, treptat, o atmosferă 
ostilă, mohorîta și amenințătoare. 
Destrămarea ei nu poate fi decît 
opera sulițelor de marmoră in
candescentă ale soarelui De aici, 
și invocația poetului î „Soare 
drag, / Scutul meu de marmoră 
incandescentă- / Magmă cosmică 
din care eu îmi fac chipul, / De 
care fu^ pînă în moarte lupii 1" 
(„Lupii ). Printr-o tehnică preci
să, voluntară, Gheorghe Lupașcu 
reușește să cumpănească o fante
zie, cam dezordonată la origine, 
cu o rigoare modernă a versului. 
Astfel îneît, delirului imaginației 
nu-i corespunde și un delir de 
vocabule, mai mult sau mai puțin 
incoerente.

Lirismul lucid al artistului pri
mește, uneori, o componentă 
bufă, ușor caricaturală, ca în acea 
ipostază a „lumii pe dos" din 
„Univers naiv". Ironia nu stîn- 
jenește fluxul poetic, ci îl poten
țează. îl impune sensibilității 
noastre printr-un șoc imagistic 
ce frizează absurdul.

în ,.A^s poetica", eul liric pare 
invadat, nu de neliniște sau de 
ironie, ci de miresme florale. Fi- 
gurînd nevăzutul, autorul contu
rează ..trupul" vagant al mirosu
lui, infiltrat în adîncul ființe;

(„Zeul parfumului îmi cotropea 
sîngele"), unde purifică și otră
vește, prin exces, izvoarele vieții- 
Remarcabile sînt aici versurile 
care introduc miasmele, cores
pondente negative ale miresme
lor : „Atunci veneati voi, miasme 
salvatoare ca eterul" / Strangulați 
diavolii ascunși în miresme, / Tro- 
păiți prin plămlnii mei ca nișta

soldați într-un gang, / Și, fără să 
știu că mă alungați din moarte, / 
Fugeam de altruismul vostni 
hidos / îndulcindu-mi respirația 
cu o roză". „Noaptea salcimilor"t 
o glosă (cam palidă) la tablourila 
lui Țuculescu, îmi place, însă, 
mult mai puțin. In schimb, 
„Miraj" („Gîtlejul ciocîrliilor s-a 
năclăit de zgură. / Se topește pe 
aripi carnea năsărilor"). „Tărm^ 
„Veghe", „Oblrșii", ^Clinele pă- 
mtntului** „Noapte primordială* 
îmi par piese rare, cu clteva ver
suri antologice. O încrfncenarc te^ 
ribilă, de forța geologice neîm- 
blînzite încă, vibrează prelung în 
poeziile numite și ceva mai stins 
in „Patimi", ,>Picturd murală* 
sau „Ploile". Proiecția în mit și 
în primordial te duce cu gîndui 
Ia Blaga, după cum ironia lucidă 
amintește de Geo Dumitrescu. 
Existente și detectabile, influen
țele sînt, insă, organic asimilate 
de Gheorghe Lupașcu, poet de 
marcata originalitate și de certă 
vocație, calități evidente încă de 
la debut

NICOLAE BALTAG
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Solemnitatea decernării Ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste România" 
clasa I Organizației pionierilor din România

(Urmare din pag. 1)

Cuvîntarei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost ascultată cu a- 
tenție și îndelung aplaudată de 
toți cei prezenți.

In semn de dragoste și recu
noștință un grup de pionieri în- 
mtnează conducătorilor partidu
lui și statului insigna jubiliară a 
Organizației pionierilor.

Un grup de pionieri înmânează' 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
alhum cu imagini din expediția 
pionierească „Pe urmele insurec
ției naționale antifasciste din Ro
mân» — august 1944“. Pioniera 
Magda Dragam ires cu, elevă în 
clasa a VH-a a Școlii generale 
8fl din Capitală, adresîndu-se to
varășului Ceaușescu, a spus : „în- 
vățind din eroismul, devotamen

tul și abnegația înaintașilor noș
tri, din aacrificiile comuniștilor 
români, ne pregătim pentru a 
deveni fii de nădejde ai scumpei 
noastre patrii, România socialistă. 
Recunoscători partidului drag, 
pentru tot ceea ce ne-a dăruit, 
încercăm să ne stăpînim emoțiile 
în fața dumneavoastră, dorind 
fierbinte să vedeți în noi viitorul 
națiunii române. Acum, cînd în
tregul popor se pregătește pentru 
întâmpinarea celui de-âl X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, pentru sărbătorirea unui 
sfert de veac de la eliberare, noi, 
pionierii, fiii de nădejde ai pa 
triei, aducem salutul nostru fier
binte în semn de recunoștință și 
dăruire, deosebite mulțumiri Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar gene

re» 1. oertru îndrumarea permanen
tă și grija ce ne-o purtap.

\ â promitem că vom răspunde 
viitorul ui cu curaj și devotament 
așa cum ne-ați învățat, că alături 
de părinți vom contribui după 
puterile noastre la înflorirea 
scumpei noastre patrii".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pionierilor pentru fru
mosul dar ce i-a fost oferit.

După încheierea solemnității, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți coa- 
d urători de partid și de stat pre- 
zenți i-in întreținut cn membru 
conducerii Ministerului Invăță- 
mlutului și Consiliului Național 
al Organizației pionierilor, cu 
pionierii prezenți și s-au fotogra
fiat în mijlocul purtătorilor cra
vatelor roșu.

SPECTACOL DE QALĂ
Formațiile premiate la finala 

Festivalului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor din țara 
noastră au prezentat joi seara, 
în sala Operei Române. un 
spectacol de gala închinat ani
versării a 25 de ani de la eli
berarea patriei și a 20 de ani 
de la crearea Organizației pio
nierilor din Republica Socialistă 
România.

La spectacol au asistat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, cu soția, 
Florian Dănălache, cu' soția, 
Constantin Drăgan, cu soția, 
Leonte Răutu, cu soția, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu cu so
ția, Iosif Banc, cu soția, Petre 
Blajovici, cu soția, Dumitru Co- 
liu, Mihai Gere, cu soția, Du
mitru Popa, Vasile Patilineț, cu 
soția.

în sală se aflau, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor ob
ștești, oameni de știință, artă și 
cultură,.un numeros public.

Au pwticipat delegațiile orga
nizațiilor de pionieri din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Iugoslavia, Polonia, Ungaria 
și Uniunea Sovietica, aflate în 
țara noastră cu prilejul Zilei pio
nierilor români, precum și Tibor 
Lakatos, secretar general al Co
mitetului Internațional al mișcă
rilor de copii și adolescenți de 
pe lîngă Federația Mondială a 
Tineretului Democrat.

Au fost prezenți participanții 
la lucrările Mesei rotunde „Ti
neretul și securitatea europeană", 
care se desfășoară în țara noas
tră.

In foaierul Operei, conducă
torii de partid și de stat au fost 
așteptați de un mare număr de 
pionieri care le-au făcut o căl
duroasă și entuziastă primire. La 
apariția în loja oficială, tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
au fost salutați cu vii și înde

lungi aplauze de întreaga asis
tență.

Desfășurat, ca și întregul Festi
val cultural-artistic al pionierilor 
și școlarilor, sub semnul marilor 
evenimente din viața poporului 
nostru — cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân și aniversarea unui sfert 
de veac de la eliberarea patriei 
— spectacolul a constituit o am
plă ilustrare a copilăriei fericite 
a pionierilor și școlarilor din pa
tria noastră.

In versuri și cîntece, pionierii 
au exprimat, în chip emoționant, 
sentimente de dragoste și recu
noștință ale tinerei generații față 
de partidul și statul nostru pen
tru grija cu care • îi înconjoară. 
De un deosebit succes s-au 
bucurat dansurile românești și 
ale naționalităților conlocuitoare, 
prezentate de formațiile artistice 
din Bacău, Botoșani, Caraș-Se- 
verin, Constanța, Harghita, Iași 
și Maramureș, micile tulnicărese 
din comuna Bulzeștii de Sus, ju
dețul Hunedoara, fluierași! din 
comuna Dobrotești, județul Te
leorman, și fanfara Palatului pio
nierilor din Capitală. O demon
strație de grație și suplețe au 
oferit, în caarul numerelor lor de 
gimnastică, pionierii Liceului nr. 
3 din Baia Mare și cei ai Școlii 
de 8 ani din comuna Roșiori, 
județul Mehedinți.

Spectacolul a cuprins, de ase
menea, suite de melodii populare 
și muzică simfonică. Și-au mai 
dat concursul corul de copii al 
Radiodifuziunii, orchestra de mu
zica populară a Ansamblului 
„Ciocîrlia“ și actori de la Teatrul 
Național din București.

Spectacolul s-a încheiat cu un 
sugestiv tablou — revărsare de 
cin tec. poezie ți culoare — 
simbolizind atașamentul față de 
partid ți patrie, al celor peste un 
milion și jumătate de pionieri, 
legăm in tul lor de a fi demni 
purtători ai însemnelor organiza
ției revoluționare a copiilor. În
tregul program a foit rodul tra
diționalei întreceri a celor mai 
tineri artiști, care i-a desfășu
rat in cadrul Festivalului cultu
ral-artistic.

La sftrțitul spectacolului, care 
s-a bucurat de un frumos succei. 
pe scenă este adus un imens coi 
cu garoafe rogu dăruit mirilor 
artiști de conducerea partidului 
și statului. Sute fi sute de mlim 
se ridică deasupra capetelor, a- 
plaudînd Îndelung pentru Parti
dul Comunist Român și condu
cerea sa.

Spectacolul a fost transmis de 
posturile noastre de televiziune.

PRIMIRE LA C.C. AL P.CR
Joi după amiază, tovarășul 

Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
PC.R., a primit delegația Parti
dului Comunist Italian formată 
din tovarășii : Gastone Gensini, 
membru al Președinției Comisiei 
Centrale de control a P.C.I., șe
ful secției Educație ideologică a 
C.C. al P.C.I., conducătorul de
legației, Antonio Cuffaro, mem
bru al C.C. al P.C.I., prim-secre
tar al federației P.C.I. din Triest, 
Franco Ambrogio, membru al 
C.C. al P.C.I., prim-secretar al

Federației P.C.I. din Cosenza, 
Dino Diotallevi, membru al Co
misiei Centrale de Control a 
P.C.I., prim-secretar al Federației 
P.C.I. din Ancona, Agostino Za- 
vattini, prim-secretar al Federa
ției P.C.I. din Mantova, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită de schimb de experiență 
în țara noastră.

Au participat tovarășii Aldea 
Militaru, membru al C.C. al 
P.CR. și Florea Dumitrescu, 
vicepreședinte al Consiliului Eco
nomic.

Convorbirea a avut loc într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Plecarea la Paris 
a unei delegații a U.G.S.R.

O DELEGAȚIE a Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a părăsit joi 
dimineața Capitala. îndreptîn- 
du-ae spre Paris, pentru a face o 
vizită in Franța la invitația Con
federației Generale a Muncii 
(C.G.T.).

Din delegație fac parte tova
rășii Gheorghe Borș, președintele 
Consiliului municipal al sindica
telor București, Elvira Mire eseu, 
membră a Comitetului Uniunii 
sindicatelor din instituțiile de în- 
vățămînt și cultură, directoarea 
Școlii generale nr. 15 din Capi
tală. și Ion Tieărău, șef de sec
tor la Consiliul Central al 
U.G.SJL

★
PARIS — Corespondentul 

Agerprn, Al Gheorghiu, trans
mite : Joi a mit h Paris a dele 
Rație a Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă 
de tovarășul Gheorghe Apostol,

președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Pe aeroportul Bourget, delega
ția a fost întâmpinată în salonul 
de -onoare de Benoit Frachon, 
președintele C.G.T., de secretari 
confederali, și de alți membri ai 
Biroului Confederal și ai Comi
siei Administrative a C.G.T.

Au fost, de asemenea, de" față 
Constantin Flitan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Paris, ambasadorul Valentin Li- 
patti, delegatul României Ia 
U.N.ES.C.O., și membri ai Am
basadei Române.

*
Joi după-amiază au început, 

la sediul C.G.T. din Paris, con
vorbirile între delegația U.G.S.R.. 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, și delegația C.G.T., con
dusă de Benoit Frachon. Condu
cerea C.G.T. a informat, cu acest 
prilej, delegația sindicală româ
nă despre activitatea C.G.T. și 
despre obiectivele sale actuale 
în lupta pentru apărarea intere
selor economice și sociale ale 
oamenilor muncii din Franța.

O nouă realizare 
a industriei piteștene

Fabrica de drojdie furajeră 
din cadrul Complexului pentru 
industrializarea lemnului din 
Pitești a dat prima șarjă in
dustrială de produs finit.

• într-o telegramă pe care co
lectivul de munci al noii fabrici, 
proiectanții și constructorii o 
adresează Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se scrie :

Ne angajăm ca ia ciaMea aca
rilor evenimente, ia pragul că
rora ne găsim — Congresul aî 
X-lea al Partidului Comnni«t 
Român și a 35-a aniversare a 
eliberării patriei — mobilizind 
toate forțele și priceperea nnav- 
tră, să sporim ri de ti produc
ția de drojdie furajeră, atingi nd 
in cel mai scurt timp capacita
tea proiectată.

(Agerpres)

SOSIREA IN CAPITALA A 
DELEGAȚIEI PAWIDULUI DE 

ST1NGA-COMUNIȘTII 
DIN SUEDIA

al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Constantin Vasi- 
liu. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R, ți Iosif Valter, se
cretar al C.C. al U.T.C

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, joi seara a sosit în Ca
pitală o delegație a Partidului 
de Stingx-Ccmuniștii din Sue
dia. Din delegație fac parte to
varășii Folkc Liljeson, membru 
al Comitetului Central, Bertil 
Măbrink și Henri Hacobson, 
membri ai conducerii organiza
țiilor partidului din districtele 
Găvle și Norbotten.

• VICEPREȘEDINTELE CON
SILIULUI DE MINIȘTRI, Ion 
Pățan, a primit joi după-amiazâ 
pe ministrul economiei și co
merțului exterior al Republicii 
Arabe Unite, Hassan Abbas 
Zaki.

Intre 2 ți 19 iunie au avut loc 
îa București lucrările celei de-a 
V-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale pentru coope
rare economică ți tehnică din
tre Republica Socialistă Româ
nia ți Republica Arabă Unită.

Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea în continu
are a cooperării economice ți 
tehnice bazată pe avantaj re
ciproc fi Lărgirea schimburilor 
comerciale dintre cele două 
UH.

Cu acest prilej au fost înche
iate Protocolul Sesiunii ți Pro
tocolul privind schimburile co
merciale pe anii 1969—1970.

• JOI, A PĂRĂSIT CAPI
TALA delegația Frontului Neo 
Lao Hakxat din Laos, condusă 
de Tian Scul Vana Sak. tota- 
bru a] C.C. al N.LH.

La plecare, pe aeroportul Bi
ne***. oaspeții au fost conduși de 
tovarățu Mihai Gere, membru 
supleant a] Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R- Mihail 
Levente, membra al C.C. al 
P.C R , secretar al Connihulai 
National al Frontului Unității 
Socialiste, Ghizela Vast, membru

• LA INVITAȚIA CONSI
LIULUI GENERAL A.R.L.U.S., 
joi la amiază a sosit în Capitala 
o delegație de activiști ai Aso
ciației de prietenie so vie to-ro
mână, condusă de G. M. Borian, 
președintele filialei armene a 
asociației, adjunct al ministrului 
culturii din R. S. S. Armeană.

★
în aceeași zi. delegația a făcut 

o vizită la Consiliul Generai 
A.R.L.U5.

• JOI DIMINEAȚA a plecat 
spre R. D. Germană o delegație 
a mișcării pentru pace din Ro
mânia, pentru a lua parte la adu
narea mondială pentru pace p la 
sesiunea extraordinară a Conc- 
huhii Mondial al Păcii. Manifes
tările vor avea loc la Berlin. în
tre 21 fi 26 iunie, cu prilejul ani
versării a 20 de ani . la consti
tuirea mișcării mondiale pentru 
pace.

Delegația română este alcătui
tă din tovarășii Tudor lonescu. 
președintei a Comitetului național 
pentru apărarea păci. Nea tor Ig
nat ți Jean Liveacu, membri ai 
biroului. Sanda Rangheț. Ion 
Qrje fi Ion Grfgoreacu, secretari 
ai C-NAJ*, Staneiu Brătescu, 
membru al Comitetului, Nicolae 
Mancaț. reprezentant al U.T.C. 
la F.M.T.D, ți Emil Furnică, ju
rist la Uniunea Națională s 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

• ÎNTRE 8 SI 19 IUNIE ne-a 
vizitat țara, la invitația Institutu
lui român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, domnul Mo
hamed Larbi Messari, secretar 
general al Uniunii Scriitorilor 
din Maroc, redactor-șef al coti
dianului „Al-Al am".

Plecarei delegației 

parlamentare tunisiene
Joi dimineața a părăsit Capi

tala delegația Adunării Națio
nale a Republicii Tunisiene, 
condusă de dr. Sadok Mo- 
kaddem. președintele Adunării 
Naționale, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a 
făcut o vizită in țara noastră.

Din delegație au făcut parte 
deputății Ferjani Ben Had] 
Ammar, vicepreședintele Adu
nării Naționale, Mohamed Ab- 
delmoula, raportor al Comisiei 
afacerilor economice financiare 
și raportor al bugetului și pla
nului, Bechir Ben N’Jima, pre
ședintele Comisiei afacerilor 
economice iinanciare, Taieb 
Tekaya, membru al Comisiei 
afacerilor politice, Habib Ben 
Mohamed Lahbib, membru al 
Comisiei afacerilor politice, 
Bachir Akremi Abdelaziz Bour- 
aoui, membru al Comisiei pen
tru afaceri sociale și culturale, 
precum și Ajmi Slim, secreta
rul delegației.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, poavazat cu drapelele de 
stat ale celor două țări, dele
gația a fost salutată de Ștefan 
Voi tec. președintele Marii Adu
nări Naționale, Gheorghe Necu- 
la și Ilie Murgulescu, vicepre
ședinți ai Marii Adunări Națio
nale. Gheorghe Roșu, Gheorghe 
Vasilichi. Aurel Vijoîi și Tra
ian lonașcu. președinți ai unor 
comisii permanente ale M.AN„ 
Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. 
Iuliu Fejeș. secretar al M A N, 
Stanciu Stoian, secretar gene-^ 
ral al Ligii de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa.

A fost prezent Mahmoud 
Maamouri. ambasadorul Tuni
siei Ia București

Simpozion 
româno - sovietic

Cel de-al lV-lea Simpozion 
romă no-sovietic, organizat de 
Institutul de neurologie al Aca
demiei Republici Socialiste Ro
mânia și Institutul de neurolo
gie al Academiei de Științe din 
Uniunea Sovietică, și-a început 
lucrările joi dimineața, în Bucu
rești. Reuniunea este consacra
tă problemelor legate de acci
dentele vasculare cerebrale, 
temă în cadrul căreia vor fi 
prezentate 4 rapoarte și aproa
pe 50 de comunicări.

La dezbateri participă cerce
tători din cele două institute 
organizatoare, precum și alți 
specialiști din centrele univer
sitare ale țârii noastre.

Aprobare însuflețită, adeziune deplină față de 
activitatea delegației P.C.R. la Consfătuirea 

partidelor comuniste și muncitorești
in interesul cauzei 
socialismului și păcii 

VASILE CAROLICÂ 
prim-secretar al Comitetului 

judefean Galați al U.T.C.

împreună cu întregul nostru 
popor, tinerii, uteciști din jude
țul Galați au urmărit cu interes 
lucrările Consfătuirii de la Mos
cova. Am încercat cu toții un 
puternic sentiment de mîn- 
drie și satisfacție pentru activita
tea desfășurată la Consfătuire 
de delegația Partidului Comu
nist Român condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, acti
vitate pătrunsă, ca și întreaga 
politică a partidului nostru, de 
un profund spirit internaționalist, 
de înaltă responsabilitate față de 
interesele poporului român, fațfi 
de cauza unității țărilor socialis
te, a partidelor comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor păcii, 
socialismului și progresului. în 
întreaga activitate a delegației 
P.C.R. fiecare dintre noi a văzut 
exprimate cu fidelitate poziția, 
năzuințele întregului popor ro
mân.

Din desfășurarea dezbaterilor 
Consfătuirii aș dori să îemarc ca 
un element pozitiv, faptul că 
în intervențiile unui număr 
important de delegații, prin
tre care și a partidului nostru, a 
fost subliniată necesitatea de ■ 
se acționa cu răbdare și perseve
rență pentru întărirea continuă a 
unității de acțiune a tuturor for
țelor care se ridică împotriva im
perialismului, pentru pace și pro
gres. însuși faptul că în docu
mentul principal al Consfătuirii 
nu e criticat sau condamnat nici 
un partid frățesc constituie un 
factor însemnat care lasă deschi
se porțile pentru găsirea modali
tăților de normalizare a relațiilor 
dintre unele partide comuniste și 
muncitorești, de întărire a unită
ții în interesul cauzei unirii 
forțelor socialismului, progre
sului și păcii, în interesul luptei 
împotriva imperialismului, pentru 
afirmarea aspirațiilor omenirii. In 
același sens, pozitiv, trebuie men
ționat faptul că în documentul 
amintit se relevă că partidele co
muniste participante la Consfă
tuire vor milita pentru dezvol
tarea relațiilor cu partidele comu
niste și muncitorești neparticipan
te și că prezența sau absența de 
la o Consfătuire, semnarea sau 
nesemnarea unui document co
mun, nu trebuie să afecteze re
lațiile de colaborare.

Urmînd exemplul însufletitor al 
comuniștilor români ca apărători 
consecvenți și ho țări ți ai intere
selor naționale ale poporului 
nostru, profund devotați cauzei 
socialismului și comunismului, noi 
uteciștii, întregul tineret, ne 
dăruim întreaga energie ope
rei de desăvirșîre a construcției 
socialist» în țara noastră și, în 
același timp, ne aducem perma
nent contribuția la întărirea for
țelor mondiale ale socialism ului, 
la lupta forțelor înaintate ale o* 
menirii pentru pace si progres so
cial, milităm neabătut pentru u- 
nirea forțelor tineretului progre
sist din întreaga hune.

Pentru noi. tinerii României so
cialiste, nimic nu este mai pre
sus deck satisfacția de a înfăp
tui cu abnegație «i dăruire poli
tica internă și externă a partidu
lui. politică in care iedera o- 
glindîrea propriilor noastre aroi- 
rații. pobtică Îndreptată spre ridi
carea patriei pe cele. mai înalte 
cuhni ale progresului, spre pro
movarea cauzri socialismului și 
păcii în întreaga lume.

Cea mai deplină aprobare
DEMOSTENE BOTEZ

Prîn publicitatea largă a dez
baterilor și documentelor sale, 
Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și muncito
rești de la Moscova și-a desfă
șurat lucrările, ca să spun așa, 
sub ochii opiniei publice mon
diale. Textele publicate de pre
sa noastră și de presa interna
țională, a creat prezența vie a 
tuturor vorbitorilor, a dat ima
ginea muncii participanților la 
consfătuire, ca și a răspunderii 
naționale si internaționaliste a 
fiecărei delegații.

Poporul nostru dă cea mai de
plină aprobare activității delega
ției noastre, care timp de 12 zile 
a participat activ la dezbaterile 
Consfătuirii, afirmînd cu clarita
te și consecvență poziția Parti
dului Comunist Român, așa cum 
a fost stabilită de partid și ra
tificată de popor într-un consens 
unanim.

Aprobarea activității depusă de 
delegația noastră, a poziției a- 
doptate și a rezultatelor obținu
te, s-a manifestat în entuziasta 
primire a delegației de către zeci 
de mii de cetățeni ai Capitalei, 
ca și în conștiința opiniei pu
blice, în sentimentul ei de sa
tisfacție și mîndrie, de gratitu
dine pentru activitatea delega
ției.

Cunoscînd acum documentele 
Consfătuirii, Comunicatul final, 
ca și toate intervențiile care au 
dus la adoptarea lor, ne putem 
da seama de părțile pozitive ca
re, dezvoltate și urmărite cu 
consecvență în viitor, pot oferi 
premise favorabile întăririi unită
ții mișcării comuniste internațio
nale. Aș remarca în acest sens 
că Documentul nu condamnă nici 
un partid. De mare importanță 
este faptul că Documentul se 
referă la modalități de întărirea 
unității de acțiune a partidelor

0 poziție 
a încrederii

(Urmare din pag. 1) 

porane. îndeplinindu-și strălucit 
mandatul încredințat de partid 
și popor, delegția noastră a mi
litat neabătut ca recenta consfă
tuire să creeze premisele necesa
re întăririi unității forțelor antiim- 
perialiste, lichidării divergențelor 
existente promovării consecvente 
a unor relații bazate pe încre
dere, stimă și înțelegere reci
procă.

Alături de întregul nostru po
por împărtășesc întrutctul punc
tul de vedere al partidului nostru 
exprimat de secretarul general al 
C.C. al P.C.R., că numai pe calea 
discuțiilor, a tratativelor, pot și 
trebuie să fie rezolvate proble
mele de orice fel dintre țările so
cialiste. Este indiscutabil faptul că 
ceea ce unește partidele comu
niste și muncitorești este infinit 
mai puternic decît ceea ce le 
îndepărtează vremelnic, că prin 
discuții purtate în spiritul stimei 
și al respectului reciproc, al de
plinei egalități în drepturi, uni
tatea partidelor comuniste și 
muncitorești se va întări conti
nuu. Exprimarea clara a acestui 
punct de vedere de către repre
zentanții noștri la Consfătuire este

comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor antiimperialiste. De 
asemenea, pentru asigurarea a- 
cestei unități important este fap
tul că neparticiparea la Consfă
tuire sau nesemnarea documente
lor de către unele partide co
muniste nu impietează asupra re
lațiilor dintre partidele frățești, 
recunoseîndu-se astfel fiecărui 
partid comunist independența și 
libertatea de opinii care s-au ma
nifestat și în intervențiile dele- 
gaților.

Toate aceste concluzii pot a- 
vea un larg ecou binefăcător în 
sinul mișcării comuniste de pre
tutindeni, contribuind în fapt la 
crearea condițiilor pentru dialo
guri care să ducă la o unitate 
reală, care să întărească coeziunea 
între partidele frățești în lupta 
lor comună împotriva imperia
lismului.

în ceea ce este mai valoros din 
concluziile și rezultatele Consfă
tuirii ie oglindește poziția de tot
deauna, consecventă și principială 
a partidului nostru. Opinia 
publică din țara noastră a 
apreciat cu satisfacție con
secvența și fermitatea dele
gației P.C.R., purtătoarea de 
cuvînt a unei poziții ce au intrat 
dc mult în conștiința poporului. 
Delegația noastră Ia Consfătuire 
a fost astfel deplin reprezentati
vă pentru întregul popor care 
și-a recunoscut glasul și judecata 
lui, în fiecare cuvînt rostit la 
consfătuire de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
delegației.

Sentimentul nostru dominant, 
acum, este de prețuire a întregii 
activități depuse de delegație la 
Consfătuire, și de adîncă mulțu
mire pentru întreaga muncă de
pusă, pentru exprimarea clară a 
principiilor scumpe poporului 
nostru, tuturor oamenilor cinstiți 
și iubitori de pace din lume.

înaltă responsabilitate 

internaționalistă
Acad. G. OBREIAN

(Urmare din pag. I) 

proces definitoriu pentru societa
tea noastră. In viața noastă so
cială, dezbaterea publică a poli
ticii partidului și statului a deve
nit o practică curentă, prin inter
mediul căreia oamenii muncii, în
tregul popor au posibilitatea sa 
participe nemijlocit la conducerea 
Statului și a treburilor obștești.

Vorbitorii au dat o înaltă apre
ciere faptului că prin elaborarea 
Tezelor Comitetului Central și 
proiectului de Directive se creea
ză posibilități nelimitate de a 
mări contribuția tuturor oameni
lor muncii la stabilirea liniilor 
directoare ale dezvoltării țării în 
următorii 10 ani. In acest fel în
treaga experiență asimilată în 
construcția socialistă poate fi uti
lizată pe deplin, în acest fel asu
pra viitorului lor sînt chemați 
să-și spună cuvîntul cei în drept 
să o facă.

— Caracterul profund demo
cratic al dezbaterilor — menționa 
strungarul I. Alexandru — asigu
ră garanția că linia generală, o- 
rientarea, hotăririle adoptate de 
Congresul al X-lea vor constitui 
expresia voinței comuniștilor, a 
întregului popor, emanația gîndi- 
rii și intereselor clasei muncitoare, 
țărănimii și intelectualității.

Proiectul de Directive pentru 
Congresul al X-lea prevede că în 
următorii ani producția de utilaje 
tehnologice va trebui să asigure

în cea mai mare parte necetarul 
intern de agregate energetice da 
puteri mari, de instalații fi utila
je pentru industria materialelor 
de construcții, industria ușoară și 
alimentară, industria minieră și pe
trolieră. Așadar, prevederi care 
vizează direct activitatea de pro
ducție a Uzinei ..Vulcan". Cum e 
și firesc, în cadrul dezbaterilor 
comuniștii au supus unei atente 
și exigente examinări problemele

tate economică de bază a indus
triei constructoare de mașini îi 
reiiu in următorul cinema] sarcini 
deosebit de importante. Docu
mentele de partid date publicită
ții acordă o a ten pe cu totul spe
cială producerii de utilaje termo- 
energetice necesare consolidării 
sectorului energetic național. In- 
cepînd din acest an, conțin ui nd 
in ritm susținut în anii următori, 
vom asimila o gamă largă de noi

înțelegerea necesității coordo
nării eforturilor întregii mase de 
salariați in scopul ridicării nivelu
lui calitativ al producției a fost 
abordată de numeroși alți vorbi
tori care în cuvîntul lor au Telic- 
fat că această problemă nu tre
buie limitată Ia sfera de preocu
pări a unui singur grup de spe
cialiști sau a unei secții, că ea 
trebuie sft cuprindă întreaga masă 
de salariați ai întreprinderii.

RACORDAREA AmĂȚII
majore ale perfecționării și ridi
cării calitative a nivelului activi
tății economice în lumina obiec
tivelor de ansamblu a economiei 
și pe ramuri industriale subliniate 
de proiectul de Directive, abor- 
dînd cu competență și spirit com
bativ chestiunile legate de pro
movarea largă a progresului teh
nic, ridicarea performanțelor ca
litative ale producției, creșterea 
continuă a eficienței economice 
în condițiile specifice propriei 
întreprinderi.

— Uzinei noastre — remarca 
tov. ing. Ene Lache, directorul 
tehnic al întreprinderii — ca uni

produse, cum ar fi, de pildă, ca
zane de I 038 tone aburi/oră, 
generatorul de aburi cu 250 kg, 
cazanele de 120 și 420 tone. Tre
buie să ne gîndim bine încă de 
acum — continua vorbitorul — 
să analizăm cu luciditate și spirit 
profesional posibilitățile pentru 
producerea lor la un preț cit mai 
scăzut, pentru a le realiza la ca
racteristici tehnico-constructive 
mai ridicate în condițiile unei efi- 
ciențe economice maxime. In a- 
ceastă acțiune să antrenăm nu nu
mai serviciile tehnice dar și ca
pacitatea creatoare, inițiativa fie
cărui muncitor în parte.

Dezbaterile, desfășurate într-o 
atmosferă efervescentă de lucru, 
s-au oprit cu precădere asupra 
necesității ridicării nivelului teh
nic al produselor uzinei, atît a- 
celor destinate obiectivelor indus
triale din țară cît și celor ce vor 
lua calea exportului.

— Introducerea în fabricație a 
noului, a procedeelor avansate, 
dezvoltarea cercetării uzinale — 
sublinia tehnicianul Tudor Roza- 
tovsfci — creează permanent noi 
baze optimizării fluxului tehnolo
gic, utilizării la maximum a fon-

dului de timp, obținerii unei înal
te productivități. Fiecare dintre 
noi avem obligația de a acționa 
perseverent în această direcție, 
fiecare la locul nostru de muncă, 
trebuie să fim preocupați de stu
dierea posibilităților de perfecțio
nare continuă a produselor noas
tre. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît în calitate de membri ai servi
ciului Mecanic șef, de noi depin
de practic buna funcționare a tu
turor utilajelor, redarea în circui
tul producțftei în cel mai scurt 
timp a acelor rezerve ce frinează 
folosirea mai intensivă a mașini
lor, preîntîmpinarea apariției a- 
variilor și a stagnărilor.

Adunarea la care am asistat 
ne-a oferit prilejul să remarcăm 
încă o dată adeziunea unanimă a 
muncitorilor, tehnicienilor, ingi
nerilor și funcționarilor Uzinei 
„Vulcan , față de liniile directoa
re ce prefigurează clar perspecti
vele care se deschid în fața țării 
noastre în etapa următoare, ne 
îngăduie să consemnăm angaja
mentul întregii organizații de 
partid de Ia serviciul Mecanic 
șef, al tuturor salariaților care lu
crează aici de a-și consacra pu
terea de muncă și creație, talen
tul și preocupările înfăptuirii 
grandioaselor obiective ale pro
gramului de dezvoltare multilate
rală și armonioasă a României 
locialiste.

Urmărind cu - multă atenție 
activitatea delegației P.C.R. la 
Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și muncito
rești, am desprins cu adinei sa
tisfacție principialitatea înaltă a 
poziției adoptate în această 
dezbatere de către reprezentanții 
comuniștilor din țara noastră, al 
căror mandat l-au îndeplinit cu 
cinste si deosebită răspundere. 
Am regăsit în intervențiile 
secretarului general al C.C. 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dorința, consecvent 
manifestată în toate împrejură
rile. de a găsi mijloace adecsate 
pentru a se asigura un progres e- 
fectiv pe linia realizării unității 
sistemului mondial socialist, a 
mișcării comuniste și muncitorești, 
a uriașelor forțe sociale ce se ri
dică împotriva imperialismului, 
dorință exprimată în numeroase 
prilejuri de partidul nostru, de 
conducerea sa, și aplicată în 
practică în întreaga activitate ce 
o desfășoară neobosit.

Este, desigur, pozitiv faptul că 
la Consfătuirea de la Moscova a 
avut loc un larg schimb de pă
reri între partide ce activează în 
condiții extrem de diverse, prile
juind cunoașterea problemelor ce 
le stau în față, precum și a mo
dalităților abordate de ele pentru 
a rezolva sarcinile ce le revin. 
Este păcat că, în acest context, 
au apărut și atacuri la adresa 
unor partide. Dar faptul că docu
mentul final nu cuprinde critici 
și condamnări, aprecieri negative 
asupra liniei de conduită a altor 
partide, fapt pentru care delegați-

ei partidului nostru îi revin, alături 
de delegațiile altor partide comu
niste. merite deosebite — lasă 
deschisă calea pentru rezolvarea 
în continuare a problemelor con
troversate sau divergente. De alt
fel pe această linie se înscrie și 
constatarea, întru totul pozitivă, 
că neparticiparea la Consfătuire 
a unor partide, precum și ne
semnarea de către altele a do
cumentului final nu va impieta 
în nici un fel asupra relațiilor 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești. Ridicîndu-se dea
supra divergențelor, punind ac
cent pe ceea ce-i unește, situîn- 
du-se la înălțimea sarcinilor lor 
istorice, comuniștii trebuie să mi
liteze pentru triumful cauzei co
mune — și acest apel clar expri
mat în cuvîntarea sa de tovară
șul Nicolae Ceaușescu reprezin
tă, neîndoielnic, gîndurile și sen
timentele tuturor comuniștilor 
din România, ale întregului nos
tru popor.

Unitatea și coeziunea acestei 
gigantice forțe contemporane, re
prezentată de mișcarea comunistă 
internațională, au constituit pre
ocupări permanente ale marelui 
Lenin și, în ajunul anului în 
care vom sărbători centenarul 
nașterii sale, omagiul cel mai 
fierbinte ce i se poate aduce 
constă în înfăptuirea acelui vi
brant apel pe care Marx și En
gels l-au lansat cu decenii în 
urmă maselor muncitoare și că
ruia Vladimir Ilici i-a consacrat 
întreaga sa viață, „Proletari din 
toate țările, uniți-va f*.

un lucru cît se poate de firesc, 
deoarece este bine știut că Parti
dul Comunist Româu promovează 
cu consecvență, în activitatea sa 
practică, prietenia .Strînsă cu U- 
niunea Sovietică, cu celelalte țări 
socialiste, cu toate, j^rtidele co
muniste și muncitorești. Gîndul, 
vorba și fapta comuniștilor îo- 
mâni, sînt în deplină concordan
ță și ne mîndrim pe drept cuvînt 
de această realitate.

Poziția exprimată de delegația 
noastră este o poziție a încrede
rii nestrămutate în forța socialis
mului, în capacitatea partidelor 
comuniste și muncitorești de a 
conduce popoarele spre îndepli
nirea secularelor visuri ale uma
nității.

EFORTURI CONSACRATE 
PRIETENIEI

(Urmare din pag. I) 

rinței noastre de a contribui ac
tiv la unirea zecilor de milioana 
de comuniști din toată lumea, a 
tuturor forțelor antiimperialiste, 
luptătoare pentru întărirea păcii 
pe glob- Este o mîndrie pentru 
fiecare dintre noi să se știe mem
bru al acestui partid, purtătorul 
și susținătorul unor astfel de 
idealuri.

A fost reafirmată la masa de 
lucru a Consfătuirii convingerea 
Partidului Comunist Român că 
prietenia frățească, colaborarea 
și cooperarea multilaterală între 
statele sistemului socialist re
prezintă un factor important al 
progresului continuu al țărilor 
socialiste. Dovada cea mai con
cretă a aplicării consecvente a 
acestui principiu o reprezintă 
activitatea P.C.R. prin care parti
dul nostru contribuie la adîn- 
cirea, extinderea și perfecționa
rea acestor relații.

Clasa muncitoare din România 
sprijină din toată inima politica 
consecventă a partidului nostru 
de întărire a unității de acțiune 
a clasei muncitoare de pretutin
deni, a detașamentelor sale de 
avangardă — partidele comunis
te și muncitorești — politică în 
deplină concordanță cu tradițiile 
internaționaliste ale proletaria
tului din țara noastră.

Am apreciat pozitiv că docu
mentul principal adoptat de Con
sfătuire a consfințit faptul că ab
sența unui partid do la această în- 
tllnire, deosebirile de păreri în a- 
precierea unei probleme sau alta 
inclusiv nesemnarea documentu
lui principal, nu trebuie să impie
teze asupra legăturilor frățești și 
a colaborării internaționale dintre 
toate partidele comuniste și mun
citorești. Am reținut cu și 
mai multă satisfacție această pre
vedere cu cît ea figura între 
principiile susținute stăruitor de 
delegația partidului nostru.

Sînt multe impresiile cu care 
am rămas, sînt multe cuvinte 
calde de spus la adresa activi
tății, a poziției adoptate de dele
gația partidului nostru la Con
sfătuire. Ceea ce exprim aici sînt 
doar cîteva gînduri adunate a- 
cum, după întoarcerea în țară a 
celor ce ne-au reprezentat cu 
cinste, pe care i-am întîmpinat 
cu drag la aeroport



Masa rotundă: 
și securitatea

„Tineretul 
europeană"

|de peste hotare
Lucrările Conferinței

patra zi
a dezba-de-a patra zi 

mesei rotunde „Tinere- 
securitatea europeană", 
Snagov, s-a înscris în

Cea 
tailor 
tul și 
de la 
sfera eforturilor făcute de re
prezentanții celor 65 de orga
nizații de tineret, din 26 de 
state, și ai celor 5 organizații 
internaționale de tineret re
prezentate ia reuniune, de a 
depista noi căi care să ducă 
la unitatea de acțiune a tine
rei generații în lupta pentru 
asanarea climatului european 
actual și pentru realizarea în
țelegerii și destinderii. Vorbi
torii au relevat — în 
tatea intervențiilor — 
tatea colaborării între 
zațiile de cele mai 
concepții, oprindu-se mai ales, 
asupra necesității întețirii con
tactelor bikși multilaterale din
tre acestea'; ei au propus or
ganizarea a noi reuniuni de 
genul prezentei mese rotunde 
— pe care o serie de partici
pant! la discuții au apreciat-o 
drept una din cele mai serioa
se inițiative din mișcarea eu
ropeană de tineret — crearea 
unui institut pentru pace al 
tineretului — care să caute 
cele mai nimerite forme și 
metode de apropiere a puncte
lor de vedere ale organizații
lor și să promoveze colabora
rea acestora pe baza dezidera
telor celor mai arzătoare ale 
generației actuale de tineri. De 
altfel, trebuie consemnat ca o 
trăsătură caracteristică — deși 
nu numai a ședinței de joi — 
dorința sinceră exprimată de 
cea mai mare parte a vorbito
rilor de a se promova dialogul 
dintre tineri. Evidențiind a- 
vantajele cunoașterii între ti
neri și 
rile au 
retului 
iațiile 
legăturile comerciale, 
burile culturale și de 
legații de tineret — 
te acestea constituind căi 
ciente pentru apropierea 
tre popoare, pentru stabilirea 
unui climat de destindere. Au 
fost reafirmate, de asemenea, 
cerințe relevate și de vorbito
rii ședințelor anterioare : des
ființarea blocurilor militare, 
dezarmarea, retragerea forțelor 
armate înlăuntrul granițelor

Finlanda ; 
Organizației 
Tineretului 

; Vladislav 
Tineretului 

Bulga-

majori- 
necesi- 
organi- 
diferite

între popoare, cuvîntă- 
subliniat dorința tine- 
de a se lărgi re- 

turistice între state, 
schim- 

de- 
toa- 
efi- 
în-

naționale, respectarea suvera
nității și independenței tutu
ror statelor.

In cursul zilei de ieri au luat 
cuvîntul : Poisala Martti, U- 
niunea Centrală a Tineretului 
Social-Dcmocrat, 
reprezentantul 
Naționale a 
(T.M.G.T.), Turcia 
Panov, Uniunea
Comun is t-D i m itrovist, 
ria ; Fernand Dewit, Tineretul 
Socialist (Flamands), Belgia ; 
Hondvik Bosma, Tineretul Li
beral, Olanda ; Peter Buben- 
berger, Uniunea Socialistă a 
Tineretului Muncitor (S.D.A.J.), 
R.F. a Germaniei ; Manuel Si
mon, Federația Națională a Ti
neretului Socialist (E.N.J.S.E.), 
Spania ; Piet Dijkstra, Aduna
rea Mondială a Tineretului 
(W.A.Y.); Milan Milutinovici, 
Uniunea Tineretului, Iugosla
via ; Franz Mikolasch, Tinere
tul Liber, Austria.

După co au luat parte la 
spectacolul de gală al pionie
rilor, de la Opera Română, 
participanții la masa rotundă 
de la Snagov și-au reluat dez
baterile într-o ședință de 
noapte.

(Agerpres)

O fotografie a făcut încon
jurul mesei rotunde. Ima
ginea surprinsă pe peliculă 
înfățișează un bărbat tînăr 
în strînsoarea unor polițiști. 
Privirea acestui bărbat mi 
s-a părut răscolitoare. Ochii 
Iui nu exprimau nici teamă, 
nici neliniște, nici deznădej
de, ci doar o asprime ce pu
tea fi tălmăcită prin fermi
tate, prin curajul de a în
frunta clipele de mare încer
care.

Arestatul din fotografie 
este Alekos Panagulis, con
damnat la moarte la Atena, 
care a reușit n senzațională 
evadare și care în urmă cu 
cîteva zile a fost capturat în 
centrul capitalei grecești. Un 
tînăr cu trăsături fine, mă
runt. împarte fotografia. 
Cînd privești atent chipul 
arestatului și apoi pe cel al 
tinărului, descoperi o uimi
toare asemănare. Este fratele 
său Statlii.

Student în științe politico 
la Roma. Stathi Panagulis 
ne vorbește despre Alekos. 
Frazele sint scurte, simpie- 
Fumeazâ nervos o țigară.
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Multe ore de discuții —• 
zeci de intervenții, opinii din 
cele mai diverse exprimate 
sincer, cu convingerea că 
drumul înțelegerii trece prin 
cunoaștere. Dezbaterile înre
gistrează aceeași animație, a- 
ceeași dorință a vîrstei tinere 
de a investiga zonele de acut 
interes pentru viitorul Euro
pei. O stenogramă a cuvîntă- 
rilor rostite la „masa rotun
dă* poate oglindi cu fideli
tate speranțele și convingeri
le unei generații care n-a 
cunoscut războiul decît din 
amintirile părinților și care 
aspiră să elimine primejdia 
unei noi vărsări de singe.

Intervențiile la „masa ro
tundă* reflectă maturizarea 
gindirii tineretului, o remar
cabilă capacitate de adîncire 
a realităților. Ascultând pe 
numeroși oratori ■—■ practic a- 
proape toți participanții la

Tn Jurul aceleiași mese, tineri de cele mai diferite orientări 
politice din 26 de țâri europene

— Alckus își îndeplinea 
stagiul militar cîod s-a pro
dus lovitura de stat Spirit 
liber, curajos, n-a căzut pra
dă îndoielilor. A găsit ime
diat răspuns la întrebarea 
ce-* frămînla • ce trebuie sS 
facă un adevărat patriot 
grec fntr-un asemenea mo
ment? A decis să acționeze

Fratele
lui Alekos
în apărarea idealurilor de
mocratice. A părăsit armata, 
încadrîndu-se în rezistență. 
Fusese membru al conducerii 
E.D.I.N. (Tineretul Uniunii 
de Centru) și împreună cu 
alți tineri a format un gruu 
de acțiune. Ceea ce a urmat 
se știe. Arestat, tortwrat. na 
a divulgat nici un secret. A

fost ronciarrr.at Ia moarte dar 
protestul mondial a împie
dicat execuția. Despre eva
darea și arestarea lui am 
puține informații. Probabil 
sutele de mii de drahme ofe
rite drept premiu pentru 
orice informații de natură să 
faciliteze arestarea au repre
zentat e tentație care a îm
pins la trădare.

Ofițerul pensionar Fana- 
ffulis — ora virstnic, obligat 
vă suporte cazna interoga
toriilor zilnice — a avut 
trei băieți : unul se află în 
celula condamnaților la 
moarte, altul — el însuși 
ofițer — refuzind să sprijine 
noul regim a dispărut în 
condiții dramatice, iar mezi
nul străbate Europa pentru 
a vorbi celor de virsta sa 
despre soarta Greciei.

— Ce se va intimpla cu 
Alekos? — îl întreabă mulți 
participanții Ia masa rotun
dă. Pe chipul tînăr se adună 
norii îngrijorării. Răspunsul 
este, totuși, ferm :

— Trebuie să-1 salvăm...

M. RAMURĂ

A

ASPIRAȚII COMUNE
retului Liberal din Danemar
ca. Calea cea mai directă 
spre securitatea europeană 
este cea a contactelor între 
popoare. Să ne cunoaștem, sii 
facem comerț, să realizam 
schimburi de valori spiritua
le, să parcurgem împreună 
drumul spre cunoaștere. In
tr-un asemenea climat, pro
blemele dificile, ca cea ger
mană, vor putea fi rezolvate, 
iar suspiciunile care au ali
mentat blocurile ostile vor 
dispare. Țările mici trebuie 
să acționeze cu perseverență 
tn această direcție, pentru că 
numai astfel ele își vor pu
tea promova o politică pro
prie, independentă*. Firește,

Expunerile sînt urmărite cu interes
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„masa rotundă*, sînt înscriși 
la cuvînt, iar cei mai mulți 
dintre ei au și vorbit — con
statați o largă concordanță de 
opinie în problema fundamen
tală a apărării păcii. Este o 
opțiune care nu suportă in
terpretări diferite. Unanim s-a 
subliniat necesitatea de a a- 
pela la mijloace pașnice pen
tru reglementarea probleme
lor litigioase și tot unanim 
s-a relevat că efortul tuturor 
trebuie îndreptat tn direcția 
destinderii, că trebuie pus 
capăt cursei înarmărilor și di
vizării artificiale a continen
tului. „Nu trebuie să aștep
tăm clipa marilor soluții, ci 
trebuie să o apropiem prin e- 
forturile noastre — ne decla
ra PETER BRIXTOFTE, 
membru al conducerii Tine-

am abordat și problema rolu
lui pe care îl au tinerii și or
ganizațiile lor. Interlocutorul 
danez a răspuns printr-o re
ferire la masa rotundă : 
„lntîlnirea de la Snagov este 
importantă fi prin faptul că 
relevă răspunderea tineretului 
tn complexa acțiune de sta
tornicire a păcii tn Europa. 
Prietenii români ne-au facili
tat un dialog. La aceeași ma
să au luat loc oameni de na
ționalități diferite și de con
vingeri diferite. Cu toate a- 
cestea, s-a demonstrat că dia
logul este posibil. Dialogul nu 
poate fi confundat cu o suc
cesiune de monologuri. Dia
logul presupune un schirn de 
opinii. Nu poți trece cu ve
derea unele aspecte și critica 
doar altele. Trebuie curaj,

sinceritate, spirit constructiv. 
Organizatorii mesei rotunde 
ne-au creat un cadru favora
bil dialogului. au insistat 
pentru un schimb de păreri 
sub 
uni 
dus 
dă* 
atît ■ 
prin posibilitatea pe care a 
deschis-o unor întîlniri vii
toare pe probleme concrete 
ale realității europene*.

WLODZIMIERZ KONAR- 
SKI, vicepreședinte al Asocia
ției Studenților polonezi, ne-a 
spus : „Înțelegem și sprijinim 
această inițiativă, eforturile 
Uniunii Tineretului Comunist 
tn organizarea „mesei rotun
de* și în reunirea reprezen
tanților unor curente politice 
atit de diverse. La reuniune 
am constatai cu satisfacție că 
majoritatea delegaților s-au 
dovedit, tntr-adevăr, dornici 
să stabilească o bază mai so
lidă pentru colaborarea în 
lupta pentru pace și secu
ritate*. Reprezentantul polo
nez observa mai departe că 
„o condiție de prim ordin 
pentru eficiența dialogului 
este ca partenerii să vrea să 
discute nu numai de dragul 
discuției, ci pentru ca, totoda
tă, sd se creeze o bază con
cretă de cooperare*.

Lucrările „mesei rotunde 
sînt interesante prin convin
gerea profundă a participanți- 
lor că deosebirile de păreri 
nu constituie obstacole de ne
trecut în calea unor contac
te care să-i apropie. Deosebi
rile acestea generează, une
ori, schimburi de replici, con
testații, dar ele nu abat dez
baterea de la obiectivul esen
țial :. reliefarea trăsăturilor 
comune. Unii tineri aparțin 
unor partide aflate la putere 
în țări membre ale N.A.T.O., 
alții sînt înregimentați in miș
cări ce contestă politica ofi
ciala a guvernelor apusene, o 
serie de delegații cin din 
țări neutre, o parte importan
tă dintre participanți exprimă 
punctele de vedere ale tine
retului din țările socialiste. 
Comuniști, social-democrați, 
liberali, radicali, democrai- 
creștini, conservatori — va
rietatea de forțe prezente la 
„masa rotundă* explică ine
vitabilitatea unei optici diver
se asupra unor evenimente 
sau probleme. Dar nimeni nu 
s-a așteptat la uniformitatea 
părerilor, la un monolog. 
Schimbul de păreri este va-

semnul a ceea ce poate 
pe toți și eforturile lor au 
la reușită. „Masa rotun- 
mi se pare importantă 
prin dezbaterile ei cît și

loroa prin afirmarea a ceea 
ce unește, in pofida distanțe
lor — politice ca p geogra
fice — care despart pe inter
locutori. Unii sini obtfmriți »ă 
asculte părerile celorlalți, al
tora le lipsește acest exercițiu 
indispensabil dialogului. Poți 
să refuzi o opinie sau alta, 
dar dezacordurile nu trebuie 
să pună sub semnul întrebării 
buna credință a partenerilor 
de discuție. Sub acest aspect 
„masa rotundă* s-a dovedit 
extrem de instructivă : a do
vedit posibilitatea fi necesi
tatea dialogului — a dovedit 
că se poate discuta fertil chiar 
în condițiile deosebirilor de 
păreri, a dovedit că este ne
cesar să se discute, pentru că 
discuția înlătură multe păreri 
preconcepute, multe prejude
căți. scoate la iveală aspirații 
comune. In privința aceasta 
amintim că nu s-a găsit nici 
un glas care să nu dezapro
be intervenția americană în 
Vietnam, considerată primej
dioasă nu numai pentru Asia 
de sud-est, ci și pentru pacea 
Europei și a lumii. In discu
ții s-a dezaprobai, deseori, 
recurgerea la forță, tentative
le de imixtiune in afacerile 
interne ale altor popoare, in
diferent de justificări, știrbi
rea sub orice formă a inde
pendenței naționale. Tinerii 
participanți la dezbaterea de 
la Snagoo s-au pronunțat pen
tru dreptul fiecărei națiuni de 
a-și afirma personalitatea in 
conceriul european ți univer
sal, de a alege nesiingheriiă 
drumul dezvoltării sale.

„Prin ideile pe care le-a 
pus în discuție, în cadrul li
nei reuniuni atit de largi, 
„masa rotunda* este de o 
reală însemnătate — ne-a de
clarat GIUSEPPE CALZATI, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Federației Tineretului 
Comunist ‘ Italian. Bineînțeles, 
dezbaterile noastre nu-și pro
pun să rezolve pioblemele 
Europei. Dar după patru zile 
de discuții putem afirma că 
a reieșit dorința forțelor iubi
toare de pace ale tineretului 
european de a duce o luptă 
fundamentală împotriva impe
rialismului, pentru un sistem 
de securitate europeană, pen
tru soluționarea unor proble
me ca recunoașterea
Germane, sprijinirea luptei 
popoarelor din Spania, Portu
galia Grecia etc. Dezbateri
le noastre reprezintă un în
ceput. Dacă participanții vor 
ști cu toții să tragă învăță
mintele potrivite, vom putea 
ajunge la forme superioare de 
colaborare*.
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UN DIALOG 
NECESAR, UTIL

Opinii ale psrticipanților la Masa rotundă

LASZLO KOVACS — reprezentantul Uniunii Tineretului Co
munist din R. P. Ungaro : „Organizația noastră sprijină iniția
tiva românească, care a adunat la Snagov exponent) ai orga
nizațiilor de tineret de diferite teadințe politico din Europa. 
Organizațiile da tineret pot și trebuie sâ-și aducă o contribu
ție substanțială, alături de popoarele lor, la soluționarea pro
blemei securității europene. Vorbind despre „masa rotundaș 
vrea sâ accentuez asupra faptului că schimburile de păreri, 
utile, s-au desfășurat în spiritul cel mai deschis, al cooperării. 
Menționez importanța unei asemenea „mese roiur.de- la nivel 
neguvemamental, pentru ca am credința că tinerelul are de 
jucat un rol bine determinat, un rol considerabil în cstfel de 
campanii politice împotriva imperialismului, a N.A.T.O. ca in
strument tipic al politicii de agresiune și, în acest context, aș 
vrea să menționez aici campania ne care FJA.T.D. o duce cu 
consecvență împotriva N.A.T.O. Tineretul are mijloacele lui 
specifice de a contribui la această lupta a tuturor forțelor 
progresiste împotriva manifestărilor antidemocratice. Contac
tele personale, schimburile ce delegații ale organizațiilor de 
tineret și organizarea de întîlniri de felul acesta, caracterizate 
prîntr-o larga participare, favorizează dialoguri extrem da utile 
intre organizațiile de tineret de orientări politice diferite, în 
cadrul general al luptei antiimperialiste. Pentru a aduce o 
dovada concludentă a spuselor mele în legătura cu principiile 
care căiâuzesc activitățile organizației noastre, aș dori sa a- 
daug câ întreținem relații cu 80 de organizații de tinerei de 
orientări politice diverse. Tn final, aș vrea să-mi exprim admi
rația pentru organizarea perfectă □ acestei „mese rotunde-, 
pentru condițiile de lucru excelente pe care gazdele româno 
ni le-au asigurat".

LARS THALEN — secretar cu problemele internaționale al 
Federației Tineretului Social-Democrat din Suedia : „Contactele 
bilaterale între organizațiile de tineret care au puncte de ve
dere diferite pot fi foarte fructuoase. De pilda, avem expe
riențe foarte nune de pe urma acestor contacte cu Uniunea 
Tineretului Comunist din România. Tovarășii noștri finlandezi 
din Tineretul Social-Democrat au experiențe, de asemenea, 
bune în relațiile pe care le întrețin cu Komsomolui din Uniu
nea Sovietica. Consideram, de aceea, câ este necesar ca or
ganizații de tineret de apartenențe politice diverse sâ ia parte 
la schimburi multilaterale ca cele pe care le prilejuiește „masa 
rotundă" asupra păcii și securității europene. Credem că ase
menea contacte ar trebui să fie cît mai largi, pentru ca un 
număr tot mai mare de tineri sâ cunoască ceea ce gîndesc 
diferitele mișcări. „Masa rotundă" asupra securității europene, 
organizată de Uniunea Tineretului Comunist din România, este 
o inițiativă cu o bază larga, care dovedește posibilitatea dia
logului între diferitele forțe politice ale tinerei generații din 
Europa. Această „masă rotundă" încurajează eforturi viitoare 
pentru a face din întîlnirile de acest gen un mijloc eficace de 
schimburi de opinii între organizațiile de tineret din Europa. 
Doresc sâ amintesc, de asemenea, câ am avut numeroase pri
lejuri de a stabili contacte bilaterale de o valoare inestimabila 
la această întîlnire a tineretului european".

SOREN RONHEDE — membru al Comitetului Central al Ti
neretului Radical din Danemarca : „Consider câ e de dorit și, 
în același timp necesar, ca organizații, partide și guverne cX« 
împărtășesc puncte de vedere deosebite sâ pună în discuție, 
îatr-un codru colectiv, opiniile lor. Astfel de discuții oferă porți
ei porților o platformă care poate fi folositoare pentru îmbo
gățirea politicii proprii și mărește posibilitățile realizării unui 
climat de înțelegere. „Masa rotundă" de la Snagov este o con
tribuție la dezvoltarea contactelor mai ales, deoarece o aseme
nea dezbatere largă a organizațiilor de tineret privind politica 
de securitate europeană nu a mai făcut obiectul unei reuniuni 
anterioare. Numai o astfel de întîlnire ca „masa rotunda" la 
care au predominat luârile de poziții constructive poate con
tribui la crearea unor contacte realmente utile".

TERJE INGEBERG OLSSON — președinte al Tineretului Co
munist din Norvegia : „Cred câ compoziția largă a acestei 
„mese rotunde" asigură condițiile unui real schimb de păreri, 
democratic și fructuos în legătură cu problemele securității eu
ropene. Problemele abordate la reuniune sînt de o importanță 
capitală pentru toate popoarele de pe continentul european. 
Această întîlnire reflectă pe larg posibilitățile pe care noi, or
ganizațiile de tineret, le avem la îndemînâ pentru a contribui 
la. soluționarea problemelor europene. Am salutat cu căldura 
inițiativa Uniunii Tineretului Comunist din România șt o consi
derăm extrem de importantă. Cred că și pauzele dintre ședin
țele „meșei rotunde", adevărate „seri politico-sociale", ne dau 
posibilități excelente de a stabili noi contacte cu organizațiile 
de tineret din întreaga Europă, transformând în acest fel con
tactele bilaterale în unele cu caracter multilateral. în acest 
context, „masa rotundă" reprezintă o contribuție de seamă la 
crearea unei atmosfere de înțelegere și prietenie între tinerii 
din Europa".

GERHART RAICHLE — vicepreședinte federal al Tineretului 
Liberal-Democrat din R. F. a Germaniei : „Contactele între or
ganizațiile europene de tineret sînt absolut necesare pentru 
cunoașterea reciproca și pentru discuții. Organizația Tineretului 
Liber-Democrat German s-a străduit, timp de mai mulți ani, să 
realizeze contacte și discuții cu organizații de tineret din state 
socialiste, deși noi, ca liberali, avem alte convingeri ideologice.

în ce privește „masa rotundă" de la Snagov, Uniunea Tine
retului Comunist din România trebuie felicitată pentru această 
inițiativă. S-a făcut un început de mare însemnătate pentru e- 
forturîle ulterioare privind o mai bună înțelegere între tinere
tul Europei".

Anchetă realizată de 
DOINA TOPOR și 
BAZIL ȘTEFAN

asupra Vietnamului
Cea de-a 22-a ședință a conferinței cvadripartite de la 

Paris în problema vietnameză, care a avut loc joi, nu a 
adus elemente noi.

A fost o ședință obișnuită, în 
care fiecare din cei patru șefi 
de delegații și-a prezentat pozi
ția binecunoscută. Nguyen Thi 
Binh, șefa delegației guvernului 
revoluționar provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud, și-a 
exprimat mai întâi satisfacția ca, 
într-un termen scurt, 20 de gu- 

1 verne din Europa, Asia, Africa și 
6 America Latină au recunoscut 
.! oficial guvernul revoluționar pro- 
3 vizoriu, stabilind relații diplo-

i N. Giosan a fost 
| primit de primul 
| ministru olandez 
ICu prilejul vizitei pe care o 

întreprinde in Olanda, pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, Nicolae Gio
san, a fost primit miercuri de 
către primul ministru olandez, 
Piet de Jong. In cursul între
vederii eu fost abordate pro-

■ bleme de interes cornut legale 
Bde dezvoltarea relațiilor în 

domeniul agriculturii între 
R Olanda și România.
II La discuții au fost prezonți 
! ministrul olandez al agricul

turii și pescuitului, P. Lardi- 
nois, și ambasadorul Româ
niei la Haga, George Elian.

Vizita lui V. Șandru 
la Belgrad

In zilele de 17 și 18 iunie, 
Ia Belgrad s-a aflat în vizită 
adjunctul ministrului aface
rilor externe al Republicii 
Socialiste Românie, Vasile 
Șandru, ca oaspete al subse
cretarului de stat pentru 
afacerile externe, Milorad 
Peșici. Cu acest prilej s-a 
efectuat un schimb de pă
reri asupra problemelor bi
laterale, precum și asupra 
unor probleme internațio
nale actuale de interes reci
proc.

V. Șandor a fost primit de 
secretarul de stat pentru a- 
facerile externe, Mirko Te- 
pavaț.

matice cu el. Acest guvem, a 
spus vorbitoarea, este reprezen
tantul autentic și legal al popu
lației Vietnamului de sud. Re
amintind scopurile fundamentala 
ale guvernului revoluționar pro
vizoriu, ea a subliniat ca o re
glementare justa a problemei 
sud-vietnameze trebuie să aibă 
loc pe baza soluției globale în 
10 puncte propusă de F.N.E.

Ambasadorul Ha Van Lau care 
conduce delegația R. D. Viet
nam în absența ministrului Xuan 
Thuy, șeful delegației, actual
mente la Hanoi, a criticat co
municatul de Ia Midway. Noi 
am declarat, în mai multe rîn- 
duri — a spus el — că aici este 
vorba de o manevră insidioasă și 
perfida, menită să confunde for
țele străine, venite ca agresoare 
în Vietnamul de sud, cu forțele 
armate vietnameze, care luptă 
împotriva agresorului pe pamîn- 
tul natal. „Consider necesar sX 
reafirm încă o dată — a spus 
Ha Van Lau — că trupele ame
ricane și ale altor țări sînt trupa 
agresoare, venite să atace Viet
namul de sud. Pentru acest mo
tiv, și în scopul de a pune capăt 
războiului, trebuie să fie retrase 
toate trupele străine, fără nici 
o condiție".

Lawrence Walsh, în locul șe
fului delegației americane, Henry 
Cabot-Lodge, a reluat teza re
tragerii simultane a trupelor, a- 
firmînd, printre altele, că potri
vit punctului de vedere al dele
gației americane, propunerile 
președintelui Nixon și ale Admi
nistrației de la Saigon, ca șî cele 
zece puncte ale propunerii 
F.N.E. formează o bază care 
permite adevărate negocieri-

Conducătorul delegației sai- 
goneze, Phang Dang Lam, a re
petat cunoscutele teze ale admi
nistrației saiganeze.

335 de militari americani 
au fost uciși și 1 695 răniți in 
cursul luptelor desfășurate 
în Vietnamul de sud în săp- 
tămîna încheiată la 14 iunie, 
a anunțat comandamentul 
forțelor S.U.A. de la Saigon. 
De la începutul războiului! 
în Vietnamul de sud și-au 
pierdut viața 36 378 da mili
tari americani.

Pierderile forțelor saigo- 
neze in cursul săptămînii 
trecute se cifrează la 51C 
morți, 1 424 răniți și 26 dis
păruți.

Confruntări la Purt uf Spain
S.U.A. RESPING REVENDICĂRILE ECONOMICE SOLICITATE 

DE ȚĂRILE LATINO-AMERICANE
Delegația S.U.A. la conferința de la Port of Spain (Trînî- 

dad-Tobago) a Consiliului economic și social interamerican 
a refuzat să accepte revendicările economice cuprinse în
tr-o rezoluție propusă de țările Americii Latine.

Rezoluția se bazează pe decla
rația adoptată la recenta reuniu
ne d? la Vina del Mar (Chile) a 
Comisiei speciale de coordonare 
latino-americane (C.E.C.L.A.) ca
re cerea în esență așezarea rela
țiilor economice interamericanc 
pe baze echitabile și eliminarea 
condițiilor politice și militare în 
acordarea asistenței economice. 
Latino-americanii propun această 
declarație drept „bază a unei po
litici interamericane într-adevăr 
eficiente", în timp ce o contra
propunere americană, prezentată 
o dată cu refuzul de a accepta 
rezoluția latino-americană, se li
mitează la a recunoaște „impor
tanța fundamentală" a declarației 
de la Vina del Mar.

Numeroși delegați piezenți la 
Port of Spain apreciază că conse
cințele actualei confruntări nu 
vor putea fi aplanate decît în 
faza a doua a conferinței ce se va 
desfășura la nivel ministerial. De 
atlfel, experții participanți la pri
ma fază a conferinței au abando
nat încercările de a găsi o formu
la de compromis între rezoluția 
latino-americană șî contrapropu
nerea americană. Observatorii a- 
preciază, potrivit agenției France 
Presse, că aceste două documente 
consacră o sciziune de rară gravi
tate în istoria relațiilor interame
ricane. Membrii delegației ameri
cane pretind chiar, în particular, 
că latino-americanii „caută cu 
orice preț o încercare de forță".

EUGENIU OBREA
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Tn timpul seratei prietenești de miercuri

PE SCURT • PE SCURT • PE' SCURT

AMMAN 19 (Agerpres). — 
Cîteva escadrile de avioane ts- 
raeliene de tip „Mystere* și 
„Mirage* au atacat miercuri o 
bază avansată a Frontului Popu
lar Democratic pentru Eliberarea 
Palestinei, anunță un comunicat 
al organizației, dat publicității la 
Amman. Comunicatul afirmă 
că unitățile de artilerie ale 
F.P.D.E.P. au intrat în acțiune si 
au doborît un avion israelian de 
tip „Mirage*, care a căzut în 
flăcări la nord de Marea Moartă.

★
TEL AV1V 19 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al armatei 
israeliene, citat de agenția 
France Presse, a dezmințit co
municatul F.P.D.E.P. Toate avi
oanele israeliene care au partici
pat la operațiunea de miercuri 
s-au întors la bazele lor, a preci
zat purtătorul de cuvînt.

• LA VARȘOVIA a fost sem
nat acordul cu privire la cola
borarea între Comitetul de ra
diodifuziune și televiziune din 
Polonia și radioteleviziunea din 
Suedia. Acordul prevede, prin
tre altele, schimbul de progra
me de radio și televiziune, pre
cum și schimburi de lucrători în 
domeniul respectiv.

• PURTĂTORUL de cuvînt 
al guvernului de la Bonn, 
Guenther Diehl, a anunțat 
miercuri că Republica Federală

a Germaniei nu va semna Tra
tatul de neproliferare a armelor 
nucleare înainte de alegerile 
generale care vor avea loc la 
6fîrșitul lunii septembrie. El a 
precizat că membrii cabinetu
lui vest-german nu au reușit 
să se pună de acord asupra mo
mentului în care Tratatul va 
trebui semnat și au hotărît re
luarea în curînd a discuțiilor 
asupra acestui subiect, fără a 
avea însă intenția de a între
prinde o acțiune concretă, îna
inte de formarea noului guvern.

• LA LUSAKA s-a anunțat 
oficial că peste jumătate din 
numărul alegătorilor au votat 
„da“ în referendumul desfășu
rat Ia 17 iunie în vederea înlă
turării unei clauze a constitu
ției care interzice modificarea 
textului legii supreme a țării 
altfel decît prin consultarea di
rectă a maselor. După despuie
rea urnelor în 97 din cele 105 
circumscripții electorale s-a 
constatat ca în favoarea propu
nerii guvernului s-au pronunțat 
851 056 de alegători, față de 
143 107 persoane care au votat 
împotrivă. Pentru cîștigarea 
referendumului erau necesare 
voturile a 800 000 de alegători.

O dată cu acest rezultat, gu
vernul va putea introduce 
amendamente la constituție cu 
condiția obținerii votului a 
două treimi din membrii parla
mentului.
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