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NICOLAE CEAUSESCU
Dragi tovarăși,
Consfătuirea pe țară a activului 

Uniunii Tineretului Comunist a 
dezbătut probleme de mare însem
nătate pentru activitatea viitoare 
a tineretului din patria noastră. în 
centrul discuțiilor a stat hotărîrea 
Comitetului Central al partidului 
cu privire la îmbunătățirea acti
vității Uniunii Tineretului Comu
nist și a muncii de educare a ti
nerei generații.

Consider necesar să subliniez în 
fața activului U.T.C. din întreaga 
țară înalta apreciere pe care Co
mitetul Central al partidului o dă 
activității desfășurate de organiza
ția tineretului, contribuției pre
țioase pe care a adus-o la educa
rea și formarea tinerei generații, 
la întreaga activitate de edificare 
a orînduirii socialiste în România. 
(/* 'Auze puternice).
a Ș |a înființare, Uniunea Tine- 
t ' Comunist s-a aflat în pri- 
Z&ți , rînduri ale luptei tineretului 
pățștru progres social. Membrii 
U.T.C., înfruntînd prigoana, teroa
rea și închisorile regimului bur- 
ghezo-moșieresc, au fost organiza
torii luptei maselor largi ale tine
retului împotriva asupririi, -pentru 
cucerirea drepturilor economice și 
politice, pentru apărarea libertă
ților democratice, împotriva fascis
mului și a războiului.

Tineretul și-a adus aportul de 
seamă la înfăptuirea actului isto
ric de la 23 August 1944 care a dus 
la răsturnarea dictaturii fasciste și 
a deschis drumul înfăptuirii revo
luției^ populare în România. Răs- 
punzînd chemării partidului comu
nist, mii și mii de tineri uteciști 
s-au înrolat voluntar în războiul 
pentru eliberarea patriei și zdrobi
rea definitivă a fascismului. Vor 
rămîne veșnic în memoria tinere
tului, a întregului nostru popor, e- 
•oismul și abnegația tinerilor co
muniști care și-au dat viața pentru 
iibertaiea și independența patriei, 
pentru bunăstarea și fericirea po
porului român. (Vii și puternice 
aplauze).

în anii construcției socialiste, 
tineretul a participat cu entuziasm 
la lupta și munca întregului nos
tru popor pentru făurirea noii o- 
rînduiri sociale. în tot ce s-a înfăp
tuit în acești ani în România, sub 
conducerea partidului comunist, 
este încorporată și munca genera
țiilor tinere. Merită subliniat, în 
mod deosebit, faptul că, în de
cursul anilor, zeci și sute de mii 
din cei mai buni uteciști au intrat 
în rîndurile partidului comunist, 
mulți din ei devenind activiști de 
bază ai partidului și statului. Cu 
un elan deosebit participă tinere
tul la înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al partidului.

Apreciind rolul important pe 
care îl joacă tineretul în societate, 
înțelegînd că viitorul patriei noas
tre socialiste este legat de educa
rea și pregătirea tinerei generații, 
partidul și guvernul au acordat și 
acordă o atenție deosebită formării 
multilaterale a viitorilor construc
tori ai socialismului și comunismu
lui în patria noastră.

M-am referit, pe scurt, la acti
vitatea de pînă acum a U.T.C.-ului, 
a întregului tineret, pentru a subli
nia și cu această ocazie prețuirea 
pe care partidul și guvernul o dau 
aportului adus de tineretul țării la 
toate realizările de însemnătate is
torică obținute de poporul nostru 
pe drumul construcției socialiste. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
întregul popor înfăptuiește cu 

entuziasm programul elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidului 
de dezvoltare și înflorire multila
terală a patriei noastre socialiste.

în primii doi ani ai cincinalului, 
planul producției industriale a fost 
nu numai realizat, dar și depășit 
— ceea ce ne dă garanția că pre
vederile întregului cincinal vor fi 
îndeplinite și depășite.

Succese deosebite s-au obținut, 
de asemenea, în creșterea produc
ției agricole, cerealiere și anima
liere. Merită subliniat că, în ce 
privește creșterea animalelor, sar
cinile cincinalului sînt aproape de 
pe acum realizate la toate spe
ciile, ceea ce va.avea urmări deo
sebit de importante pentru dezvol
tarea agriculturii noastre.

Se îndeplinesc sarcinile stabilite 
de Congresul partidului privind 
învățămîntul, știința, cultura. Vă

cunoscute măsurile preconi- 
de partid privind îmbunătă- 
învățămîntului de toate gra- 
— măsuri care>vor avea o 

însemnătate

sînt 
zate 
țirea 
dele, 
influență de mare
pentru formarea și educarea tine
rei noastre generații.

în acești ani au fost luate o 
serie de măsuri privind ridicarea 
nivelului de viață al oamenilor 
muncii. Au fost majorate salariile 
mici, au fost sporite pensiile și s-a 
introdus un nou sistem de pen
sionare, iar în prezent, pe baza 
hotărîrilor plenarei Comitetului 
Central al partidului, din toamna 
anului trecut, sînt în curs de apli
care măsurile privind majorarea 
salariilor pentru toți salariații ; 
aceasta creează condiții pentru a 
realiza, pînă în anul 1970, preve
derile înscrise în Directivele Con
gresului al IX-lea privitoare la 
creșterea salariului real cu circa 
25 la sută.

Pe baza sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea au fost adop
tate o serie de măsuri privind 
îmbunătățirea activității în toate 
domeniile.

Conferința Națională a partidului 
a adoptat un program multilateral 
—• în curs de aplicare — în ve
derea îmbunătățirii și perfecțio
nării întregii activități economice 
și sociale. Stadiul de dezvoltare în 
care se găsește țara noastră impune 
ca o necesitate obiectivă renun
țarea la o serie de forme organiza
torice și metode de muncă perima
te și adoptarea altora care să co
respundă noilor condiții economi- 
co-sociale din România. în acest 
cadru se înscriu și măsurile pri
vind 
Uniunii 
muncii 
nerații.

Relevînd succesele obținute de 
Uniunea Tineretului Comunist în 
activitatea sa, nu putem trece însă 
peste faptul că, în decursul anilor, 
în munca organizațiilor de tineret 
s-au manifestat și unele lipsuri, că 
au existat și o serie de greșeli, 
în Hotărîrea Comitetului Central 
al partidului s-a vorbit despre ele 
și de aceea nu voi mai insista a- 
cum asupra lor.

Consider însă că este necesar 
să menționez că, față de marile 
transformări sociale care au avut 
loc în țara noastră, formele orga
nizatorice și metodele de lucru ale 
Uniunii Tineretului Comunist au 
rămas cu mult în urmă. în fond, 
cu mici deosebiri, Uniunea Tinere
tului Comunist are aceeași formă 
organizatorică și folosește aproape 
aceleași metode de lucru ca în 
primii ani de după eliberare. După 
cum se știe, în cei peste 20 de ani 
ce au trecut de la eliberarea țării 
s-au produs multe transformări în 
societatea noastră, în activitatea 
diferitelor instituții și organizații 
care au menirea de a asigura for
marea și educarea tineretului. De 
aceea și sarcinile și activitatea 
U.T.C. trebuie să țină seama de 
aceste transformări, să adopte for
me corespunzătoare noilor condiții. 
Menținerea acelorași forme și me
tode învechite de lucru are o in
fluență negativă asupra eficienței 
activității U.T.C.-ului. o împiedică 

.să se.desfășoare la un nivel cores
punzător cerințelor tineretului, 
noilor. condiții și să-și aducă pe 
deplin aportul la formarea multi
laterală a tinerei noastre generații. 
De aceea, Comitetul Central al 
partidului a apreciat că sînt ne
cesare măsuri hotărîte pentru îm
bunătățirea activității Uniunii Ti
neretului Comunist, a întregii 
munci de educare și formare a 
tinerei generații. Discuțiile care 
au avut loc în organizațiile de ti
neret, cît și dezbaterile din aceas
tă consfătuire au subliniat în mod 
unanim că aprecierile partidului 
sînt juste, că ele corespund 
tăților societății noastre.

Pentru a defini mai bine 
și sarcinile U.T.C. în noile 
diții, trebuie să pornim de 
biectivele principale ale activi
tății U.T.C., de la rolul tineretului 
în societatea noastră socialistă. 
După cum cunoașteți, una din pre
ocupările centrale ale partidului 
și guvernului, a întregii societăți 
este creșterea, formarea și educa
rea tinerei generații pentru a fi 
gata să ducă mai departe făclia 
progresului și civilizației, să asi
gure înflorirea continuă a națiunii 
noastre socialiste. (Vii aplauze).

Munca de educare a tineretului 
trebuie să se bazeze pe tot ceea 
ce a creat mai bun omenirea pînă

îmbunătățirea activității 
Tineretului Comunist, a 

de educare a tinerei ge-

reali-

rolul 
con- 

la o-

acum, pe cunoașterea trecutului 
glorios de luptă și muncă al țării 
noastre, pe minunatele creații știin
țifice, literar-artistice, pe tot ceea 
ce poporul nostru a făurit în de
cursul veacurilor — și care repre
zintă o moștenire minunată pe care 
trebuie s-o prețuim și să o folosim 
la justa ei valoare. (Aplauze), 
întreaga activitate de educație 
trebuie să sădească în inimile ti
neretului patriotismul socialist, 
dragostea față de patrie, hotărîrea 
de a munci și lupta, de a-și pune 
întreaga pricepere în slujba înflo
ririi națiunii noastre socialiste, 
bunăstării poporului român. (Vii 
aplauze).

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată educării tinerei generații 
în spiritul prieteniei frățești între 
tinerii de diferite naționalități, 
care vor avea menirea să ducă mai 
departe ceea ce au făurit în comun 
părinții lor, să asigure progresul 
și ridicarea pe culmile cele mai 
înalte de civilizație a 
comune — Republica 
România.

Munca de educație 
cultive în sufletul tineretului sen
timentul nobil al solidarității in
ternaționale' cu - lupta -tmeretultti - •de «țifteri-vor—-frecventa-««XțsuKvțe -

patriei lor
Socialistă

trebuie să

de pretutindeni, pentru libertate, 
împotriva războiului și imperia
lismului, pentru progres social.

întreaga activitate de formare 
și educare a tinerei generații tre
buie să ducă la pregătirea tine
retului pentru muncă și viață. 
Pentru desfășurarea acestei munci, 
societatea noastră socialistă dis
pune de toate mijloacele necesare.

Doresc să subliniez, în primul 
rînd, grija pe care o acordă parti
dul și statul nostru îmbunătățirii 
condițiilor materiale, creșterii co
piilor și a tineretului patriei noas
tre, grija pentru apărarea sănătății, 
pentru formarea unui tineret mul
tilateral dezvoltat.

Un rol de o deosebită însem
nătate în întreaga muncă de edu
cație și de formare a tinerei ge
nerații ,îl are școala. Începînd cu 
învățămîntul preșcolar și termi- 
nînd cu cel superior, școala dis
pune de cele mai variate mijloace 
de educare și de formare a tine
retului de toate vîrstele. Actual
mente, pînă la vîrsta de 14—15 
ani, întregul tineret urmează cursu
rile școlii de 8 ani, iar pe baza 
recentelor hotărîri privind îmbună
tățirea învățămîntului, întregul ti
neret va urma învățămîntul de 10 
ani ; o parte însemnată va urma 
liceul, iar după aceea zeci de mii

învățămîrituliii superior. Iată, deci,

La fiecare consfătuire consacrată 
culturii legumelor — și nu s-ău orga
nizat puține — au fost scoase la ivea
lă deficiențe grave în ce privește a- 
sigurarea unor semințe de bună ca
litate. în 1967, neajunsurile semnala
te în trecut au devenit și mai evi
dente, influențînd negativ, în mare 
măsură, asupra nivelului producției 
și mai ales asupra calității unor sor
timente de legume. Nu mai constituie 
pentru nimeni o surpriză cînd, din- 
tr-o sămînță despre care se spune că 
este dintr-un anumit soi, valoros, ră
sare cu totul altceva. Exemple de a- 
cest fel sînt prea numeroase pentru 
a le enumera aici.

Dar neajunsurile în ce privește ca
litatea nu constituie singurul aspect 
al problemei semințelor de legume. 
La unele specii, semințele nu numai 
că nu au caracteristici calitative su
perioare, dar nici nu sînt produse în 
cantități și în sortimente care să sa
tisfacă cerințele unităților de produc
ție. în aceste zile, cînd se pun ba
zele viitoarei producții de legume, se 
constată că, în urma extinderii su
prafețelor destinate acestor culturi, 
la unele sortimente nu există canti
tăți suficiente de semințe: tomate 
timpurii, arpagic, usturoi, fasole etc.

Lipsa cantităților necesare de se
mințe de bună calitate se datorește, 
în principal, faptului că majoritatea 
unităților producătoare de semințe de 
legume nu și-au realizat, în 1967, 
planul stabilit. Pe terenurile desti
nate a se produce semințe de legu
me într-o serie de unități agricole 
nu s-a obținut aproape nimic. Se mo
tivează că situația s-ar datora com
promiterii culturilor din cauza ne- 
aplicării lucrărilor de întreținere, a 
neefectuării tratamentelor împotriva 
.bolilor și dăunătorilor etc. La sta
țiunea experimentală Cluj, pierderile 
cauzate la semințele de legume, ca 
urmare a compromiterii culturilor, au 
fost evaluate la 776 000 lei ; la stațiu
nea experimentală Șimnic, regiunea 
Oltenia — 943 000 lei, stațiunea expe
rimentală Drăgășani — 360 000 lei ; 
la fosta gospodărie de stat Afumați- 
București pierderile respective se ci
frează la'- 973 000 lei, la Jimbolia 
935 000 lei, iar la Piatra-Olt — 
1 115 000 lei.

în cazul unităților de stat aceste 
pierderi sînt suportate de la buget. 
Dar pînă cînd statul va trebui să 
plătească pentru incompetența și lip- 

’ sa de răspundere a unora ? Vor pu
tea fi recuperate aceste pagube ? în
tr-o ședință care a avut loc în toam
nă Ia Consiliul Superior al Agricul
turii, făcîndu-se cunoscute asemenea 
pagube, s-a afirmat că vor fi trimise, 
în unitățile respective, comisii care 
să analizeze cauzele reale, care au 
determinat compromiterea culturilor 
de legume pentru sămînță și că vor 
fi sancționați material cei care au 
răspuns de această problemă și nu 
și-au făcut datoria. Poate unii au 
început să tremure auzind asemenea

Ion HERTEG
(Continuare în pag. a H-a)

(Continuare în pag. a III-a)

Tinerii fac o călduroasă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți conducători de partid sosiți la consfătuire

fi■

încheierea lucrărilor
Consfătuirii pe țară
a Uniunii Tineretului Comunist
Șîmbătă la amiază 

s-au încheiat lucrările 
Consfătuirii ne țară a 
Uniunii Tineretului 
Comunist.

La ședința de în
chidere au luat pan
tei tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
general al Comitetu
lui Central al Parti
dului Comunist Ro
mân, președintele Con
siliului de Stat, Paul 
Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetu
lui Executiv, al Prezi- 

. diului Permanent, se
cretar al C.C. al 
P.C.R., Leonte Răutu. 
membru al Comitetu
lui Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ma
nea Mănescu și Virgil

Trofin, membri su
pleanta ai Comitetului 
Executiv, secretari ai 
C.C. al P.C.R.

Delegații și invitații 
le-au făcut o primire 
entuziastă, deosebit de 
călduroasă.

Primit cu 
puternice și 
vații, a luat 
tul tovarășul 
Ceaușescu.
dus salutul Comitetu
lui Central al Parti
dului Comunist Ro
mân.

întreaga asistență a 
subliniat cuvîntarea. 
în repetate rînduri, cu 
vii și îndelungi a- 
plauze.

Participanții la Con

aplauze 
vii o- 
cuvîn-

Nicolae
care a a-

sfătuirea pe țară a U- 
niunii Tineretuliii Co
munist au adresat 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. 
al P.C.R., o scrisoare 
prin care își exprimă 
sentimentele lor una
nime de dragoste și 
adînc devotament. In
tegrate în ansamblul 
plin de dinamism al 
politicii partidului — 
se spune în scrisoare 
— măsurile menite să 
asigure afirmarea, e- 
ducarea și creșterea

(Continuare 
în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit

pe tovarășul Ib Norlund
Sîmbătă, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, împreună cu to
varășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit pe tova
rășul Ib Norlund, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Danemarca, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită de prietenie în țara noastră.

La primire a 
parte tovarășul 
cu, adjunct de 
C.C. al P.C.R.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, au fost abordate aspecte 
ale situației internaționale actua
le, ale mișcării comuniste și mun
citorești, precum și aspecte privind 
dezvoltarea continuă a relațiilor; 
frățești dintre cele două partide.

luat, de asemenea, 
Alexandru Iones- 
șef de secție la

35
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Acad. N. TEODORESCU
membru în Biroul Executiv al Consiliului Najional 

al Cercetării Științifice

Relația profesor-discipol esfe o im
plicație naturală și necesară, verificată 
în practică de o tradiție milenară. La 
întrebarea : „profesore, ai discipoli ?“ 
un sentiment de mîndrie profesională 
jignită produce o înțepătură pu(in ne
plăcută în susceptibilitatea oricărui pro
fesor adevărat și deplin. Și răspunsul 
vine cu o oarecare iritare mai mult sau 
mai pufin con(inută, ca la o anchetă 
indiscretă. Fiindcă existenta discipolilor 
este-dovada cotidiană a unei fer'Hităfr 
normale, pe tind lipsa lor e semnul 
patologic al unei sterilităfi anormale a 
profesorului sau a elevilor.

Vocațiile se trezesc în adolescentă, 
astfel încît și profesorilor de învăjă- 
mînt mediu le revine bucuria de a face 
discipoli. Amintiri din anii de liceu îmi 
reîmprospătează adesea figurile aureo
late ale profesorilor care au trezit în 
mine dorinfa de a le fi discipol. Pe ei 
îi urmăream cu o ușoară amețeală pro
dusă de emofia contactului cu noutatea 
unei cunoașteri care îmi era dragă fiind
că venea prin ei. Așa mi-am și hotărî! 
la un moment dat cariera fără să știu 
exact de ce.

Dar dacă profesorul de învăfămînt 
mediu își apropie discipoli trecători, 
profesorul de învăfămînt superior îi pri
mește cu legămîntul de a-i forma și a-i 
perfecționa pentru o viajă, pentru o 
carieră. Învățămîntul superior are ca mi
siune să promoveze cunoașterea știin
țifică și aplicațiile acesteia în practică, 
formînd în acest scop specialiști cu 
înaltă calificare și 
dintre aceștia.

Printre tinerii care se consacră stu
diului unei facultăți există aproape tot
deauna unii care se simt atrași de ex
plorarea unuia din domeniile științei de 
care iau cunoștință în facultate. Aceștia 
se îndreaptă în mod natural spre o sursă 
de lumină, spre autoritatea cuiva care 
le-ar putea îndrepta pașii pe un drum 
rodnic. Acesta este profesorul, semănă
torul de idei, forța care radiază și care 
afrage discipolul. Profesorul trebuie să 
aibă ceva din pasiunea misionarilor care 
cred în ceea ce predică și această pa
siune a sa este cu atît mai atrăgătoare 
cu cît ea se fondează pe convingerea

adevărului științific neîndoielnic și crea
tor. Profesorul poate să și-o manifeste 
în variate moduri, compatibile cu fi
rea, cu temperamentul, cu înclinațiile, 
cu predilecțiile sale, dar trebuie s-o 
aibă și s-o pună în tot ce constituie 
activitatea sa didactico-șfiinfifică, dă- 
ruindu-se și creînd senzația că darul 
său e abundent și prețios.

Știința a cunoscut în țara noastră o 
dezvoltare rapidă, surprinzătoare în ra
port cu condițiile istorice care'i-ău îrw 
tîrziat începuturile și cu lipsa de inte
res oficial pentru promovarea ei pe o

(Continuare în pag. a IV-a)

cercetători înzestrași

® Prevăzute și neprevă
zute pe pîrtiile de la 
Chamrousse și de la 
fiutrans ® Victoria difi
cilă a hocheiștilor ceho
slovaci în fața finlande
zilor • Azi dimineață la 
ora 5 s-au disputat ul
timele manșe la bob 
(două persoane) © Un 
„Bravo I" pentru micuța 

Beatrice Huștiu

Cînc/ marionefe/e
din Seul protestează

Știrile ultimelor zile semnalează 
un fapt, în aparenfă minor, dar ale 
cărui implicafii nu pot fi ignorate. 
Este vorba de ceea ce comentato
rii politici apreciază ca un „grav 
dezacord" ivit în jurul afacerii 
Pueblo între Statele Unite și regi
mul dictatorial sud-coreean ce le 
este subordonat. Nemulțumirea 
marionetelor de la Seul se mani
festă în acuzafii de „infidelitate" 
aduse protectorilor de peste ocean, 
în proteste oficiale adresate Wa- 
shmgtonului pentru faptul că nu 
trec la „represalii" împotriva R.P D. 
Coreene ca urmare a capturării 
navei-spion. Premierul guvernului- 
fantomă de la Seul, Ciung llkwon, 
a ajuns pînă acolo încît a proferat 
amenințarea că regimul său ar pu
tea întreprinde „acțiuni împotriva 
nordului" pe cont propriu.

Marionetele se agită, presează. 
Dar, cum arată faptele, asupra spri
jinitorilor lor din S.U.A. se exer-

cha și presiuni de alt gen — din 
partea opiniei publice internațio
nale, a unor pături largi ale po
porului american, inclusiv a nume
roși oameni politici lucizi, care 
îndeamnă la rafiune și spirit de răs
pundere în politica promovată față 
de alte state. La actul evident pro
vocator al navei „Pueblo", urmat, 
după capturarea ei, de un șir de 
măsuri cu caracter militar întreprin
se de S.U.A., opinia publică a reac
ționat cu promptitudine și hotă- 
rîre. Viafa arată că în zilele noastre 
masele largi de pretutindeni vă
desc un apreciabil plus de con
știință politică, au capacitatea de 
a depista cu repeziciune, în orice 
punct al globului, acfiunile contrare 
intereselor păcii și securității inter
naționale, iau poziție decisă în fa
voarea respectării normelor de 
conviețuire între state, a dreptu
lui popoarelor de a fi stăpîne la 
ele acasă. In viata social-polifică

contemporană, manifestarea opiniei 
publice iubitoare de pace repre
zintă o forjă de care e tof mai 
dificil să nu se fină seama.

In aceste împrejurări, au surve
nit unele fapte, interpretate în 
cercurile observatorilor politici ca o 
atenuare a poziției „dure” a Wa
shingtonului în afacerea Pueblo. In
tre ele au atras cu deosebire aten- 
fia declarafiile televizate ale secre
tarului de stat Dean Rusk și minis
trului apărării McNamara, care au 
recunoscut în cele din urmă că 
„este posibil ca nava-spion să fi 
violat, la un moment dat, apele 
teritoriale ale Coreei de nord".

Toate acestea au sfîrnit derută în 
rîndurile guvernanfilor-marionetă 
de la Seul, a căror principală ra-

B. STOIAN

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS
„O clipă, 
vă rog!46

în centrul orașului Oradea, un 
milițian a fost oprit de o bătrî- 
nică : „Un moment, vă rog. Mă 
numesc Margareta Cordoș. Mer- 
gînd pe stradă, am găsit această 
plasă cu acte și suma de 1500 
lei. Restituiți-le dumneavoastră 
păgubașului". Peste trei ore Ma
tilda Bodea, muncitoare la fa
brica „Sinteza" reintra în posesia 
banilor și a actelor pierdute. Cin
stea Margaretei Cordoș e demnă 
de stimă. Totuși aveți grijă de 
bani. Doar sînt banii dv. 1

Cine se 
aseamănă...

Trei salariați la C.F.R. (Sibiu) 
au descoperit „secretul" cum se 
poate călători de două ori cu 
același bilet de tren — și l-au 
transpus în practică. Gheorghe 
Bărdaș și Nicolae Haber adunau 
bilete de tren folosite. Maria 
Răscol, casieră la Halta Sibiu, 
supunea biletele colecționate unui 
„tratament", pentru a șterge ur
mele vechii călătorii. Apoi le re
vindea la casă, călătorilor. Con
travaloarea lor și-o însușeau. Cei 
trei ceferiști au „deraiat" serios 
de pe linia cinstei. Repunerea 
lor pe... linie, cere timp. De la 
caz la caz.

O gîscă 
formidabilă

Un cetățean din București (I. 
Botez, intrarea Ezăreni 7) a cum
părat de la centrul de came din 
blocul „Miorița", Piața M. Kogăl- 
niceanu, o gîscă congelată (deci 
tăiată, jumulită etc.). Acasă a 
constatat surprins că în gîscă, pe 
lîngă celelalte măruntaie, se a- 
flau un kg grăsime de... porc și 
trei labe de gîscă ! Cetățeanul 
nedumerit se întreabă : cum a 
ajuns grăsimea de porc în 
gîscă ? Cine e autorul „inova
ției" ? Și, la urma urmelor de ce 
are pasărea o labă în plus ? Dar 
asta e altă gîscă...

Inconștiență 
juvenilă ?

Florentin Socaci (strada Țărăn
cuței nr. 2 București) are 21 de 
ani. E deci la o vîrstă responsa
bilă. Faptele sale sînt însă ires
ponsabile. Furînd din București 
un autoturism (4—B—6537) a 
plecat, fără a avea carnet de 
conducere, la plimbare în afara 
orașului. In comuna Bărcănești, 
circulînd cu viteză excesivă (ora 
1 noaptea) a accidentat mortal o 
persoană și a rănit alta. Apoi a 
dispărut. In scurt timp a fost 
prins. Ajuns în fața legii el va 
învăța cu siguranță ce înseamnă 
Responsabilitate.

Stingă
împrejur!

I întreprinderea forestieră Vran- 
cea a construit un bloc cu 8

I apartamente pentru salariații săi. 
Urma să se facă recepția și apoi, 
repartizarea apartamentelor. Dar

Iiată că, într-o noapte, Ion Tanase, 
sergent major la postul de miliție 
din comuna Vidra, a intrat abu- 

Iziv în bloc ocupînd, cu de la 
sine putere, un apartament și 
lansînd, de pe poziția astfel în- 

| tăiată, sfidări la adresa între- 
I prinderii și autorităților. Este 

I exact ceea ce nu trebuie și nu-i
permis să facă un om al Ordinii 
publice. Chemațid la ordine !

I Coji de nucă 
I aveți?

Doi elevi de la Liceul agri- 
Icol Trifești (Roman), Vasile Cîm- 

peanu și loan Ghioc au spart 
ușa de la dormitor. Conducerea 

I școlii a hotărît ca acești elevi să 
suporte daunele. Foarte bine. în 
plus, ca măsură educativă, celor 

Idoi elevi li s-a pus ușa în cîrcă 
și au fost trimiși să o repare la 
o cooperativă meșteșugărească 

Idin Roman, cale de 12 km. Pe 
drum, oamenii mirați îi întrebau: 
„Măi Păcală și Tîndală, cine 
și-a bătut joc de voi ?" Elevii, 

I lăsau capul în jos, copleșiți de 
greutatea... măsurii educative. 
Așadar, în ceea ce privește la- 

Itura „educativă" a sancțiunii lă
săm ușa crăpată. Să audă cine 
trebuie.

(Rubrică redactată de : 

Ștefan ZIDARIȚA

I Ștefan D1N1CÂ
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" "

unei activități complexe
Analizînd stadiul actual de dezvol

tare social-economică a municipiului 
București, comisia orășenească de 
partid și de stat a elaborat propuneri
le de îmbunătățire a organizării ad- 
ministrativ-teritoriale, aplicînd prin
cipiile aprobate de Conferința Națio
nală a partidului la condițiile specifi
ce acestui important centru urban.

Sub acest aspect, poziția sa de Ca
pitală a țării atrage după sine nece
sitatea rezolvării sarcinilor la un 
grad calitativ superior și în condiții 
tehnice de maximă exigență, deter
minate de faptul că, în atribuțiile ce-1 
revin, organul de administrație nu 
are numai responsabilitatea activită
ții proprii și a sistemului de unități 
pe care le coordonează, ci a întregii 
organizări și funcționalități a unui o- 
raș unde este amplasată aproape o 
cincime din industria tării și insti
tuțiile politice, administrative și so- 
cial-culturale de cel mai înalt ni
vel. Pe de altă parte, în stabilirea 
sistemului organizatoric al munici
piului, esențial este să se asigure o 
deservire de maximă operativitate 
și eficiență, prestările publice adre- 
sîndu-se acelor cerințe de primă ne
cesitate de care depinde în mare 
măsură gradul de confort al cetă
țenilor, cu implicații directe în via
ta cotidiană a acestora. Era, de ase
menea, imperios necesar să se re
flecteze la dezvoltare^ în perspecti
vă și să se creeze premisele reali
zării unui ritm corespunzător de sis
tematizare și urbanism.

Incadrîndu-se în realitățile unei or
ganizări științifice, unitatea adminis- 
trativ-teritorială astfel concepută are 
menirea de a fi un instrument efica
ce, capabil să soluționeze problemele 
ce i-se ridică și să asigure, cu elas
ticitate, adaptarea la dimensiunile 
sarcinilor viitoare. Din aceste puncte 
de vedere, considerăm că s-a obținut 
finalitatea scontată, respectîndu-se 
acele criterii care definesc conceptul 
modern de eficacitate administrati
vă. Rezultatul obținut s-a datorat 
unor studii și analize competente, 
prin care, în lumina practicii ad
ministrative acumulate, s-au deter
minat volumul și complexitatea ac
tivităților ce derivă din sfera gene
rală a funcțiunilor orașului, frec
vența raporturilor cetățenilor cu or
ganele administrației, gradul de ac
cesibilitate al acestor organe și gra
dul de exigentă a cetățenilor. în a- 
celași timp, s-a urmărit eliminarea 
acelor aspecte care îngreunau rela
țiile cetățenilor cu organele admi
nistrației și diminuau randamentul 
acestora.

în legătură cu organizarea deservi
rii publice, studiile au dus la con
cluzia că așezarea diferitelor servi
cii în cele opt unități- administrati
ve ce intră în componenta munici
piului este, în general, adecvată pro
porțiilor populației respective și 
frecvenței raporturilor cetățenilor cu 
administrația.

Potrivit propunerilor, Capitala va 
fi împărțită în 8 sectoare. La stabi
lirea suprafețelor acestora s-a avut 
în vedere situația concretă locală, 
corectarea limitelor actualelor raioa
ne făcîndu-se în scopul obținerii 
unor unităti administrativ-teritoria- 
le cît mai echilibrate sub raportul 
extensiei teritoriale și al proporții
lor populației. De exemplu, supra
fața raionului Grivita Roșie și nu
mărul populației erau mici în raport 
cu ale celorlalte raioane și nu răs
pundeau unor funcționalități impor
tante. Noua împărțire corectează a- 
semenea neajunsuri, asigurînd tutu
ror sectoarelor o suprafață si o popu
lație just echilibrate în raport cu a- 
tribuțiile și funcționalitatea sectoare
lor. Totodată prin cuprinderea car
tierelor nou construite — Drumul 
Taberii, Titan etc. — în cîte un sin
gur sector, vor putea fi lichidate 
unele deficiente legate de aprovizio
nare, gospodărire si deservire, care 
se realizau în mod neomogen. 
Limitele propuse permit, în același 
timp, o mai bună desfășurare a ac
tivității de construcții și edilitar-gos- 
podărești, favorizate și de faptul că 
toate sectoarele converg spre centrul 
orașului. S-a ținut seama și de creș
terile preconizate în funcție de apli
carea principiilor schiței de sistema
tizare, luîndu-se în considerare to
talitatea factorilor care influențea
ză evoluția orașului în domeniul e-

conomic, edilitar, social-cultural și 
administrativ si prevederile în acest 
sens în perspectiva etapelor viitoa
re. S-a avut în vedere, de asemenea, 
coeziunea socială realizată în cadrul 
acestor unități și posibilitatea partici
pării maselor la conducerea și rezol
varea treburilor obștești, ca și expe
riența acumulată în funcționarea 
multiplelor forme organizatorice a 
căror contribuție s-a dovedit a fi de
osebit de eficientă.

Ținînd seama de aceste elemente, 
îmbunătățirea organizării administra- 
tiv-teritoriale propusă creează pre
misele dezvoltării de ansamblu a ac
tivității în ritmul și condițiile date și 
poate asigura prestarea eficace a sar
cinilor de interes public în concor
danță cu exigențele fiecărei etape.

în ceea ce privește raporturile Mu
nicipiului București cu teritoriul co
munelor suburbane de care este 
strîns legat, apreciem că prin propu
nerile făcute s-a realizat o judicioasă 
organizare, care respectă obiectivul

principal al funcțiilor normale ale o- 
rașului. In general, în dezvoltarea o- 
rașelor se creează, cu teritoriile ex
terioare, relații și interacțiuni favo
rizate de circulația populației în am
bele sensuri, în sistemul unor căi 
de acces corespunzătoare și al u- 
nor distanțe convenabile, în funcție 
de organizarea mijloacelor de trans
port, de diferitele necesități ce apar. 
Tot astfel, era normal să intre în 
componența județului acele comune 
cu profil specific agricol, care găsesc 
într-o activitate de același gen un 
suport mult mai temeinic de dezvol
tare. Considerăm că o atare viziu
ne avantajează ambele părți.

Extensia determinată de dezvolta
rea zonelor industriale, a zonelor re
zidențiale, a zonelor de agrement e- 
xercită asupra unităților administra- 
tiv-teritoriale învecinate influențe în 
diferite domenii de activitate, influ
ențe ce se regăsesc în structura popu
lației active pe profesii, în dezvolta
rea economică, social-culturală și ur

banistică a acestora. Astfel, se for
mează între aceste colectivități o a- 
numită coeziune, reflectată în diferi
tele raporturi și tendințe care fac ca 
unitatea suburbană să se apropie din 
ce în ce mai mult, sub toate aspec
tele, de centrul urban spre care po
larizează. Avînd în vedere aceste 
criterii, propunerile făcute au ținut 
seama de preocupările de bază ale 
cetățenilor, de gradul de dezvoltare 
a comunelor, de poziția și accesibi
litatea acestora, de relațiile carac
teristice existente între cele două 
unităti.

Confruntarea cu opiniile și sugestii
le cetățenilor este de natură să com
pleteze cadrul măsurilor preconi
zate. Aplicarea acestora va favoriza 
în mod sigur utilizarea în interesul 
societății și al construcției socialiste, 
a avantajelor orînduirii noastre.

Vasile DRĂGOIESCU
secretar al Comitetului executiv 
al S.P.O.B.

A apărut

Almanahul 
turistic 1968

Almanahul turistic pe anul 
1968, editat de Oficiul Național 
de Turism, cuprinde în cele 
240 de pagini bogat ilustrate, 
reportaje, descrieri de trasee, 
note de drum, informații turis
tice din țară și de peste hotare. 
Cititorii vor găsi hărți turistice 
inedite, itinerare lungi în mun
ții noștri, circuite auto și sfa
turi de drumeție, zone de pes
cuit în jurul Bucureștiului.

Almanahul cuprinde, de ase
menea, informații cu privire la 
unele obiective turistice din 
țara noastră ce trebuie vizita
te la date fixe, fiind legate de 
anumite tradiții, îndrumări tu
ristice, curiozități, cuvinte în
crucișate, umor.

Prin intermediul almanahu
lui, Oficiul Național de Turism 
inițiază un concurs turistic cu 
premii.

Prețul unui almanah este de 
12 lei.

A apărut revista

Nr. 1 1968
Revista publică Mesajul de 

salut adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
de Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a zilei de 
naștere.

In cuprinsul său revista pu
blică, de asemenea, articolele : 
„Noile dimensiuni ale economiei 
românești în anul 1968“ de dr. 
Vasile RAUSSER, „Unitatea din
tre teorie și practica planificării 
socialiste" de V. PORUMBESCU 
și I. PREDOI, „Unele aspecte 
privind reflectarea cheltuielilor 
sociale de producție în prețurile 
cu ridicata din industria bunuri
lor de consum" de Mircea CON- 
STANTINESCU, „Retrospectiva 
și perspectivă în acțiunea de or
ganizare științifică a producției 
și a muncii" de I. ERHAN, 
„Creșterea rolului și funcțiilor 
beneficiului în economie" de I. 
BITULEANU, „Perfecționarea 
organizării și planificării apro
vizionării tehnico-materiale" de 
dr. Dumitru FUNDĂTURĂ, 
„Trăsături ale profesiei de di- 

• rector în concepția științei con
ducerii" de V. ANGHELESCU, 
„îmbunătățirea repartizării pro
ducției în C.A.P." de I. STĂ- 
NESCU și D. BURLACU.

în continuare revista cuprin
de : „Planificarea agriculturii" 
de M. DONDORA și F. SZABO 
— la rubrica „Consultări", „Prin
cipii de informatică economică" 
de M. C. DEMETRESCU — la 
rubrica „Răspunsuri la întrebă
rile cititorilor", „Dezvoltarea e- 
conomiei socialiste a Cubei" de 
M. RUDĂREANU etc.

Aveam nevoie de un 
pulover. Cea mai stringen
tă doleanță a mea era un 
pulover. Ătît si nimic mai 
mult.

— Fă rost de niște lină 
artificială și într-o săvtă- 
mînă îți fac eu unul — a 
venit în ajutorul meu mă- 
tușă-mea.

Am dat buzna într-un 
magazin universal de spe
cialitate și l-am rugat pe 
vînzitor să mă servească, 
dacă are bunăvoință, cu 
niște lînă artificială.

— Așezați-vă și dv. la 
coada aia. Era o coadă res
pectabilă. M-am așezat și 
eu lingă o bătrînă care a 
si intrat în vorbă cu mine.

— Dumneata pentru ce 
iei ?

— Pentru un pulover.
— Să iei trei, maică.
— Ce trei ?
— Fulare.
— Păi aici fulare se 

vînd ?
— Dar ce credeai ? Cre

mă de ghete 1 Fulare, mai
că, fulare !

Contrariat m-am dus la 
omul care m-a îndrumat 
să stau la coadă.

— Tovarășe, eu am ne
voie de lînă pentru pu
lover, nu de...

— Pulovăr cu mîneci sau 
fără ?

— Cu mîneci, că mă duc 
la munte.

— Cumpără-ți patru.
— Ce să fac cu patru ?
— Cumpără-ți patru fu

lare.
— Una vorbim și bașca 

ne-nțelegem. Am nevoie de 
un pulover, nu de patru 
fulare, că sînt singur la 
părinți.

— Iți cumperi patru fu
lare, le deșiri, și-ți faci 
puloverul de care ai ne
voie. Dumneata crezi că 
cei pe care îi vezi stînd la 
coadă au nevoie de fulare ? 
Le cumpără pentru deși
rat.

— Dar lînă deșirată gata 
nu aveți ?

— Nu se bagă în comerț. 
E deficitară. Făcută fulare 
e altceva. Au și mașinile 
de lucru. Vindem lunar 
mii de fulare pentru deși
rat.

E colosală ideea. Cum
peri fulare la care transpi
ră oameni muncind, gem 
mașinile și tu le deșiri 
și-ți faci ce-ți trebuie. A 
avut cap, nu glumă, omul

voie ? Te pun să-ți cum
peri 160 bordeie confecțio
nate de dumnealor în a- 
cest scop. Din 160 bordeie 
îți poți face o casă...

— Tovarășe, nu vă su- 
părați, un frigider aveți ?

— Desigur. Sîntem ma
gazin universal... V-ați 
răzgîndit, nu vă mai faceți 
pulover ?

— Pot găsi la dumnea
voastră un frigider ? Ori 
trebuie 6 cărucioare de

OMUL

DEȘIR ABIL

foileton de Nicuță TĂNASE

căruia i-a venit ideea asta. 
Mare minune dacă nu s-o 
extinde „licența" asta și în 
alte domenii. De pildă, 
dacă vrei să-ți faci un va
por personal (Dîmbovița e 
aproape) de ce să-ți dea 
material pentru confecțio
narea vaporului ? Te pune 
să cumperi 30 ori 50 de 
bărci, le demontezi și faci 
din ele vapor. Dacă ai ne
voie de o pereche de cis- 
me de vînătoare de ce 
să-ți dea piele pentru cis- 
me ? Te pune să-ți cum
peri 3 210 curele de ceas. 
Ori dacă vrei să-ți faci o 
casă personală de ce să-ți 
dea dumnealor comercian
ta materiale de care ai ne

copii și să fac din ele un 
Fram ?

— Cărucioare nu avem. 
Și invers nu se poate 1

— Cum invers ?
— Să faci din frigider 

cărucioare... La raionul 
trei găsiți un frigider... 
Pentru ce aveți nevoie de 
el acum în toiul iernii ?

— Vreau să judec pro
blema asta cu fularele de- 
șirabile la rece.

Prin bunăvoința directo
rului magazinului „Univer
sal" am reușit să judec la 
rece și am ajuns la con
cluzia că numai un cap, nu
mai o minte făcută din 
lînă sintetică a putut veni 
cu ideea asta năstrușnică,

auzi dumneata, să nu bage 
lînă pe piață pentru a vin
de fulare.

Am pornit în căutarea 
lui. Trecînd prin birourile 
Ministerului Comerțului In
terior și birourile Ministe
rului Industriei Ușoare, 
precum și prin alte direc
ții, am dat de un cetățean 
care avea o scamă pe 
frunte.

— Nu vă supărați, aveți 
o scamă...

— Nu, nu te atinge de ea.
— Dar aveți o scamă.
— Nu e scamă, e nodul 

de la...
Era omul pe care îl cău

tam. L-am dus acasă. Eu îl 
țin și mătușa mea face 
ghem.

— Multă lînă are în cap.
— Iese un pulover ?
— Numai ce-am deșirat 

pînă acum ajunge să-ți fac 
și pulover și ciorapi.

— Și mai e ?
— Nepoate, nu e păcat 

să deșirăm un om pentru...
— Nu e păcat, mătușico... 

E lînă... Mai păcat e de 
munca celor care fac în- 
tr-una fulare pentru deși
rat... Păcat de mașinile care 
sînt uzate în van.

— Și o să lași omul fără 
creieri ?

— Ce creieri ? Dumnea
ta nu vezi ? E lînă. Lînă 
sintetică.

— Am obosit deșirînd, fă- 
cînd la gheme...

— Deșirăm, să fie lînă 
pentru tot blocul. Dăm și 
la vecini că și așa nu 
găsesc.

— Dă... să-l mai țin și 
eu. Fă tu gheme... Și corpul 
i-o fi din lînă ? Ar fi prea 
de tot.

Dragi tovarăși, mai deși
răm mult ? Am obosit. Prea 
multă lînă în capul acestui 
om. Opriți-ne !

— Încă un fular, maică, 
și gata. Iți iese puloverul... 
Mai deșirăm un fular și...

VISEZ?

Șantierul naval Galaji — vedere panoramică (Foto : S. Cristian)

Pentru a veni în ajutorul 
posesorilor de autoturisme 
care doresc să ia anumite mă
suri de prevedere prin inter
mediul asigurării, Administra
ția Asigurărilor de Stat a in
trodus recent noi forme de asi
gurare a autovehiculelor. în 
legătură cu noile reglemen
tări, tov. ȘTEFAN POPOVICI, 
director general al Adminis
trației Asigurărilor de „Stat, 
ne-a i ” . 
bări.

răspuns la cîteva între-

— Care sînt noile for
me de asigurări de au
tovehicule introduse pe 
lîngă asigurările practi
cate în prezent pentru 
cazurile de avarii și cele 
pentru despăgubiri ci
vile ?

Una din aceste forme 
asigurarea globală a au-este

toturismelor. Contractul de a- 
sigurare globală a autoturis
mului, în schimbul plății unei 
prime unice de asigurare — 
de 1 000 lei pentru autoturis
me cu o capacitate cilindrică 
pînă la 1 000 cm. c. inclusiv și 
de 1 350 lei pentru autoturis
me cu o capacitate cilindrică 
între 1 001—1 700 cm. c. inclu
siv — oferă posibilitatea obți
nerii de despăgubiri în cazu-

Ce e nou în legătură cu asigurarea

rile de stricăciuni sau distru
geri accidentale ale autoturis
mului asigurat, precum și în 
cazurile de accidentare a con
ducătorilor de autoturisme și 
a persoanelor aflate în auto
turism. ADAS plătește, de 
asemenea, despăgubirile civile 
pe care ar fi obligat să le 
plătească asiguratul ori mem
brii familiei sale dacă, din 
vina lor, au vătămat persoane 
sau au avariat bunuri ale a- 
cestora, dinlăuntrul și din a- 
fara autoturismului asigurat. 
Pentru cazurile de despăgu
biri civile în unul și același 
accident sînt stabilite sume de 
20 000 lei pentru fiecare per
soană accidentată și 10 000 lei 
pentru pagube cauzate bunu
rilor.

cătorilor de autoturisme 
și persoanelor transpor
tate ?

— Aș vrea să fac o preciza
re : toți acei care încheie o 
asigurare de autoturisme au 
posibilitatea să includă supli
mentar, în asigurare, și cazu
rile de accidentare a condu
cătorului autoturismului și a 
persoanelor transportate. Pri
ma de asigurare este de 80 lei 
anual la suma de 10 000 lei, 
în caz de invaliditate perma
nentă. Asemenea asigurări pot 
fi încheiate și pentru dublul 
sau triplul acestei sume.

O altă , formă deosebit 
avantajoasă de asigurare 
referă la cazurile de avarii
răspundere limitată. Ea se deo
sebește de asigurarea obișnui
tă prin aceea că poate fi în
cheiată fie pentru 85 la sută

de
se
cu

— Numai asigurarea 
globală acoperă cazurile 
de accidente ale condu-

din valoarea reală a autoturis
melor cu o reducere de 20 la 
sută a primelor de asigurare 
fie pentru 75 la sută din valoa
re, cu o reducere de 30 la sută 
a primelor

— Sînt cazuri cînd un 
autoturism asigurat este 
condus de alte persoane 
decît proprietarul sau 
membrii familiei aces
tuia. Există vreo posibi
litate, în cadrul asigu
rării, de a despăgubi pe 
proprietarul autoturis
mului dacă mașina sa 
suferă vreo avarie sau 
dacă produce pagube al
tor persoane ?

— Fără îndoială. Spre a pre
veni asemenea cazuri, proprie
tarul autoturismului are po
sibilitatea să încheie așa-nu- 
mita asigurare suplimentară

pentru cazurile cînd autoturis
mul este condus de alte per
soane. Ca să-și acopere riscul 
în cazurile de avarii sau de 
despăgubiri civile, ori pentru 
ambele cazuri, proprietarul va 
fi asigurat dacă va plăti o 
primă de asigurare de numai 
25 la sută din primele prevă
zute — pentru riscurile res
pective — la asigurările obiș
nuite.

în încheiere, directorul ge
neral al ADAS s-a referit și la 
alte reglementări privind asi
gurarea conducătorilor auto 
care au dreptul să utilizeze au
toturismele aparținînd unită
ților socialiste, cît și la asigu
rarea 
losesc 
soane.

conducătorilor care fo- 
autoturismele altor per-

Convorbire realizată de 
Aurelia GOLIANU

X

strașnică amenințare. Dar s-au liniș
tit curînd văzînd că nimeni nu-i de
ranjează. Și după 3—4 luni n-au fost 
întrebați nici măcar de culoarea ochi
lor. Așa se face că deficiențele în a- 
sigurarea semințelor de legume sa 
perpetuează de ani de zile.

Ținînd seama de aceste aspecte, 
am solicitat mai multor specialiști, 
care lucrează în acest domeniu, să 
ne spună cauzele care determină a- 
ceastă situație și ce trebuie între
prins pentru îmbunătățirea produce
rii semințelor de legume. Răspunsu
rile converg spre aceeași concluzie : 
producerea semințelor de legume a 
fost dispersată în foarte multe uni
tăți, nu a existat suficientă răspun
dere pentru calitatea și autenticita
tea lor.

Reținem, în această privință, pă
rerile cîtorva specialiști : P. Con- 
stantinescu — întreprinderea „Agro- 
sem“ : „Nu avem la îndemînă sufi
ciente semințe elită, produse de sta
țiunile experimentale. De aceea, uni
tățile de înmulțire folosesc semințe 
care nu întrunesc normele de cali
tate necesare, obținîndu-se semințe 
necorespunzătoare. Dar chiar și se
mințele elită livrate de stațiuni nu 
au fost întotdeauna corespunzătoare. 
De aceea, consider că stațiunile ex
perimentale trebuie să-și concentreze 
eforturile în vederea producerii aces
tora".

De ce nu se realizează această ce
rință ? Să-l ascultăm pe tov. ing. 
Butică Alexe, director tehnic în ca
drul Institutului Central de Cerce
tări Agricole. „Pentru producerea 
de semințe elită la toate speciile și 
soiurile la nivelul cantităților și ca
lității solicitate, stațiunile experi
mentale nu dispun încă de o bază 
materială corespunzătoare. Lipsesc 
unele utilaje care să permită o con
diționare corespunzătoare a semin
țelor (uscătoare, selectoare speciale, 
spații de depozitare etc.). Există încă 
și deficiente de ordin organizato
ric, deficiente care pot fi înlăturate 
și împotriva cărora luptăm în per
manență. Mai sînt cazuri cînd pro
ducerea de semințe rămîne în final 
pe un brigadier, cu sau fără o pre
gătire de specialitate, la nivelul cu
noștințelor căruia se rezolvă sar
cina. Datorită greutăților în produ
cerea semințelor, a unor prețuri ne- 
acoperătoare la unele semințe, unele 
conduceri de stațiuni încearcă să-și 
reducă pe cît e posibil planul de 
producere de semințe de legume".

Âscultîndu-1 pe tov. Butică îți pul 
întrebarea: cine a împiedicat ca 
din fondurile ce anual Institutul 
central le primește să se asigure 
investiția corespunzătoare dezvoltă
rii bazei materiale necesare produc
ției de semințe de legume ?

Semințele elită, bune sau rele cu*" 
le livrează stațiunile experiment 
trec, pentru înmulțire, într-o *1 j 
de unităti agricole. Dar, după < i 
am aflat, în Ioc să existe unit. I 
specializate, așa cum se practică pa 
scară mondială și cum s-a făcut în 
trecut și la noi, înmulțirea semințe
lor a fost dispersată într-o sumede
nie de stațiuni experimentale, uni
tăti agricole de stat și cooperative 
agricole, de multe ori fără expe
riență și fără condiții în acest do
meniu. Exigenta fată de calitate cu 
toate măsurile luate de Consiliul 
Superior al Agriculturii a scăzut 
foarte mult. Deosebit de semnifica
tivă în această privință este relata
rea tov. Gh. Vîiceanu, directorul în
treprinderii agricole de stat Slobo
zia :

„Pe mine nimeni nu mă întreabă 
de recoltatul cepei, pe cînd despre 
grîu, porumb se interesează toți. Cu 
cîtva timp în urmă am înaintat un 
memoriu Departamentului întreprin
derilor agricole de stat în care am 
propus ca pe lîngă terenurile fostei 
gospodării de stat Perieți să mai luăm 
400 de hectare de la alte ferme înve
cinate și să facem o mare întreprin
dere specializată în producția de se
mințe de legume. Ar fi ieșit un lucru.- 
bun. Propunerea nu s-a admis și pro- 
blema semințelor de legume a rămas 
ca o preocupare anexă".

Credem că ideea expusă de tov. 
Vîiceanu este justă. în toate țările cu 
legumicultura dezvoltată există între
prinderi mari, specializate în produ
cerea legumelor. A menține actuala 
fărîmițare într-o mulțime de unități, 
fie ele întreprinderi agricole de stat 
sau cooperative agricole, va exista în
totdeauna incertitudinea în ce privește 
atît nivelul producției, cît mai ales ca
litatea semințelor. Majoritatea celor 
intervievat! au susținut această pă
rere. Tov. Torje Dezideriu, președin
tele Comisiei de stat pentru încerca
rea soiurilor, spunea : „Cauzele care 
au determinat lipsurile în domeniul 
producerii semințelor de legume sînt, 
în general, cunoscute. Vreau să arăt 
că stă în posibilitatea specialiștilor de 
a rezolva această problemă, cores
punzător cerințelor producției. Pen
tru aceasta socotesc necesară organi
zarea, în primul rînd, a unor unităti 
specializate în producția de semințe. 
Aceste unități să fie înzestrate cu 
tehnica cea mai modernă și cu ca
drele cele mai bune și competente, 
cunoscînd că producerea de semințe 
de legume este la ora actuală una din 
cele mai intensive acțiuni din agri
cultură, care solicită, pe lîngă price
perea specialiștilor, și permanența a- 
cestora în mijlocul culturilor".

în circuitul semințelor de legume 
un rol important revine organizației 
specializate în distribuirea lor — 
„Agrosem". „Răspunderea trebuie să 
fie unică de la producerea seminței 
de legume la valorificarea ei — spu
nea tov. M. Deleanu, directorul în
treprinderii „Agrosem". Ce face acum 
„Agrosem“-ui ? Cumpără sămînța de 
legume așa cum este și o vinde, fără 
să-i facă cel puțin condiționarea. Dar 
această activitate poate să o facă ori
cine. De aceea, se impune ca, în a- 
cest domeniu, să fie făcută o cotitură 
însemnată în sensul ca producerea 
semințelor și valorificarea lor să fie 
într-o singură mînă. într-a cui ? Tre
buie să se analizeze lucrurile de că
tre forurile competente. Cred însă că 
în acest fel nu numai că se vor pu
tea asigura cantitățile necesare de 
semințe, dar va putea fi tras cineva 
la răspundere cînd se va constata 
calitatea lor necorespunzătoare".

După cum se vede, toți care și-au 
exprimat părerile în legătură cu pro
blema pusă în discuție au subliniat 
necesitatea unor întreprinderi agri
cole specializate în producția de le
gume. De cine să aparțină ? De Insti
tutul central de cercetări agricole, de 
Trustul „Agrosem", de Departamen
tul întreprinderilor agricole de stat. ? 
Trebuie văzut. Important este însă să 
existe. S-ar putea motiva că este din 
nou nevoie de reorganizări. Intr-ade
văr. Dar problema asigurării semin
țelor de legume în cantități îndestulă
toare și de calitate superioară trebuie 
rezolvată o dată pentru totdeauna. 
Este o condiție indispensabilă a pro
gresului rapid al legumiculturii.
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CUVINTAREA
Noi utilaje 

pentru 
întreprinderile 
agricole 

de stat
întreprinderile agricole de 

stat au primit recent primul 
lot din cele 2 600 de tractoare 
cu care vor ti înzestrate în 
acest an. La acestea se vor 
adăuga un însemnat număr 
de combine, semănători, re
morci și alte utilaje, care vor 
permite executarea unor lu
crări de mai bună calitate și 
într-un timp mai scurt. Para
lel, I.A.S. vor fi dotate cu o 
serie de mașini noi, construite 
în țară, pentru legumicultură 
și viticultură : mașini de plan
tat răsaduri, de prășit printre 
rîndurile de legume, utilaje 
de modelare a terenurilor, 
cultivatoare. De asemenea, 
ele vor primi un nou tip de 
tractor, pe roți pentru lucrări 
în vii, mașini de stropit și 
prăfuit și alte utilaje.

In construcție la Brașov

încheierea lucrărilor
(Urmare din pag. I)

cu

(Agerpres)

contribuția la reali- 
program elaborat de
dragoste nemărginită 
și partid, în uzine și 
băncile școlilor și în

Și 
a- 
zi.

A

In timpul lucrărilor Consfătuirii pe țară a U.T.C.

TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

că, în acest cadru, sînt create con
diții ca tineretul patriei noastre să 
învețe, să primească cunoștințele 
necesare — științifice, culturale, 
istorice, de educație patriotică — 
să se pregătească temeinic pentru 
muncă, pentru activitatea sa vii
toare.

Doresc să subliniez, de asemenea, 
că în școlile de toate gradele își 
desfășoară activitatea peste 150 000 
de educatori, învățători, profesori 
secundari și universitari, care de
pun o muncă plină de abnegație 
pusă în slujba educării copiilor și 
tineretului, a răspîndirii culturii și 
științei în orașele și satele patriei. 
Acest valoros corp didactic are 
menirea de mare cinste și. răspun
dere de a educa și forma tineretul 
țării noastre.

După cum 
este un merit al 
tru, al politicii 
leniniste că a știut 
de unire a tuturor eforturilor inte
lectualității noastre pe drumul ser
virii poporului, al construcției so
cialiste. Putem spune astăzi că atît 
intelectualitatea mai în vîrstă, care 
și-a format pregătirea în anii re
gimului burghezo-moșieresc, cît și 
intelectualitatea nouă, creată în pe
rioada construcției socialiste, ac
ționează ca un tot unitar, înfăptuind 
neabătut politica partidului ; inte
lectualitatea constituie un sprijin 
de nădejde în întreaga muncă de 
răspîndire a științei și culturii în 
rîndurile tineretului și ale tuturor 
oamenilor muncii, în ridicarea ni
velului general de cultură al între
gului nostru popor. (Vii și puterni
ce aplauze).

Comitetul Central al partidului 
și guvernul țării sînt convinse că 
și în viitor corpul didactic, intelec
tualitatea noastră își vor îndeplini 

c cea mai mare răspundere mi- 
nea ce le revine, că vor face to-

; pentru a răspunde cu cinste 
vital tel or îndatoriri ce le au față 
de patrie, față de popor. (Aplauze 
îndelungate).

Iată de ce partidul și guvernul 
consideră că rolul principal, în con
dițiile actuale, în formarea și edu
carea tinerei generații revine șco
lii, iată de ce socotim că trebuie 
luate toate măsurile pentru ca școa
la să-și îndeplinească în cele mai 
bune condiții rolul pe care îl are 
în societatea noastră socialistă.

Societatea noastră socialistă, sta
tul dispun de mijloace de foarte 
mare eficacitate, cum sînt: ra
dioul, televiziunea, presa, care aduc 
o contribuție însemnată la întreaga 
activitate de educare a tinerei ge
nerații. Cred că tovarășii oare lu
crează în aceste sectoare de activi
tate vor ține seama de criticile 
care li s-au adus în această con
sfătuire, că vor lua măsuri pentru 
a îmbunătăți activitatea instituții
lor respective, că se vor îngriji ca 
radioul, televiziunea, presa să se 
ocupe mai mult de problemele tine
retului, să promoveze în progra
mele sau în paginile lor mijloace 
menite să sprijine mai eficient în
treaga operă de formare și educare 
a tinerei generații.

Tn educarea și formarea tinere
tului un rol important revin lite
raturii și artei. Avem și în acest 
domeniu lucruri bune — nu doresc 
să vorbesc acum despre rezultatele 
obținute în creația noastră literară 
și artistică în general. Mă refer în 
special la literatura și arta pentru 
tineret. S-au realizat, în acest do
meniu, multe progrese, există o se
rie de tineri scriitori, artiști, com
pozitori care dau opere valoroase ; 
aceasta nu înseamnă că ei nu pot 
realiza opere și mai bune, că nu 
trebuie să depună, în continuare, 
eforturi ca operele lor să se situeze 
la nivelul cerințelor tineretului nos
tru, atît din punct de vedere al for
mei artistice cît și din punct de 
vedere al conținutului, să serveas
că educației în spirit comunist, să 
contribuie la mobilizarea 
generații în munca și lupta 
construcția socialismului și 
nismului. (Vii aplauze).

Tineretul așteaptă de la 
nii de litere și artă să creeze opere 
tot mai multe, care să corespundă 
gusturilor, cerințelor, specificului 
vîrstei sale și care să poată contri
bui la deschiderea de noi orizonturi 
pentru tînără generație a patriei 
noastre, să o înflăcăreze și să o îm
bărbăteze în învățătură, în muncă, 
în viață.

O contribuție importantă la edu
carea și formarea tineretului aduce 
de asemenea activitatea cultural- 
artistică de masă ce se desfășoară 
pe întreg cuprinsul țării.

Forțelor armate ale patriei noas
tre le revine un rol deosebit de im
portant în educarea și călirea tine
rei generații, în formarea cetățe
nilor în spiritul unei înalte conști
ințe patriotice, în pregătirea tine
retului pentru a apăra cuceririle 
revoluționare ale poporului, cauza 
socialismului și păcii.

Putem spune, tovarăși, că socie
tatea dispune de mijloace foarte 
variate pentru a asigura creșterea, 
formarea și educarea unui tineret 
cu înalte idealuri de progres și 
pace, constructor al celei mai avan
sate societăți — societatea comu
nistă. Trebuie adăugat însă că da
torită unor deficiențe — printre 
care și faptul că nu există o coor
donare unitară a întregii activități 
— nu întotdeauna aceste mijloace 
dau rezultatele așteptate. De aceea

știți, tovarăși, 
partidului nos- 
sale marxist- 

să găsească căile

tinerei 
pentru 
comu-

oame-

este necesar să se asigure o mai 
bună coordonare, o unire a efortu
rilor tuturor instituțiilor și organi
zațiilor în opera nobilă de educare 
a tinerei generații. în această mun
că, un loc de seamă revine Uniunii 
Tineretului Comunist — ajutorul 
de preț al partidului în munca 
desfășurată în rîndurile tineretu
lui. (Vii aplauze).

Este necesar ca între instituțiile 
de stat și obștești și Uniunea Tine
retului Comunist să existe o strînsă 
colaborare, activitatea organizații
lor de tineret completînd activita
tea instituțiilor de stat cu noi for
me, corespunzător cerințelor dife
ritelor categorii de tineri. Condu
cerea U.T.C., organizațiile de tine
ret nu trebuie să copieze sau să 
repete activitatea acestor instituții 
de stat, ci ele trebuie să se stră
duiască, cu sprijinul întregului ti
neret, pentru a găsi forme și me
tode care să completeze această 
activitate.

Este necesar ca Uniunea Tinere
tului Comunist să manifeste mai 
multă inițiativă în adoptarea unei 
game largi de forme organizatorice 
și de metode de lucru, să renunțe 
cu mai multă hotărîre la unele 
practici rigide, închistate, să dea 
posibilitate tineretului ca el însuși 
să găsească cele mai potrivite for
me de manifestare în toate dome
niile de activitate.

în cadrul consfătuirii s-au făcut 
în această direcție multe propuneri 
foarte interesante. Ele vor trebui 
studiate și introduse în practică. Aș 
dori să subliniez că este în mod 
deosebit necesar să se lase organi
zațiilor județene de tineret și orga
nizațiilor din școli, universități, în
treprinderi, comune mai multă ini
țiativă în organizarea diferitelor 
manifestări, în adoptarea unor for
me cît mai variate de activitate. 
Cu cît vom ști să realizăm în cel 
mai scurt timp aceasta, cu atît 
munca U.T.C. — activitate care tre
buie să cuprindă întregul tineret 
— va da rezultate mai bune. îmi 
exprim speranța că se va realiza 
acest lucru, că Comitetul Central 
al U.T.C. va acorda mai multă în
credere inițiativei organizațiilor lo
cale, că aceasta va fi numai în fo
losul muncii de creștere și de edu
care a tineretului nostru. (Aplauze). 
Cu cît vom asigura un cîmp larg de 
inițiativă organizațiilor județene și 
organizațiilor de tineret din insti
tuții și întreprinderi, cu atît mai 
mult se va dezvolta și îmbunătăți 
munca în rîndurile tineretului ! 
Dacă Uniunea Tineretului Comu
nist trebuie să se ferească de ceva, 
apoi cred că în primul rînd ar tre
bui să se ferească de șablonizarea 
muncii, de uniformizarea ei, de a- 
doptarea unor forme și metode ri
gide care fac ca activitatea organi
zației să fie neatractivă pentru ma
sele largi de tineret. Trebuie să 
se lucreze în așa fel încît tinerii 
să înțeleagă că această organizație 
este a lor, că de felul cum ei vor 
ști să-și desfășoare inițiativa de
pinde rezultatul întregii activități 
a U.T.C.-ului. Organizațiile de ti
neret, ele însele trebuie să găsească 
formele cele mai potrivite, să a- 
dopte metode care să îmbogățeas
că, în general, însăși activitatea 
Comitetului Central al U.T.C. și 
întreaga muncă de educare a ti
neretului din patria noastră.

întreaga muncă educativă tre
buie să contribuie la formarea o- 
mului nou, constructor al socialis
mului și comunismului, cutezător, 
entuziast, gata de acțiune, dornic 
de a-și pune toată priceperea în 
slujba întregului popor, a patriei 
socialiste. în munca de formare și 
educare a tinerei generații o deo
sebită atenție trebuie acordată pre
gătirii tineretului pentru activita
tea practică, pentru munca de spo
rire continuă a valorilor mate
riale și spirituale ale poporului — 
hotărîtoare pentru progresul multi
lateral al societății noastre. în a- 
ceastă privință, în cadrul consfă
tuirii s-au făcut numeroase pro
puneri legate de activitatea viitoa
re a tineretului. Este necesar să 
fie studiate toate aceste propu
neri, să fie reluate tradițiile de 
muncă patriotică, de organizare a 
unor mari șantiere ale tineretului, 
care au o deosebită însemnătate 
pentru formarea și educarea tine
rei generații.

O altă sarcină de onoare care 
revine Uniunii Tineretului Comu
nist este organizarea activității 
pregătire a tineretului pentru 
părarea patriei.

Este de înțeles, tovarăși,
atita timp cît există imperialismul 
și se menține deci pericolul unui 
nou război, tineretul patriei noas
tre, societatea trebuie să se preo
cupe permanent de întărirea for
țelor sale armate, spre a fi gata 
să respingă orice agresiune impe
rialistă, să asigure apărarea pa
triei. Pregătirea militară a tinere
tului este de aceea una din sarci
nile de mare însemnătate și de 
onoare pe care Comitetul Central 
al partidului și guvernul o încre
dințează Uniunii Tineretului Co
munist. în această privință, apre
ciez ca foarte pozitiv faptul că 
aici s-a propus ca activitatea de 
pregătire militară să se organizeze 
în așa fel încît să poată cuprinde 
și tinerele fete, care reprezintă 
mai mult de jumătate din genera
ția tînără a țării. Trebuie să gă
sim în acest scop formele nece
sare potrivite — să începem de 
la instrucția militară, de la tir, de 
la a învăța pe tinerele fete să tra-

de
a-

că

gâ cu arma, pînă 
avionul. Nu există 
vință domeniu de 
să fie rezervat 
pentru 
egali în drepturi și toți trebuie să 
aibă acces la întreaga pregătire I 
Trebuie să organizăm astfel în
treaga pregătire încît toți să poată 
fi gata să-și apere patria. (Aplauze 
puternice). Avem deplina încredere 
că Uniunea Tineretului Comunist, 
cu sprijinul Ministerului Forțelor 
Armate, al celorlalte organizații 

în această 
bune con- 
de partid

la zborul cu 
în această pri- 
activitate care 

exclusiv numai 
băieți. Toți sînt cetățeni

Armate, al 
care au anumite sarcini 
direcție, va răspunde în 
diții încrederii acordate 
și guvern.

Uniunea Tineretului 
va trebui de asemenea să se ocupe 
intens de activitatea sportivă a ti
nerilor, de activitatea turistică și, 
în general, de organizarea într-un 
mod cît mai plăcut a timpului liber 
al tineretului.

După cum vedeți, tovarăși, în ho- 
■ tărîrile Comitetului Central al 

partidului, în materialele pe care 
le-am dezbătut, se prevăd măsuri 
care vor duce la schimbări esen
țiale și în structura organizatorică 
și în metodele de lucru ale U.T.C. 
și ale Uniunii Naționale a Studen
ților. Este de înțeles că înfăptui
rea acestor măsuri necesită o ac
tivitate intensă și perseverentă, 
cere să fie bine înțeles sensul și 
orientarea dată în această privin
ță de Comitetul Central al partidu
lui. Este vorba, tovarăși, de a face 
din organizația noastră de tineret 
o organizație care să corespundă 
noilor condiții în care își desfășoa
ră activitatea tineretul nostru. Or
ganizațiile de tineret trebuie să 
țină seama în munca lor de situa
ția cu totul schimbată de astăzi, 
față de cea existentă în anii ilegali
tății, de cea de după 23 August și 
chiar din anii de construcție socia
listă.

în legătură cu îmbunătățirea 
substanțială a metodelor de lucru 
este necesar să se renunțe la ex
cesul de ședințe— de foarte multe 
ori plictisitoare — din practica 
muncii U.T.C. Trebuie înțeles că 
eficacitatea muncii U.T.C.-ului, de 
educare și formare a tineretului, 
nu constă în a ține un număr mai 
mare de ședințe, pentru că nu în 
ședințe se formează caracterul și 
viziunea despre lume, despre so
cietate a tineretului, ci în școală, în 
activitatea de însușire a științei și 
culturii. în activitatea 
prinderi și instituții,

Comunist

din între- 
în munca 

practică, alături de întregul popor. 
Aici se creează adevăratul ca
racter, adevăratul om al socie
tății noastre socialiste! Șe
dințele multe au devenit o piedică 
în calea 
ceea nu 
nici un 
ședințe ! 
aceasta 
U.T.C.-ului de organizație politică 
a tineretului ? Dimpotrivă, aceasta 
va sublinia și mai mult caracterul 
ei de organizație politică care for
mează tineretul nostru tocmai pen
tru construcția societății socialiste 
și comuniste — care este una din 
sarcinile centrale ale activității 
U.T.C. Tocmai prin aceste măsuri 
vom crea condiții ca Uniunea Ti
neretului Comunist să-și îndepli
nească în condiții mai bune rolul 
său de ajutor al partidului în mun
ca desfășurată în rîndurile tinere
tului, rolul său de organizație po
litică care pregătește și formează 
zeci și sute de mii de viitori mem
bri de partid, de conducători în
cercați ai luptei și muncii poporu
lui nostru pentru comunism, pen
tru înflorirea continuă a națiunii 
noastre socialiste. (Aplauze puter
nice).

activității noastre. De a- 
trebuie să se manifeste 
regret pentru excesul de 

(Aplauze). Oare prin 
ar dispărea caracterul

Dragi tovarăși,
După cum se știe, guvernul și 

partidul țării noastre duc o poli
tică externă de dezvoltare conti
nuă a relațiilor cu toate țările so
cialiste, cu toate statele, fără deo
sebire de regim social, considerînd 
că aceasta corespunde atît intere
selor poporului 
reselor tuturor 
păcii în lume.

Nu doresc să 
problemele internaționale. Vă sînt 
cunoscute aprecierile, orientarea, 
activitatea partidului și guvernului 
nostru în această privință. Ele au 
fost expuse pe larg la Marea Adu
nare Națională în iulie anul trecut, 
la Conferința Națională a partidu
lui. Aș vrea numai să subliniez că 
evenimentele au confirmat și con
firmă în întregime aceste aprecieri, 
ceea ce arată că linia politică în 
problemele vieții internaționale, e- 
laborată de partid și guvern, este 
pe deplin 
cern totul 
viață.

Uniunea 
trebuie să fie și în această direcție 
un militant activ, aducîndu-și con
tribuția la înfăptuirea politicii ex
terne a partidului și guvernului. Ea 
trebuie să desfășoare o activitate 
proprie în această privință, să dez
volte colaborarea cu organizațiile 
de tineret din țările socialiste, cu 
organizațiile de tineret din toate 
țările. Organizația noastră de tine
ret poate avea un rol mult mai 
activ în lărgirea colaborării cu un 
șir de organizații de tineret din 
Europa și de pe toate continentele, 
care se pronunță pentru lupta îm
potriva imperialismului, pentru 
eliberare națională, apărarea in-

nostru, cît și inte- 
popoarelor, cauzei

mă refer acum la

justă, că trebuie să fa- 
pentru traducerea ei în

Tineretului Comunist

dependenței și suveranității, pentru 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur destinul, 
pentru pace. De aceea este necesar 
ca U.T.C.-ul să dea dovadă de mai 
multă inițiativă și în această di
recție, lărgindu-și relațiile cu toate 
organizațiile, atît cu cele din 
F.M.T.D. cît și cu alte organizații 
de tineret — cum sînt organizațiile 
socialiste, organizații progresiste 
care luptă pentru eliberare națio
nală, organizații cu caracter reli
gios și altele — cu toți cei care 
doresc ca, împreună cu noi, să 
lupte împotriva imperialismului, 
pentru prietenie și colaborare în
tre popoare, pentru pace.

Mai mult ca oricine, tineretul 
este interesat în lichidarea stărilor 
vechi de lucruri, în asigurarea 
securității europene și a păcii în 
lume, în înfăptuirea unei politici 
de egalitate deplină între popoare, 
de neamestec în treburile altor 
state. Tocmai de aceea tineretul 
este chemat să joace un rol activ 
în înfăptuirea politicii externe a 
țării noastre, în lupta pentru apă
rarea păcii. Noi sîntem convinși că 
și în această direcție Uniunea Ti
neretului Comunist și Uniunea Na
țională a Studenților își vor aduce 
o contribuție activă la promovarea 
liniei politice elaborate de partidul 
și guvernul nostru, a ideilor nobile 
ale păcii și progresului.

Dragi tovarăși,
în adoptarea măsurilor privind 

îmbunătățirea activității Uniunii 
Tineretului Comunist și a muncii 
de educare a tinerei generații, 
Comitetul Central al partidului a 
pornit de la faptul că în viitor or
ganele și organizațiile de partid 
trebuie să acorde mai multă atenție 
conducerii și îndrumării organiza
țiilor U.T.C., că educarea și for
marea tineretului este una din 
sarcinile principale și permanente 
ale întregului partid, ale tuturor 
organizațiilor, ale fiecărui membru 
de partid. Desigur că aceasta 
impune și îmbunătățirea muncii 
organizațiilor de partid, a meto
delor și a felului în care au în
drumat pînă acum organizațiile ti
neretului, în găsirea de noi forme 
corespunzătoare, care să țină sea
ma de noua orientare, de noile 
sarcini ce revin U.T.C.

Sîntem convinși că organizațiile- 
noastre de partid vor ști să gă
sească, împreună cu tovarășii care 
își desfășoară munca în rîndurile 
tineretului, formele cele mai po
trivite pentru ca — prin eforturi 
unite — să asigure traducerea în 
viață în cele mai bune condiții a 
hotărîrilor stabilite de partid.

în încheiere, tovarăși, doresc să 
subliniez că partidul, Comitetul 
său Central are deplină încredere că 
C.C. al U T.C., organizațiile U.T.C 
și întregul tineret vor ști să înfăp
tuiască neabătut aceste măsuri, vor 
fi în primele rînduri, alături de în
tregul popor, în transpunerea în 
viață a politicii partidului nostru 
de dezvoltare a industriei, agricul
turii, a științei, culturii, de ridicare 
a bunăstării poporului. Ne ex
primăm convingerea că tineretul 
patriei noastre se va dovedi la înăl
țimea încrederii pe care partidul și 
poporul nostru o au în tînără ge
nerație 1 Vom putea privi cu încre
dere viitorul, știind că avem un ti
neret care își va face datoria față 
de patrie, față de națiunea noastră 
socialistă. (Vii și îndelungate a- 
plauze).

Vă rugăm, tovarăși, să transmi
teți tuturor uteciștilor, întregului 
tineret, salutul Comitetului Central 
al partidului și urări de succese și 
sănătate. (Aplauze puternice, urale. 
Asistența, in picioare, ovaționează 
îndelung).

tinerei generații au întrunit adeziu
nea deplină și entuziastă a tuturor 
tinerilor României socialiste. înțe
lepciunea cu care partidul conduce 
destinele țării, ale întregii noastre 
națiuni, atenția neobosită cu care 
înconjoară tineretul sînt temeiuri ce 
ne mobilizează și ne înnobilează în 
răspunderi.

Generația tînără a primit cu deo
sebit interes și însuflețire măsurile 
adoptate de Conferința Națională a 
P.C.R. pentru perfecționarea vieții 
economice și sociale a patriei, cheză
șie a progresului multilateral al so
cietății noastre socialiste, expresie 
vie a idealurilor și năzuințelor celor 
mai fierbinți ale poporului român. 
Tineretul se angajează să-și sporeas
că necontenit 
zarea vastului 
partid.

Animați de 
față de patrie 
pe ogoare, pe . ,
marile amfiteatre, toți tinerii țării, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, se înfrățesc într-o stră
danie comună, continuă bogatele tra
diții de luptă și muncă ale poporu
lui, adăugind noi valori materiale 
și spirituale economiei, științei 
culturii românești, făcîndu-și din 
ceasta cauza muncii de fiecare 
însăși rațiunea lor de a fi.

înarmarea tuturor tinerilor 
Ideile marxism-leninismului, ale po
liticii Partidului Comunist Român
— se subliniază în scrisoare — cul
tivarea unor puternice convingeri 
politice și ideologice, sădirea în con
știința lor a principiilor moralei co
muniste, a crezului fierbinte al pa
triotismului, al umanismului și inter
naționalismului socialist, dezvoltarea 
dorinței de autoperfecționare con
tinuă în vederea participării tot mai 
active, alături de întregul popor, la 
înfăptuirea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al IX-lea al 
partidului — iată obiectivele din în
deplinirea cărora Uniunea Tineretu
lui Comunist își va face o îndatorire 
de onoare față de partid, față de 
patrie.

în fața conducerii partidului, 
Uniunea Tineretului Comunist făgă
duiește solemn că nu va pregeta 
să-și concentreze cu abnegație și 
hotărîre resursele pentru îndeplini
rea tuturor sarcinilor încredințate, 
pentru înfăptuirea programului său 
de activitate. Deplin conștienți de 
nădejdile pe care patria și partidul 
le pun în tineret, vedem în răspun
derile concrete și vitale care revin 
Uniunii Tineretului Comunist ex
presia unei misiuni sociale : aceea 
de a crește și educa tînără genera
ție de constructori ai socialismului, 
tînără armată de făuritori ai operei 
pe care o conduce — victorios, iubit 
și stimat — Partidul Comunist 
Român.

Textul scrisorii a fost aprobat cu 
puternice aplauze și ovații.

în prima parte a ședinței de dimi
neață au fost prezentate concluziile 
privind dezbaterile care au avut loc 
în cursul după-amiezei de vineri în 
comisiile pe probleme, precum și pro
punerile de îmbunătățire a activității 
U.T.C., făcute cu acest prilej;

Caracteristica principală a inter
vențiilor făcute în comisia pentru 
problemele muncii politico-ideologice
— a arătat tovarășul Ion Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C. — a fost ideea 
renunțării cu hotărîre la unele forme 
rigide și birocratice, a folosirii ace
lor forme care corespund preocupă
rilor și frămîntărilor legitime vîrstei 
tinereții, asigurării unei informări 
multilaterale în problemele funda
mentale ale marxism-leninismului, 
ale politicii partidului și statului nos
tru.

Tovarășul Nicolae Dragoș, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., redactor- 
șef al ziarului „Scînteia Tineretului", 
a subliniat că în cadrul comisiei pen
tru activitatea cultural-artistlcă și 
distractivă s-au desprins o serie de 
concluzii capabile să orienteze mai 
activ și mai atent munca U.T.C. în a- 
ceastă direcție. A fost relevată nece
sitatea ca acțiunile cultural-artistice 
și distractive să fie mai mult axate 
pe educația estetică a tineretului, să-1 
înarmeze cu criterii ferme de apre
ciere a fenomenelor cultural-artistice.

Problemele reieșite din dezbaterile 
comisiei de sport, pregătire turistică 
și apărarea patriei au fost înfățișate 
de tovarășul Fejes Iuliu, membru su
pleant al Biroului C.C. al U.T.C. în 
mod deosebit în comisie s-a apreciat 
faptul că prin organizarea activități
lor sportive de către U.T.C., organi
zația noastră va răspunde mai bine 
preocupărilor firești ale tinerilor. în 
cadrul discuțiilor purtate privind or
ganizarea și desfășurarea activităților 
de pregătire pentru apărarea patriei, 
s-au făcut propuneri privind include
rea în programe a unor obiecte de

studiu și a unor noțiuni cu aplicabi
litate în acest domeniu.

Prezentînd concluziile comisiei 
pentru activitatea educativă în rîn
durile studenților, tovarășul Mircea 
Angelescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
a arătat că o mare parte a vorbitori
lor s-a referit la prevederile proiec
tului de statut al Uniunii Studenților. 
Apreciind în general ca judicioase a- 
ceste prevederi, ei au făcut totodată 
o seamă de propuneri spre a fi luate 
în considerație în procesul de defini
tivare a proiectului de statut. Discu
țiile în legătură cu activitatea viitoa
relor consilii studențești au relevat că 
acestea vor trebui să se ocupe cu 
toată răspunderea de problemele ce 
privesc condițiile de muncă și viață 
ale studenților.

Tovarășul Gheorghe Stoica, secre
tar al C.C. al U.T.C., a expus apoi 
concluziile dezbaterilor în comisia 
pentru problemele muncii organiza
torice. Marea parte a vorbitorilor — 
a arătat el — au făcut referiri la pro
iectul de statut, la sfera de preocu
pări și atribuțiuni ale U.T.C., la lo
cul ce îl ocupă organizația în comple_ 
xul factorilor care contribuie la edu
carea și formarea tinerei generații.

Lucrările comisiei cu privire la 
munca în rîndul elevilor — a subli
niat tovarășa Floarea Ispas, secretar 
al C.C. al U.T.C. — au reliefat inte
resul deosebit și aprecierea unanimă 
de care se bucură din partea elevilor, 
a slujitorilor școlii, recenta hotărîre 
a Plenarei C.C. al P.C.R., pentru îm
bunătățirea muncii educative în rîn
dul tineretului. Vorbitorii au insistat 
asupra necesității sporirii preocupării 
organizațiilor U.T.C. din școli pentru 
lărgirea orizontului științific, cultu
ral-artistic al elevilor, pentru forma
rea unor deprinderi practice.

Au continuat apoi discuțiile gene
rale asupra raportului privind măsu
rile de îmbunătățire a activității 
U.T.C. în lumina hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie—1 de
cembrie 1967. Vorbitorii au sugerat 
o serie de propuneri menite să facă 
mai eficientă activitatea Uniunii Ti
neretului Comunist.

în cuvîntul său, tovarășul Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R., s-a refe
rit la rolul și răspunderile crescînde 
ale sindicatelor în sprijinirea activi
tății de calificare și dezvoltare a 
gîndirii tehnico-științifice la tineri, 
în dezvoltarea dragostei față de 
muncă și a subliniat necesitatea 
unirii eforturilor organizațiilor sin
dicale și ale U.T.C., în înfăptuirea 
vastului și complexului proces de 
educare a tineretului.

Tovarășii Gheorghe Miron, șeful 
Comisiei de tineret muncitoresc din 
C.C. al U.T.C., și Constantin Oană, 
prim-secretar al Comitetului regional 
Ploiești al U.T.C., au subliniat nece
sitatea extinderii activităților vo- 
luntar-patriotice în rîndurile tine
retului.

îmbunătățirea activității cultural- 
artistice a tineretului a reținut, de 
asemenea, atenția multor vorbitori. 
Tovarășele Florica Zaharia, secretară 
a Comitetului regional București al 
U.T.C., și Doina Ailoaie, elevă la Li
ceul „Ștefan cel Mare“ din Suceava, 
au formulat numeroase propuneri în 
acest sens. Tov. Dumitru Gheorghi- 
șan, prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc București al U.T.C., a cri
ticat faptul că în unele acțiuni so- 
cial-culturale s-au manifestat ten
dințe de centralizare excesivă, de 
tutelare măruntă din partea orga
nelor superioare ale U.T.C.

Problemele sociale ale tineretului 
au constituit subiectul intervențiilor 
tovarășilor Ionel Sacobeanu, secre
tar al Comitetului regional Bacău al 
U.T.C., și Florin Popa, secretarul 
Consiliului Uniunii asociațiilor stu
denților din Institutul medico-farma- 
ceutic din București. Un loc deosebit 
în cadrul discuțiilor s-a acordat pro
blemei educației patriotice, subli- 
niindu-se, printre altele, posibilitățile 
de valorificare a trecutului istoric al 
localităților și regiunilor respective.

Consfătuirea a adoptat o rezoluție 
cu privire la măsurile ce trebuie 
luate în vederea îmbunătățirii acti
vității organizațiilor de tineret.

Cuvîntul de închidere a consfătui
rii a fost rostit de tovarășul Ion 
Iliescu.

Consfătuirea s-a încheiat într-o 
atmosferă de puternic entuziasm ti
neresc, expresie a hotărîrii tinerei 
generații de a-și spori contribuția la 
opera de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noastră, de a 
perfecționa și îmbunătăți activitatea 
organizațiilor U.T.C. în nobila mi
siune de formare și educare a tine
retului patriei noastre.

Delegații și invitații au ovaționat 
îndelung pentru Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat al po
porului nostru, pentru patria noastră 
socialistă.

In avans 
fată de 
grafice

Constructorii noilor căi de 
circulație din zona „Porților 
de Fier* au început montarea 
liniilor ferate în stațiile Vîr- 
ciorova și Orșova. In stația 
Gura Văii această lucrare a 
fost încheiată. Pînă acum în 
stații și pe anumite porțiuni 
ale traseului s-a montat mai 
mult de o treime din lungi
mea acestor linii.

Avansul de aproape șase 
luni cîștigat pînă în prezent 
față de grafic, ritmul de lucru 
din prima lună cînd s-au tur
nat aproape 11 900 mc de be
toane, cu 35 la sută mai mult 
decît în ianuarie 1967, garan
tează că, la începutul celei 
de-a doua Jumătăți a anului 
1968, va putea circula pe 
noul traseu al căii ferate pri
mul tren.

O fabrică 
de ciocolată

La Brașov a început con
strucția unei noi unități a in
dustriei alimentare — Fabrica 
de ciocolată. Proiectele pre
văd dotarea el cu linii auto
mate, realizate în cea mai 
mare parte în țară, care vor 
produce anual 400 milioane 
bucăți de ciocolată (4 000 
tone) și 800 tone praf de 
cacao pentru menaj.

Lingă noua fabrică se ridi
că un grup social în care vor 
funcționa laboratoarele, bi
rourile, secțiile de creație și 
vestiarele.

(Agerpres)
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„Cu viitor lu- 
este opera- noastră, 

prefațatorul celei 
tălmăciri umaniste

și Nicolae 
nu numai

O Capcana : PATRIA 11,30 ;
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
0 împușcături pe portativ : RE
PUBLICA — 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
18 ; 20 ; 22, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
© De trei ori București : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
e Valetul de pică : LUCEAFĂRUL 
(completare Io, Mircea Voievod)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
© Căutați idolul : MELODIA — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, mo
dern — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21, GRIVIȚA (completare Pași spre 
Brâncuși) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
© Un bărbat șl o femeie : 
PITOL — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, FEROVIAR (comple
tare Invitație) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
17.30 ; 20, EXCELSIOR (comple
tare Atenție !) — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, TOMIS (comple
tare Pași spre Brâncuși) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Billy mincinosul : CENTRAL 
(completare Pași spre Brâncuși)
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45. 
0 Revolta pescarilor : CINEMA
TECA — 10 ; 12,30.
© încercuirea : FLOREASCA — 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la
ambele completarea In întîmplna- 
rea viitorului).
e Contele Bobby, spaima vestului 
sălbatic : LUMINA (completare 
Sorinei șl soarele) — 9,30—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,45.
© Program pentru copil ; DOINA
— 9 ; 10.
0 Jocuri neschimbate : DOINA 
(completare Gigantul înaripat) —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

E

Q Dosarul XII : UNION (comple
tare Imprudențli) — 15,30 ; 18 ;
20,30, FERENTARI (completare In- 
tîlnire) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Io, Mlrcea Voievod — Lauri 
celor mal buni — Pîinea noastră
— Dați-ml un calmant — Orizont 
științific nr. 12/1967 — Miracole : 
TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
© Război șl pace (seriile I șl II) : 
GIULEȘTI — 14,30 ; 19, ARTA — 
9,30— 14 în continuare ; 18,30.
O Ocolul : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE (completare Republica 
Ia 20 de ani) — 16 ; 18,15 ; 20,30. 
o Dragostea unei blonde : DACIA 
(completare Fetița cu chibrituri)
— 8,15—15 în continuare ; 17; 19; 21. 
© Profesorul distrat ; BUZEȘTI 
(completare Exerciții și aplicații 
militare) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Un idiot la Paris : CRINGAȘT 
(completare Refugiul lui Bl! cel 
negru) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Un nabab maghiar : BUCEGI 
(completare Dacă treci rîul Sele- 
nel) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Amprenta : UNIREA (comple
tare Sănătatea mintală a copilului)
— 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 O fată fericită : FLACĂRA 
(completare Mai bine să prevenim. 
Profilaxia TBC) — 14,30 ; 16,30 ; 
18,30 ; 20,30.
O Martin soldat : VITAN — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
Q Cînd tu nu ești : MIORIȚA 
(completare Mihall Kogălniceanu)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
0 Escroc fără voie : POPULAR 
(completare Oameni deasupra no
rilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Corlgența domnului profesor : 
MUNCA (completare Opt minute 
de vis) — 16 ; 18 ; 20, DRUMUL 
SĂRII (completare împlinire) — 
16 ; 18 ; 20.
e Republica 
(completare
15.30.
© Haiducii : 
© Meandre :

Skid : MOȘILOR 
Ostașii pădurii) —

MOȘILOR — 18; 20,30. 
„ COTROCENI (com
pletare Pe drumul măiestriei) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Servus, Vera ! t VOLGA (com
pletare Orizont științific nr. 
10/1967) — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
o O sută unu dalmațienl : RA
HOVA — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,30 (la am
bele completarea Nălcă și veve
rița).
® Spartacus (ambele serii) : PRO
GRESUL — 10 ; 13 ; 16,30 ; 20.

BH

în „Cuvîntul înainte’ la 
albumul de 10 gravuri în a- 
cuaforte cu înfățișări ala 
Bucureștiului, de R. Iosif, pic
torul Francisc Șirato dădea ar
tei următoarea definifie : 
„Arta este viața, plus tehnica, 
plus visul artistului”. Pornea 
spunînd acestea de la o medi
tație asupra gravurii și asupra 
rolului meșteșugului în crea
ția operei de artă. Experiența 
contactului cu eforturile ceru
te de genul gravurii îl făcea 
să înțeleagă și mai în adin- 
cime procesul de permutație 
neîntreruptă și legătură din
tre percepția realității, emoție, 
impresie, gîndire și expresia 
artistică. II ispitea în discuția 
despre gravură, posibilitatea 
de a scoate în evidență facul
tatea primordială a artistului : 
actul „înfăptuirii", în migala 
și opintirile tehnicii, în răbda
rea gestului artizanal, a stră
fulgerărilor inspirației, fie ea 
de amploare și grandioasă, 
fie delicată și cu rezonanțe 
miniaturale.

Reluînd firul unor sugestii 
atît de prețioase cu prilejul 
expoziției retrospective de 
pictură și grafică a lui R. Io
sif, nu putem decît regreta că 
din opera acestui excelent și 
serios gravor, au lipsit 
din expoziție multe gravuri, 
nota ei dominantă fiind pic- 
iura în ulei și guașă. Nu o da
tă se poate de altfel constata, 
la artiștii maț tineri sau mai 
in vîrstă, o involuntară și ciu
dată indiferență tocmai față 
de ceea ce reprezintă voca
ția lor cea mai profundă. Fie
care ar dori să fie și altceva 
decît ceea ce a reușit să fie, 
poate chiar în mod exemplar. 
Oare este vorba aici de ne
liniștea ivită de prezența ce
lui de-al doilea destin, des
pre care Rainer Maria Rilke 
socotea că trăiește mai depar
te în configurația sufletească 
a fiecărui om, și a artiștilor 
îndeosebi, izbutind din cînd 
în cînd să iasă totuși la 
prafață ?

Drumul lui R. Iosif a
de la început sub semnul ne
cesității de a alege. Intre 
muzică, arhitectură și plasti
că, hofărîrea lui s-a oprit asu
pra celei din urrnă, cu pre-

su-

stai

Monumentul de artă, mo
numentul istoric, monu
mentul literar, expresiile 
prin care definim marile 
opere de artă, creațiile e- 
pocale, ne ajută să înțele
gem două din principalele 
funcțiuni — monitivă și 
didactică — ale artei.

Scăpăm din vedere ade
sea că, în înțelesul său ini
țial, latinul moneo (de unde 
monumemtum) înseamnă 
nu numai „a aduce aminte", 
dar și 
ța", 
de monumente 
intenția 
marilor 
ordinea 
ordinea 
înaintea 
plinit această nevoie ma
joră a omului de a menține 
prezente înfăptuirile me
morabile ale înaintașilor 
săi. De aceea Homer este 
mai bătrîn decît Herodot

„a instrui", „a învă- 
„a inspira". Creatorii 

aveau în 
lor imortalizarea 

realizări umane în 
gîndirli, ca și în 
acțiunii. Artistul 
istoricului a îm-

și cele mai vechi amintiri 
ale civilizațiilor de astăzi 
sînt cuprinse în epopeile 
spontan create de geniul 
artistic popular, iar nu în 
analele — mai tîrzii — ale 
istoricilor cărturari.

Cînd artistul experimen
tat și rafinat, stăpîn al teh
nicilor și al materiei pri
me, începe să creeze ho- 
tărît să lase monumente, 
concentrează în ele tot ce 
avea mai înalt ca gîndire 
și iscusință epoca lui. Așa 
au fost înfăptuite operele 
epocale pe care lumea an
tică ie-a cunoscut sub nu
mele de „cele șapte minuni 
ale lumii" : Piramida lui 
Kheops, Grădinile* suspen
date ale Semiramidei, sta
tuia lui Zeus de Fidias, 
Colosul din Rodos, Templul 
Dianei din Efes, Farul din 
Alexandria și Mausoleul 
din Halicarnas.

Aceste opere erau epocale

pentru că rezumau în 
mile de cugetare și măies
trie asociate în creația lor 
toate 
pînă 
familii
Din analiza piramidelor e- 
giptene, de pildă, pot fi de
duse zeci de arte, tehnici, 
discipline de gîndire sau 
meserii curente. De la in
ventivitatea cărăușilor i- 
menselor blocuri de piatră 
pînă la iscusința consumată 
a lapicizilor, de la geniul 
geometric și astronomic al 
arhitecților pînă la finețea 
hieratică a decoratorilor și 
pisariilor, toate cîștigurile 
veacurilor precedente ale 
civilizației de pe Nil sînt 
sintetizate în piramide.

Tucidide a exprimat în 
numai trei cuvinte această 
conștiință a operei de sin
teză perenă, declarînd că 
ar vrea să facă din scrierea 
lui (Războiul peloponeziac)

treptele străbătute 
atunci de mari 

ale civilizațiilor.

lucru pentru totdea
una" (ktema es aei). Uma
nistul român a redat sensul 
creației monumentale în- 
tr-o tălmăcire pe care o 
dorea fidelă expresiei lui 
Tucidide: 
cru“ 
scria 
dinții __  ___
de proporții monumentale, 
Vechiul Testament „scos pe 
românește" de Nicolae Spă
tarul Milescu în anii 
1661—1664. Sinteze ale tre
cutului, minuni ale prezen
tului, monumente ale vii
torului, acestea sînt operele 
artistice care jalonează 
drumul umanității, pietrele 
de hotar ale creației fiecă
rui popor.

Românii au avut _ con
știința operelor de sinteză 
înainte cu cîteva veacuri 
de referința umanistă ci
tată mai sus. Nu întîlnim 
în nici unul din actele spi
rituale sau materiale în
făptuite de strămoșii noștri 
sentimentul efemerului, al 
perisabilității. Nu numai o 
zidire de dimensiunile _ și 
valoarea Putnei sau Mănăs
tirii Argeșului, nu numai 
o operă de artă de splen
doarea Tetravanghelului 
lui Nicodim din 1404, dar 
ultimul act de întărire 
emis de o cancelarie dom
nească purta pecetea me
nită să-i garanteze pere
nitatea : intenția ctitorului, 
sensul înalt al operei, ade
seori legătura între ima
nent și transcendent, „bles
temele părinților de Ia 
Niceea" pentru cine ar în
drăzni să schimbe ființa 
sau rostul unei opere con
cepută, ca în antichitate, 
„să dureze totdeauna".

Erau vremile de care, 
cum spunea Eminescu,

„ne-nvredniciră cronicarii 
și rapsozii" și era în aceste 
opere păstrate cu pietate 
pînă azi o conștiință înaltă 
a creației artistice care 
ne-a transmis sintezele ma
rilor epoci ale culturii ro
mânești.

Datorită acestei con
științe putem descifra în 
orice ctitorie a lui Ștefan 
cel Mare nivelul intelec
tual, tehnic, economic și 
artistic atins de societatea 
românească a vremii lui. 
Datorită acestei conștiințe 
putem, din analiza unei sin
gure cărți ca îndreptarea 
legii, să măsurăm treapta 
de dezvoltare a cugetării 
și literelor românești la 
mijlocul secolului al XVII- 
lea, pentru că alături de 
traducerea adaptată a le
giuirii întîlnim aci ideea 
umanistă a înnobilării prin 
cultură și o voință hotărîtă 
de luminare a poporului 
prin cuvînt românesc. Da
torită acestei conștiințe 
Didahiile lui Antim Ivirea- 
nul, inteligent analizate, 
deschid porțile unei întregi 
lumi românești de acum 
250 de ani, cu ideile, păca
tele, ambițiile, virtuțile, bi
ruințele și înfrîngerile ei 
puternic creionate, măies
trit colorate.

Răspîndirea scrisului, 
transformarea lui din in
strument hieratic i 
rial în instrument 
vieții de toate 
le — exigență a 
greșului social — a adăugat 
inventarului cultural al 
oricărei națiuni, alături de 
operele monumentale, ope
re efemere. Același feno
men s-a petrecut în artă 
atunci cînd meșteri de mina 
a doua au sacrificat pentru 
nevoile de fiecare zi ori
care exigentă capabilă să 
le asigure existenta. Istoria

impe- 
; al 

zile- 
pro-

culturii universale a oferit 
astfel, după al XVI-lea 
veac, primejdia de a îneca 
pe Rafael și Michelangelo, 
pe Galileu și Copernic în 
sutele de autori și artiști 
mărunți care se impuneau 
pentru scurt răstimp 
operele lor închinate 
personalități sau unor 
nimente efemere.

Inventarul pe care : 
fectuează cercetătorii 
azi ai culturii universale 
sau naționale nu-și poate 
îngădui — pentru rațiuni 
de metodă și probitate — 
ignorarea nici a celui mai 
mărunt dintre artiștii și 
scriitorii de altădată. De 
aceea istoriile istoriogra
fiei consemnează alături de 
Tit Liviu pe cutare croni
car local, sau alături de 
Fidias, pe anonimul sculp
tor al bustului unui dem
nitar provincial. Dar, fi
rește, nu trebuie să ne lă
săm dominați de înșelătoa
rele concluzii ale acestor 
inventare. Dacă istoria cul
turii a fost jalonată pînă 
azi de operele de sinteză, 
ea va fi cu atît mai mult 
dominată în viitor de ase
menea opere.

Cititorul obișnuit știe a- 
desea numai prin intuiție 
să-și selecționeze izvoarele 
și, astfel, cine i-a citit ne 
Homer, pe Herodot, pe Tit 
Liviu, pe Marc Aureliu, pe 
Dante, pe Erasm, pe Des
cartes, pe Shakespeare, pe 
Rousseau, pe Marx, pe Le
nin, pe Toynbee poate avea 
siguranța că nu ignoră ni
mic din marile idei și în
făptuiri ale umanității, 
chiar dacă n-a citit scriito
rii și cronicarii mici, chiar 
dacă n-a contemplat opere
le sutelor de artiști „de 
școală" din istoria culturii 
europene. Așa cum cultura 
lumii sau cultura unui po-

por se reazema pe sintezele 
lor monumentale, formația 
culturală a individului este 
definită de marile opere 
pe care le-a studiat și asi
milat.

Conștiința operei de sin
teză, a operei monumen
tale a potentat creația 
multora din personalitățile 
marcante ale culturii ro
mânești medievale, moder
ne și contemporane. Ienă- 
chiță Văcărescu recoman- 
dînd urmașilor săi „creș
terea limbii românești și-a 
patriei cinstire" rezuma o 
convingere cărturărească 
veche atunci de aproape 
două secole despre valoa
rea literară și artistică a 
limbii noastre, despre ros
tul educativ al cultivării ei. 
Programele de construcție 
istoriografică ale lui Mihail 
Kogălniceanu 
Bălcescu erau 
încercări de recapitulare 
științifică a trecutului ro
mânesc, ci și expresia con
vingerii generației pașop
tiste că în acest trecut de 
idealuri și luptă era defi
nit in nuce tot viitorul po
porului nostru. Asemenea 
programe ale cărturarilor 
pașoptiști cuprindeau ideea 
sintezei ca și programele 
de istorie culturală de mari 
dimensiuni ale lui B. P. 
Hasdeu și Alexandru Odo
bescu. La mijlocul secolu
lui al XIX-lea au fost con
cepute și inițiate lucrări 
monumentale de sinteză ca 
Etymologicum Magnum Ro
manise și Istoria critică a 
Românilor, opere de filolo
gie și istorie care, chiar 
dacă revizuibile în detalii, 
rămîn impunătoare 
arhitectonică și 
Prin aceste spirite 
nante ale culturii 
nești de la începuturile e- 
pocii sale moderne s-a a-

prin 
orizont, 

domi- 
româ-

firmat conștiința valorii șl 
semnificației istorice a o- 
perelor de sinteză. Haș- 
deu, Odobescu, Vasile Pâr- 
van (prin Getica sa), Ni- 
colae Iorga prin întrea
ga lui operă au ple
dat pentru o creație de 
asemenea orizont. România 
contemporană este atestată 
la fel de sintetic în muzică 
prin George Enescu; în 
sculptură prin Constantin 
Brâncuși, în plastică prin 
Nicolae Grigorescu sau 
Tuculescu.

Dintotdeauna cărturaru
lui și artistului i s-a cerut 
să fie un fidel interpret al 
idealurilor vremii lui. In
contestabil, în exprimarea 
gîndurilor, nefericirilor și 
biruințelor fiecărei epoci 
cărturarii și-au împlinit a- 
deseori cu răsunător succes 
misiunea lor. Ar fi de-a- 
juns să cităm poezia lui 
Eminescu sau Arghezi, de 
la versul filozofic pînă la 
acela de protest social, pîn- 
zele lui Grigorescu imor- 
talizînd luptele pentru in
dependență, Răscoala lui 
Liviu Rebreanu, evocare 
patetică a voinței de drep
tate a țărănimii noastre.

Dar universului bogat al 
creatorului îi aparțin nu 
numai planurile imediate, 
ci și fundalurile definitorii 
ale evoluției umane. Ar
tistul nu este numai cro
nicarul atent, sensibil, al 
întîmplărilor anilor săi. El 
trebuie să monumentalize
ze, mai ales, semnificațiile 
majore ale răstimpurilor 
hotărîtoare în care umani
tatea urcă trepte noi. Imor
talizarea acestor etape în 
opere plastice, literare, 
științifice și istorice dă cre
ațiilor artistice valoarea 
unor pietre de vad în isto
riografia spirituală a ome
nirii.

20.

învătămîntului",
„Ce as-

Cum

21.35

19,45
20.00

I

20,15
21,20

cimile gravurilor sale culoa
rea doarme, vie și duioasă. 
Uneori el simte nevoia să în
vioreze discret, cu cîte o pată, 
de culoare, sobrietatea sau 
gravitatea ansamblului. Dar a- 
cest procedeu nu este esen
țial, cîfeodată contrazice sau 
întrerupe unitatea coloristică 
ascunsă, pufin misterioasă, in 
subtextul jocului de umbre și 
lumini, care definesc și con
struiesc gravurile lui R. Iosif.

asupra îndeletnicirilor

Teatrul Mic prezintă „Amintirea a două dimineți de luni" de Arthur Miller, 
în fotografie : o scenă interpretată de Ștefan Ciubotărașu și Ion Marinescu 
(regia : Ion Cojar) Foto : I. Miclea

ferinfe evidente pentru arta 
gravurii. Acesta este dome
niul în care s-a impus, încă 
de acum patruzeci și mai 
bine de ani. Profilul gravuri
lor lui — acuaforte, litografii, 
monotipuri — era cu bucurie 
regăsit în saloanele de alb- 
negru, în multiplele-i expozi
ții personale ; profil nobil și 
expresiv, dar fără accente as
pre, învăluit în boarea ușoară 
a unei distance poetice.

Din vremea acestor prime 
reușite, expoziția ne-a oferit 
cîteva lucrări admirabile : por
tretele părinților, amatorul de 
viori, mai multe imagini ale 
Bucureștiului de aită dată, 
naturi moarte, ilustrații — la 
Hanul Ancuței de Sadoveanu, 
la Povești*e lui Creangă. Nu 
sînt opere de efect imediat ; 
numai atenția concentrată va 
deosebi în ele emoția sinceră 
și pură a artistului care nu se 
lasă furat de pitoresc sau de 
ceea ce este neapărat simpa
tic în țesătura lucrurilor, dar 
știe să descopere în fiecare 
din ele o notă de poezie, un 
sens. Dotat pentru culoare, 
așa cum o va dovedi evoluția 
lui ulterioară spre pictură, 
R. Iosif lucrează și în alb-ne- 
gru ca un colorist. In întune-

Linia, inima graficii, trăiește 
în aceste gravuri nu atît prin 
înaintări triumfătoare ale con
turului, cît prin aceleași vibra
ții contagioase ale luminii. 
Fste foarte instruclivă compa
rația dintre gravurile în alb- 
negru și cele cîteva mono
tipii în culori. Privindu-le pe 
acestea, ai impresia, la un 
moment dat, că pofi ușor citi 
culoarea celorlalte, identifi- 
cînd gama tradusă de gravor 
în severitățile rafinate ale 
alb-negrului. Și, în același 
timp, ai sentimentul întăritor 
al unei depășiri a imediatului, 
al unei victorii intelectuale.

Original fără ostentație, 
R. Iosif s-a încadrat în mișca
rea graficii românești dintre 
cele două războaie prin cău
tări pornite de la punctul de

intersecjie al realităților spe
cifice viefii de la noi cu tra
dițiile experienței artistice ro
mânești în domeniul plastic și 
cu disponibilitățile propriei 
sensibilităfi. Adică exact pe 
linia definiției lui Șirato, mai 
sus citafe. Aflăm printre moti
vele predilecte ale gravura 
iui R. Iosif, portrete numeroa
se de oameni aplecați cu pa
siune 
lor, visători care făuresc ceva, 
studiafi de artist cu fină aten
ție de psiholog ; alteori, a- 
ceeași privire aiertă și atentă 
se oprește asupra obiectelor, 
caselor sau animalelor, des
coperind pretutindeni analo
gii emoționante, apropieri de 
universul uman. Lucrurile în
fățișate de R. Iosif sînt cele 
de atunci, ale vremii lor, în
rudite, în lumina îndepărtării 
în timp, cu altele din aceeași 
vreme, evocate însă cu acel 
sim( a' perisabilului și al im- 
perisabilului totodată, care 
constituie marea înțelepciune 
a artistului adevărat.

Pe la mijlocul deceniului 
treizeci R. Iosif a început să 
practice tot mai mult și pic
tura, fără bineînțeles a renunța 
la grafică. Lucrările mai 
vechi reflectă încă puternic 
deprinderile lui de gravor, 
obișnuit să-și frîneze explozia 
impresiilor prin strînsoarea 
tehnicii și calmul inevitabil al 
desfășurărilor ei. Intre ele se 
numără „Casa verde" (1934), 
amintind prin noblețea și gin
gășia evocării de unele pei
saje urbane ale lui 1. Al. Ste- 
riad'. Cu timpul, personalita
tea de pictor s-a desprins de 
cea a gravorului, manifestîn- 
du-se surprinzător de diferit, 
uneori compensatoriu parcă. 
O energie ascunsă se dezlăn
țuie în peisajele colorate ar
zător, pictate fără refinere, 
cultivînd vizibil deliciile spon
taneității. Data multora din a- 
ceste picturi este foarte re
centă și atestă astfel prezenta 
continuă și tinerețea creatoare 
neobosită a artistului. In 
preajma lor, ne bucurăm de a 
fi văzut sau revăzut cîteva 
contribuții înscrise în istoria 
artei românești.

Amelia PAVEL

© Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) ; Concert dat de orchestra 
„Barbu Lăutaru". Dirijori : Ionel Budlșteanu și Florian Economu — 
16,30 șl 20.
© Opera română : Spectacol Gershwin — 11, Pelleas șl Melisande — 19,30. 
0 Teatrul de stat de operetă : Ana Lugojana — 10,30, Abecedar muzical 
— 19,30, (la Sala Palatului) : Contesa Marltza — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Maria Stuart — 10, 
Apus de soare — 15, Regina de Navara — 19,30, (sala Studio) : Dinu 
Păturică — 10, Jocul adevărului — 15, Martin Bormann — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Opinia publică — 10,30, Rinocerii — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : D-ale carnavalului — 10,30, 20, Livada cu vișini — " ' '
str. Al. Sahia nr. 76 A) : Comedie pe întuneric — 10,30, 15,
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Acest animal 
Henric al IV-Iea — 15,30, Lovitura — 19,30, (sala Studio) : 
albastră — 10,30, Jaguarul roșu — 16, Viziuni flamande — 20.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Miorița — 10,30.
© Teatrul Mic : Doi pe un balansoar — 10,30, Medalion AlecsandrI — 15, 
Amintirea a două dimineți de luni — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Nota zero la purtare — 9,30, Toate pînzele 
sus — 15, Naufragiații — 18,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Ca-n filme — 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : înțelepții din Helem — 11, Ivanov — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Ileana Sînzlana — 11, 
(sala din str. Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 11.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) ; Scandal la Boema — 
11, 19,30, (sala Victoria) : Varietăți ’68 — 19,30.
© Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Magistrala 
tinereții — 20.
0 Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 16,30,

15, (sala din 
Kean — 20. 
ciudat — 10, 
Cînd luna e

Ora exactă 
vremea.
Gimnastica de înviorare.
Teatru pentru copii și tine
retul școlar : „Hagi Tudose" 
de Barbu Delavrancea. — In
terpretează colectivul Teatru
lui de Stat din Turda.
Emisiunea pentru sate.
Concert simfonic : Orches
tra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii interpretează Concer
tul pentru plan și orchestră 
în Re major de Mozart. — 
Dirijor : Gonzaies Mantiei 
(Cuba) — Solist : Corneliti 
Gheorghiu.
Jocurile olimpice de iarnă : 
Proba slalom uriaș

bărbațl ; sărituri speciale de 
la trambulina de 70 m.

16,00 Muzică populară românească.
16.30 Magazin 111.
17.30 Jocurile olimpice de iarnă. 

Hochei : Canada — S.U.A. In 
pauze : Metronom — emisiu
ne de actualitate muzicală. 
„Careul magic" — meciul de 
box Jack Dempsey — Jack 
Sharkey.
Telejurnalul de seară. 
Intîlnlre cu... Astă-seară Ion 
Dacian.
Film : „Printre cimpanzei". 
Jocurile olimpice de iarnă. 
Rezumatul filmat al compe
tițiilor zilei.
„Trei și... unul" 1 Fantezie 
muzlcal-distractivă.

22,15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Jocurile olimpice de iarnă. 

Hochei : U.R.S.S. — R. F. a 
Germaniei. In pauză : Muzică 
ușoară pe 16 mm.

24,00 închiderea emisiunii.

In concertul educativ al școlii, fa
miliei, organizațiilor obștești, opiniei 
publice, presa pedagogică are, firesc, 
un rol important. Apariția revistei 
„Colocvii" în urmă cu mai bine de 
un an a adus — după cum și-a pro
pus de altminteri — un spor de în
țelegere și pătrundere în propaganda 
pedagogică, contribuind la formarea 
unui climat de conlucrare mai știin
țific fundamentat între toți factorii 
educativi în strădaniile lor comune 
pentru educarea noilor generații. La 
rîndul ei, „Gazeta 
săptămînal, urmă
rește un obiectiv 
aparent mai re- 
strîns dar în reali
tate foarte com
plex : sprijinirea
procesului instruc- 
tiv-educativ din 
școli, a activității 
cadrelor didactice. 
Totuși țelurile lor 
sînt evident impli
cate și cititorul curent al celor două 
publicații face, vrînd, nevrînd, aso
ciații, le pune în aceeași balanță.

Recitind aparițiile din „Colocvii" 
rămîne dominantă, cred, impresia că 
redacția izbutește să ofere publicu
lui o revistă bine scrisă, care se 
menține constant pe linia unei mari 
varietăți tematice, acordă o atenție 
deosebită inserării unor 
contribuții prestigioase, 
rea copilului, problemă 
„Familia, școală fără 
„Moda și tineretul", 
omul de azi", 
a tineretului" 
ce atestă aria 
întreprinse. O

scriitori șl pedagogi de peste hotare, 
articolele înmănuncheate la rubrica: 
„Cărți dragi ale copilăriei" sau „M: 
îndreptar al manierelor civiliza1 
lărgesc, de asemenea, orizontul 
preocupări al revistei.

Lectura retrospectivă a „Gazetei 
învătămîntului" nu oferă decît în 
parte impresii similare, chiar dacă 
acordăm rabatul cuvenit pentru spa
țiul ei mai modest. E de netăgăduit 
totuși că redacția a făcut în ultimul 
timp pași importanți în îmbunătăți
rea activității sale. Anchete c_a cele 

———————— intitulate 
teptăm de la școa- 

„Un consens 
— calita- 

„Idealul 
anunță 

de bun 
! orbita

(Urmare din pag. I)
scară largă pînă la instaurarea orînduirii 
socialiste. Astăzi, înflorirea științei este 
la noi o aspirație și o problemă de stat, 
la nivel național, și existența discipoli
lor științifici este o chezășie indispen
sabilă viitorului vieții noastre social-eco- 
nomice și cultural-științifice.

Dacă ne întoarcem spre trecutul, nu 
atît de îndepărtat încîf să fie idealizat, 
constatăm că figurile de seamă ale în- 
văfafilor și oamenilor noștri de creație 
științifică au fost și figuri de profesori 
care au creat și crescut discipoli, în 
marea lor majoritate. Altfel nici n-ar 
fi fost posibilă dezvoltarea rapidă a 
științei românești. Pentru a nu cita decît 
înaintașii școlii noastre matematice, 
voi aminti că fiecare dintre marii crea
tori de valori au strîns în jurul lor unul, 
doi sau mai multi discipoli pe care 
i-au păstrat, i-au îndrumat și i-au aju
tat să se dezvolte după firea, entuzias
mul și talentul lor. Și astăzi se vorbește 
cu venerație și respect de Școlile lui 
Lalescu, Myller, Pompeiu, de prestigiul 
lui Țifeica, Stoilov, ai căror discipoli 
au format generația următoare, mai nu
meroasă, mai densă, mai corespunză
toare.

La întrebarea : „profesore, ai disci
poli ?", cu toată forma ei cam familiară, 
un profesor, care este și om de știință, 
așa cum etica învătămîntului nostru su
perior o cere astăzi, nu poate răspunde 
decît : „desigur că am, dacă sînt pro
fesor".

După părerea noastră, în stadiul actu
al al dezvoltării științei în tara noastră, 
o condiție esențială pentru promovarea 
la gradul de profesor universitar este 
dovada proliferării rezultatelor cercetă
rii științifice personale și, ca o consecin
ță, existența a cel puțin unui discipol, 
schimbul minim de mîine. Aceasta im
plică în primul rînd calificarea superi
oară prin docforat, dovada startului în

cercetarea independentă, singura care 
poate aduce ulterior discipoli. Desigur 
că doctoratul nu asigură de la sine 
succesul în cîștigarea de discipoli, ci 
trebuie sa fie urmat de o carieră rod
nică în cercetare.

In ultimii ani a fost creat în ierarhia 
noastră științifică un nou titlu, acela de 
doctor-docent în știinfe, menit să înco
roneze o activitate creatoare deosebit 
de valoroasă, confirmînd o carieră stră
lucită de om de șfiinfă. Una dintre con
dițiile principale, încă neînscrisă printre 
calitățile cerute pentru cinstea de a 
deveni doctor-docent, dar indispensa
bilă, atît pentru a marca saltul calitativ 
de la gradul anterior de doctor, cît și 
pentru a justifica existenta însăși a aces-

anchete cu 
„Cunoaște- 
deschisă", 
vacanță", 

„Cultura și 
„Educația patriotică 

sînt doar cîteva titluri 
largă a investigațiilor 
suită de interviuri cu

tui titlu retribuit printr-o indemnizație, 
este, după socotința noastră, tocmai exis
tența discipolilor științifici.

Condițiile cerute atît pentru gradul 
de profesor de învățămînt superior, cît 
și pentru titlul de doctor-docent In 
științe nu constituie șicane pedante, ci 
obligații ale unor poziții înalte în ierar
hia didactico-științilică în vederea asi
gurării unei succesiuni, a schimbului de 
mîine. Poporul ce ne cinstește și ne 
respectă ca pe făuritori de prim plan 
ai construcției 
a ne întreba : 
Iar la această 
tem răspunde 
am, și sper 
înainte I

socialiste are dreptul de 
„profesore, ai discipoli ?" 
întrebare e firesc să pu- 
deschis și veseli : „Da, 

și de aici

Muzeul regional de arheologie din Constanța s-a îmbopăfit cu im
portante materiale descoperite în zona comunei Enisala, din nordul 
Dobrogei. Intre acestea se află fragmente de vase ceramice, lucrate de 
băștinași, picturi datate din sec. 6—5 î.e.n., reprezentînd vase grecești, 
ceea ce atestă că populația autohtonă a traco-geților de pe malul 
lacurilor Razelm și Sinoe întreținea relații cu grecii din coloniile 
vest-pontice Histria, Tomis și Callatis. Tot aici au fost descoperite, în 
interiorul unei cetăți romane, vase de ceramică, opaițe, monede etc. 
din sec. 2—3 e.n.

Cel mai mare interes îl suscită ruinele cetății Hcracleea, situată pe 
o stîncă la 114 metri deasupra nivelului mării, de o formă speci
fic medievală, al cărei nume se credea că ar veni de la cel al 
împăratului bizantin Heraclius (610—641). Urmele materiale gă
site in interiorul cetății: ceramică bizantină cu zmalț colorat și cera
mică românească, de asemenea, cu zmalț, dovedesc că cetatea a 
continuat să fie locuită pină prin sec. 13—16. Aici s-au descoperit 
și două tezaure monetare — unul din timpul lui Petru Mușat și altul 
din timpul lui Mircea cel Bătrîn. (Agerpres)
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aparențele, se per- 
severează. Dar tot 
atît de adevărat 

este că paginile revistei nu sînt 
încă suficient de puternic ancorate 
în viața actuală a școlii. Sînt bine 
cunoscute preocupările constante, 
multilaterale ale partidului și sta
tului nostru pentru perfecționarea 
procesului de învățămînt în vede
rea ridicării cunoștințelor de cultură 
generală, științifice și tehnice ale 
tuturor cetățenilor țării la gradul 
impus de actuala dezvoltare a so
cietății românești. Studiile elaborate 
în acest scop pe baza indicațiilor 
conducerii de partid și de stat, 
ca și spiritul de dezbatere ce 
a fost promovat ca mijloc de tradu
cere în viață a acestui deziderat so
cial. „Gazeta învătămîntului" însă, 
prin problematica pe care o abor
dează, concură sub posibilitățile pe 
care le are la realizarea strădaniilor 
amintite.

Nimeni nu neagă, probcbil, că în- 
tr-o asemenea publicație articolul de 
schimb de experiență are un drept 
de existență primordial. Dubitabil ră
mîne dacă el se justifică prin a- 
semenea articole ca : „Analiza lite
rară și momentele ei", „Aritmetica 
mulțimilor Ia clasa I", „Problemele 
de fizică și rezolvarea lor" care nu 
fac decît să repete pentru un spe
cialist lucruri arhicunoscute, în bună 
parte învățate în facultate. Rubrica 
„Opinii" nu izbutește să iasă din a- 
nonimat, poate, tocmai datorită 
acceptării unor articole de interes 
minor și încercării unor autori de 
a-și expune părerile în așa fel îneît 
să nu deranjeze nici un for de în
vățămînt. Se cuvin spuse cîteva cu
vinte și despre ultima pagină a re
vistei, respectiv despre rubrica „Me
ridiane". Deși cititorul, de regulă, 
caută aici informații despre idei și 
practici pedagogice experimentate 
peste hotare, așteptările sale nu sînt 
decît rar și foarte zgîrcit satisfăcute. 
E greu de înțeles de ce se bucură 
de o mai mare ospitalitate infor
mațiile grupate sub titlul „Caleidos
cop" sau „Varia" (! ?) care ne asi
gură, bunăoară, că „Ghicitul în ca
tastrofele naturale apaj-ținea de 
drept superstiției și, o dată cu pro
gresele științei, a devenit un obicei 
perimat", sau ne informează despre 
„Transportul în comun la... furnici" ?

Dar privite cu lupa exigenței cu
venite și unele pagini din „Colocvii" 
se cer restudiate. Mă gîndesc în
deosebi la acele anchete care pre- 
lucrînd un relativ vast material so
ciologic se rezumă la etalarea datelor 
culese și nu-și propun să ofere cît 
de cît soluții. Se pare că ar fi \ 
necesar ca revista, tocmai datorită 
specificului ei, să abordeze mai frec
vent și mai profund formele de co
laborare dintre școală și familie, 
conținutul și eficiența acțiunilor or
ganizate în prezent. De altfel, în a- 
ceastă problemă se cer ascultate 
„ambele părți" ; criticile formulate 
numai de pe poziția profesorului 

.x x dacă nu subiective.riscă să pară 
incomplete.

Evident, este cazul unei analize a 
tematicii și conținutului ambelor re
viste, poate chiar de către colegiul 
ministerului. O orientare mai con
cretă, evitarea abordării unor teme 
în paralel, prin stabilirea de atri
buții mai precise, stimularea redac
țiilor în oglindirea mai curajoasă și 
mai profundă a vieții școlare vor fi, 
desigur, salutare.

Al. POPESCU
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® Campionii zilei a V-a: 
Pal (Austria), Mustonen 
(Finlanda), Groeningen 
(Norvegia), Fleming (S.U.A) 
® Egalitate în duelul alpin 
Franța - Austria ® Un nou 
record Ia patinaj viteză- 
femei ® Proba de 15 km 
iond n-a mai scăpat nor

dicilor

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, după vizita făcută în 
R.S.F. Iugoslavia, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Maxim Berghianu.

La sosire, în Gara de Nord, au 
fost prezenți membri ai conducerii 
C.S.P., precum și Iakșa Petrici, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București.

(Agerpres)

to-sosit în Capitală 
Koucky, secretar al

Sîmbătă a 
varășul V.
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită de 
noastră.

La sosire, pe
sa, oaspetele a 
tovarășul Mihai Dalea, secretar al 
C C. al P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față dr. Cestmir Ci- 
sar, ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București, și membri ai amba
sadei.

prietenie în țara

aeroportul Bănea- 
fost întîmpinat de

(Agerpres)

BUDAPESTA 10. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite : în urma tratativelor purtate 
între 5 și 10 februarie, la Buda
pesta, a fost semnat protocolul pri
vind schimbul de mărfuri pe anul 
1968 între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Un
gară. Protocolul, care prevede spo
rirea schimbului de mărfuri cu 38 
la sută față de anul 1967, a fost 
semnat de Mihail Levente și Szurdi 
Istvân, miniștrii comerțului inte
rior din cele două țări.

In cursul zilei
Levente, însoțit 
român, Dumitru 
primit de Feher Lajos, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U, 
vicepreședinte al guvernului re
voluționar muncitoresc țărănesa 
ungar.

Simbătă seara, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Budapesta a oferit un cocteil în 
saloanele 
delegației

de ieri, Mihail 
de ambasadorul 

Turcuș, a fost

GRENOBLE (corespondență spe
cială). — în disputa olimpică dintre 
schiul francez și austriac „scorul" 
este acum 1—1 ! După ce vineri „re
gele munților", cum mai este denu
mit Jean Claude Killy, a fost înco
ronat cu titlul de campion olimpic la 
coborîre, ieri, sîmbătă, blazonul 
schiului austriac a apărut reonorat 
prin victoria, oarecum neașteptată 
a tinerei de 20 de ani, austriaca 
Olga Pal, posesoarea celui mai bun 
timp în proba de coborîre — femei, 
disputată tot la Chamrousse. Noii 
campioane i se acordau ceva șanse, 
dar oricum acestea apăreau minime, 
căci pronosticurile aveau în vedere 
mai mult experiența unor schioare 
ca Cristl Haas, campioană la J.O. de 
la Innsbruck, Marielle Goitschel sau 
Isabelle Mir, performera „non-stopu- 
lui“ din ziua precedentă. De altfel, 
cu numai cîteva minute înainte da 
a se încheia prima serie de 15 concu
rente — în rîndul căreia intră de 
regulă sportivele de mîna întîi — 
Mir și Haas dețineau, în ordine, tim
pii cei mai buni (1’41” 33/100, și res
pectiv 1’41” 41/100). Eram la sosire, 
într-un mare grup de ziariști și ofi
ciali și vă mărturisesc sincer că mai 
toți sublimaserăm aceste nume. Cine 
avea să-și imagineze totuși că toc
mai ultima concurentă a seriei — a-

Trioul medaliatelor în proba de coborîre (de la stînga la dreapta) : Isabelle 
Mir, Olga Pal — campioana olimpică, Cristl Haas

(Telefoto U.P.I. Agerpres)

dică Olga Pal — va coborî panta de 
2 160 m lungime (diferență de nivel 
602 m) într-o viteză uluitoare, pe a- 
locuri întrecînd 100 km/oră, și că la 
sosire va fi cronometrată cu un timp 
superior tuturor celorlalte concu
rente ? Pal ne-a dezmințit pe toți ; 
cu 1’40” 87/100, ea a devenit cam
pioană la coborîre, cu ocazia acestui 
splendid jubileu al Olimpiadei albe. 
Meritele noii campioane olimpice nu 
pot fi puse, desigur, în cumpănă. Se 
consideră însă că elvețiană Annerose 
Zryd ar fi avut șanse mari chiar la 
medalia de aur, dacă nu cădea în a- 
propiere de sosire.

De asemenea, în proba de patinaj- 
viteză 1500 m feminin sînt de con
semnat unele neprevăzute. Și în ce 
privește învingătoarea (finlandeza 
Kaija Mustonen) și în ce privește per
formanța ei : 2’22”4/10 — nou record 
olimpic, cu două zecimi de secundă 
superior vechiului record, aparținînd 
Lidiei Skoblikova. Numele acesteia 
din urmă vă este prea bine cunoscut ; 
în 1964 la Innsbruck a obținut nu mai 
puțin de patru medalii de aur, adică 
maximum posibil în probele de pa
tinaj viteză. Ei bine, acum, Skobliko
va — absentă vineri la 500 m '— s-a 
clasat doar pe locul 11. Medaliile de

,,C. C. E.“ la handbal

l șaua învingătoare în primul meci 
d Gummersbach, deținătoarea trofeului

Foto : Gh. Vințilă
Un nou gol pentru Steaua

argint și bronz au revenit olandezelor u 
Carolina Geijssen și respectiv Cristi- “ 
na Kaiser, deținătoarea titlului mon- S 
dial. R

Pe pîrtiile de fond de la Autrans, S 
regiune unde schiorii scandinavi se « 
simt ca la ei acasă, s-a produs o altă | 
revanșă. La drept vorbind, schiorii | 
nordici au reintrat în drepturile lor, 
de „campioni absoluți" în probele R 
de fond. „Imixtiunea" italianului 0 
Nones, care miercuri în modul cel “ 
mai neașteptat a devenit campion n 
olimpic la 30 km, are toate șansele 0 
să rămînă o simplă întîmplare. Ieri, § 
în proba de schi-fond 15 km, meda- 
liile olimpice au revenit numai scan- h 
dinavilor : norvegianul Groeningen g 
(aur), finlandezul Maentyranta (ar
gint, ca și la 30 km !), suedezul Lar
sson (bronz). Și în această probă de 
fond, italianul Nones a produs vîlvă : 
clasîndu-se... al 31-lea din 75 de con- 
curenți.

Iată-ne spre seară la „Palatul de 
gheață", unde — într-un adevărat 
spectacol al grației și măiestriei — 
s-a încheiat întrecerea de patinaj 
artistic. Americana Peggy Fleming, 
lideră detașată după figurile impuse, 
și-a atras aprecierile unanime, ale 
arbitrilor și ale spectatorilor și în 
evoluția ei la „libere". De două ori 
campioană mondială, tînăra Fleming 
(n-are încă 19 ani) devine astfel 
pentru prima oară campioană olim
pică. în 1964, la Innsbruck ea n-a 
ocupat decît locul 6. Clasamentul a 
rămas neschimbat și în ce privește 
locul doi. Gabrielle Seyfert (R.D.G.) 
a obținut, ca și la recentele „euro
pene", medalia de argint. Hana 
Maskova (Cehoslovacia) — medalia 
de bronz.

Păstrînd, bineînțeles, proporțiile, 
se poate spune că și micuța noastră 
compatrioată Beatrice Huștiu a lăsat 
o bună impresie, fiind deseori a- 
plaudată pentru gingășia și siguran
ța programului prezentat aseară.

Vremea călduroasă a influențat sta
rea pistei de bob de la Alpe-d’Huez, 
unde urma să se desfășoare manșele 
III și IV pentru echipajele de două 
persoane. S-a stabilit ca întrecerile 
să aibă loc în zorii zilei de azi (de 
fapt în plină noapte, căci primul 
echipaj va trebui să ia startul la ora 
4 dimineața !) Dacă totuși pîrtia va fi 
impracticabilă, manșele vor fi repor
tate din nou pentru astă-seară.

N-a lipsit mult ca turneul principal 
de hochei pe gheață să fie marcat 
de o nouă și mare surpriză. Finlan
dezii, învingătorii neașteptați ai ca
nadienilor, au ripostat energic în me
ciul cu Cehoslovacia, conducînd de 
altfel cu 1—0 la prima, pauză. în 
continuare, au dominat cehoslovacii 
(3—0 în repriza a doua). Revenirea 
puternică a finlandezilor în repriza a 
treia a făcut ca scorul să se modifice 
din nou, gata-gata ca meciul să se 
termine la egalitate. Scor final totuși
4—3 pentru Cehoslovacia. Tot ieri, 
Suedia-R.D.G. 5—2.

Combinata nordică, constînd în 
probe de sărituri și de schi fond, a 
început cu săriturile de la trambulina 
de 70 m. Punctajul cel mai bun l-a 
avut vest-germanul Franz Keller 
(240,1). L-au urmat japonezul Itagaki 
(237,4 p) și polonezul Fiedor (234,3 p).

A. CALINESCU

Lucrările Congresului„România liberă

ambasadei în cinstea 
române.Sărbătorirea ziarului

Partidului Comunist din India

LA CONGRESUL U.T.I

vremea

..............

ȘTIRI CULTURALE
I

10. — Corespondentul 
Plopeanu, transmite : 
încheiat lucrările celui

Cu prilejul aniversării a 25 de 
ani de la apariția ziarului „Ro
mânia liberă", sîmbătă la amiază, 
în sala de marmură a Casei Scîn- 
teii, a avut loc o adunare festivă.

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., redactori-șefi ai ziarelor 
centrale, ziariști din redacțiile zia
relor centrale și instituțiilor de 
presă, vechi colaboratori ai „Româ
niei libere", oameni de știință 
și cultură.

Tov. Ion Mărgineanu, redactor- 
șef al „României libere", a vorbit 
despre activitatea ziarului în sfer
tul de veac de la apariție, evocînd 
tradițiile de luptă ale acestui im
portant cotidian românesc, și a 
subliniat preocupările și sarcinile 
sale actuale.

Reprezentanți ai Uniunii Ziariș
tilor și ai ziarelor centrale au 
transmis un salut călduros colegilor 
de la „România liberă".

(Agerpres)

DELHI 10 (Agerpres). — La cel 
de-al VIH-lea Congres al Partidu
lui Comunist din India, care își 
desfășoară lucrările la Patna (statal 
Bihar) au continuat dezbaterile pe 
marginea raportului „despre situa
ția politică" și în legătură cu rezo
luția politică. Au luat cuvîntul con
ducători ai delegațiilor de partid 
din statele Kerala, Uttar Pradesh, 
Assam, Madras și din alte state in-

diene, care au expus situația politi
că și economică din statele respecti
ve, relațiile cu alte partide, lupta 
pentru drepturile oamenilor muncii.

Congresul a adoptat rezoluția 
„Pentru recunoașterea Republicii 
Democrate Germane", în care chea
mă guvernul indian să recunoască 
acest stat și să stabilească relații 
diplomatice cu el.

După cum era de așteptat, prima 
partidă Steaua București — V.F.L. 
Gummersbach (R.F. a Germaniei), din 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni", a prilejuit aseară, 
în sala Floreasca o dispută echilibrată 
și dîrză.

Handbaliștii vest-germani, dețină
tori *ai trofeului, au deschis scorul 
încă din primul minut, dar campionii 
țării noastre au ripostat prompt; apă-

Fotbal în Capitala
STADIONUL CIULEȘTI găzdu

iește de la ora 10,30 dimineață par
tida amicală de fotbal dintre forma
țiile Rapid București și Universitatea 
Cluj.

•A-
PE STADIONUL GHENCEA din 

Capitală un interesant program alcă
tuit din trei meciuri. La ora 9 se vor 
întîlni echipele de tineret ale clubu
rilor Progresul București și Petrolul 
Ploiești, iar în continuare se vor în
tîlni formațiile de seniori ale celor 
două cluburi. în sfîrșit, la ora 12,30 
se va desfășura partida dintre Steaua 
București (tineret) și F. C. Argeș (se
niori).

★
Turneul de fotbal rezervat echipe

lor de elevi, disputat în sala Poli
tehnica din Capitală, s-a încheiat cu 
victoria selecționatei Steaua — Cen
trul „23 August", care în finala com
petiției a învins cu 4—1 formația Ra
pid București.

rîndu-se cu precizie, desfășurînd 
numeroase contraatacuri și alte acțiuni 
ofensive spectaculoase, în sfertul de 
oră ce a urmat ei au înscris șase 
puncte fără a primi vreunul. Din acest 
moment, îngrijorați de ritmul schim
bărilor pe tabela de marcaj, oaspeții 
au început să folosească diverse pro- 
cedeuri pentru a „trage" de timp, 
inclusiv obstrucțiile și duritățile. De 
altfel, pe parcursul partidei oaspeții 
au fost penalizați cu 6 lovituri de la 
7 m și cîteva eliminări de pe teren, 
în timp ce sportivii noștri n-au primit 
nici o astfel de sancțiune. Pînă la 
sfîrșitul reprizei, gazdele au mai marcat 
doar un punct, iar oaspeții două, 
scorul fiind la pauză 7—3 în favoarea 
echipei Steaua. în a doua parte a me
ciului, diferența de scor de la pauză 
s-a menținut aproape în permanență, 
cu excepția ultimelor cinci minute, 
cînd handbaliștii noștri au reușit să-și 
mărească avantajul, cîștigînd în final 
cu 15—9. Dintre învingători, o formă 
deosebită a arătat-o Gh. Gruia, cel 
mai eficace jucător de pe teren (10 
puncte).

Este adevărat că maniera de joc a 
echipei din Gummersbach i-a împie
dicat pe sportivii bucureșteni să acu
muleze un avantaj mai substanțial, dar 
la fel de neplăcut este și faptul că 
steliștii au ratat de-a dreptul co
pilărește cel puțin 5-6 ocazii clare de 
a înscrie, inclusiv o aruncare de la 
7 m; menționînd acest aspect, 
nădăjduim că în meciul retur, ce va 
avea loc sîmbătă viitoare la Koln, ei 
vor dovedi mai multă stăpînire de 
sine și vor obține calificarea în semi
finalele „C.C.E.".

C. ANI

ÎN CÎTEVA RINDURIA A

o La Istanbul s-a 
retur dintre echipele 
Rasimpasa Istanbul, contînd 
„Cupa campionilor europeni" la vo
lei feminin. Echipa bulgară a cîștigat 
cu scorul de 3—0.

® Prima etapă a „Turului ciclist 
al Andaluziei", desfășurată pe distan
ța Malaga — Nerja (103 km), a fost 
cîștigată de rutierul spaniol Luis 
Ocana. cronometrat cu timpul de 
2h48’58”.

® Cunoscuta înotătoare americană 
Cathy Ferguson, campioană olimpică

disputat meciul
Lewski Sofia și 

pentru

în 
Și

proba de 100 m spate la Tokio 
recordmană mondială în proba de 

200 m spate, a hotărît să se retragă 
din activitatea sportivă de perfor
manță. Ferguson este în vîrstă de 
19 ani și urmează cursurile Colegiu
lui din Long Beach.

o în continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în prezent în Polonia, 
selecționata feminină de volei a Ja
poniei a jucat la Cracovia cu echipa 
îocală Wisla. Sportivele japoneze au 
terminat învingătoare cu scorul de 
3—0 (15—4, 15—12, 15—6).

Ieri în țară : vremea s-a men
ținut umedă și relativ călduroa
să, cu cerul acoperit. A plouat 
temporar în Banat și Transilva
nia și local în Oltenia. în cele
lalte regiuni s-au semnalat bur
nițe izolate. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul su
dic. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 2 grade la 
Avrămeni și 8 grade la Sebeș și 
Oravița. Local, în sudul și estul 
țării, s-a semnalat ceață. în 
București : vremea a fost umedă 
și relativ călduroasă. Cerul a 
fost acoperit. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 12, 13 și 14 februarie. în țară : 
vreme în răcire la începutul in
tervalului, mai ales în jumătatea 
de nord a țării, apoi în încălzire. 
Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea precipitații locale. Vînt 
potrivit din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor coborî 
pînă la minus 10 grade în nordul 
țării, iar în sud vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus 3 grade. 
Temperaturile maxime în nordul 
țării vor fi cuprinse între minus 
2 și plus 4 grade, iar în sud în
tre 3 și 8 grade. în București : 
vreme în răcire ușoară la în
ceput, apoi în încălzire. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea 
ploi slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară la 
început, apoi în creștere.

BELGRAD 
Agerpres, N. 
Sîmbătă s-au 
de-al VIII-lea congres al Uniunii Ti
neretului din Iugoslavia.

Congresul a fost salutat de Iosip 
Broz Tito, președintele U.C.I., pre
ședinte al R.S.F. Iugoslavia. Vorbito
rul a arătat că tinerii trebuie să-și 
aducă contribuția din ce în ce mai 
activă la întreaga viață socială a 
țării, să-și ocupe locul ce le revine 
în producție, ca și în societate. El a 
arătat că Uniunea Tineretului tre
buie să exprime într-o formă adec
vată aspirațiile tinerei generații. In 
ceea ce îi privește pe tineri, aceștia 
trebuie să fie în fruntea luptei pen
tru creșterea producției și pentru 
promovarea noilor relații sociale. 
Trebuie să asigurăm tuturor tineri
lor capabili posibilitatea de a frec
venta școala și de a-și însuși o mese
rie corespunzătoare, să-și manifeste 
din plin capacitățile sale creatoare. 
•Vorbitorul a menționat în continuare- 
importanța educării tinerei generații, 
subliniind că această sarcină nu va 
putea fi realizată fără angajarea de
plină a tuturor factorilor social-poli-

tici, și în primul rînd a Uniunii Co 
muniștilor. Președintele R.S.F. Iugo
slavia s-a referit la unele probleme 
ale situației internaționale, subli
niind că forțele reacționare, imperia
liștii încearcă sub diferite forme de 
presiuni, șantaje și chiar recurgînd la 
intervenția armată, să oprească pro
cesul istoric ireversibil al emancipă
rii sociale și economice a popoarelor, 
ceea ce provoacă grave crize interna
ționale și duce la crearea de focare 
de conflicte. Pe de altă parte, a ară
tat I. B. Tito, cresc forțele păcii șî 
progresului, printre care se află și 
Iugoslavia socialistă, care nu vor 
permite să fie împiedicat pro
gresul umanității.

în ședința de după-amiază, congre
sul a adoptat o serie de rezoluții re
feritoare la sarcinile, activitatea și 
preocupările tineretului. Una din re
zoluții sprijină lupta dreaptă a po
porului vietnamez. Au fost adoptate, 
de asemenea, noul statut și progra
mul Uniunii Tineretului.

Președinte al Prezidiului Uniunii 
Tineretului din Iugoslavia a fost ales 
Ianez Koțiancici.

„Studio" a Teatru- 
L. Caragiale" din

Pe scena sălii 
lui Național „I. 
Capitală a fost prezentată sîmbătă 
seara, în premieră, cunoscuta co
medie „Topaze" de Marcel Pagnol, 
în regia lui Constantin Dinischiotu. 
Rolul principal este interpretat de 
artistul poporului Grigore Vasiliu- 
Birlic, alături de care își dau con
cursul Ion Finteșteanu, Toma Di- 
mitriu, Marcel Enescu, Gheorghe 
Popovici-Poenaru, Cristina Bugea- 
nu, Valeria Nanei, Janina Tomescu, 
Marian Hudac, Catița Ispas, Mitzu- 
ra Arghezi, Anatol Spînu, Nicolae 
Pereanu și alții. Decorurile și cos
tumele au fost realizate de arh. 
Gheorghe Bedros.

★

Ansamblul Circului „Erevan", 
colectiv emerit al R.S.S. Armene, 
din cadrul Circului Mare din Mos
cova, a prezentat sîmbătă seara 
primul spectacol pe arena bucureș- 
teană. Artiștii oaspeți au oferit pu

blicului un program variat alcătuit 
dintr-un tablou feeric cu urși cau
cazieni prezentat de dresorul Vla
dimir Pin, călărie djighită, acrobații 
pe sfere, echitație comică, dresuri 
de clini, acrobații fără plasă, plasti
că acrobatică și o serie de numere 
comice interpretate de Leonid En- 
ghibarov, artist emerit al R.S.S. 
Armene. Acompaniamentul muzical 
a fost susținut de orchestra Circu
lui bucureștean, dirijată de Boris 
Seranian (U.R.S.S.).

al P.M.S.U.

(Agerpres)

BUDAPESTA 10. — Coresponden
tul Agerpres Al. Pintea transmite : 
La 10 februarie s-a încheiat Plenara 
lărgită a Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist Ungar. 
Plenara a discutat și aprobat o serie 
de rapoarte.

Zoltan Komocsin, secretar al C.C., 
a prezentat un raport al Biroului 
Politic privind problemele actuale 
ale situației internaționale și ale

Cînd marionetele din Seul
protestează

Convocarea Congresului al IV-lea
al Cooperați®! Meșteșugărești

hotărîrii ConsiliuluiPotrivit
UCECOM, în zilele de 7—9 martie 
1968 vor avea loc în Capitală lu
crările Congresului al IV-lea al 
Cooperației Meșteșugărești.

Congresul va avea următoarea 
ordine de zi :

1. — Raportul de activitate a 
Consiliului Uniunii Centrale a Co
operativelor Meșteșugărești.

— Raportul Comisiei de revi- 
a UCECOM.
— Raportul privind propune- 
de îmbunătățire a statutelor

uniunilor și

2 
zie

3. 
rile
cooperativelor, 
UCECOM.

4. —
UCECOM și

Alegerea Consiliului 
a Comisiei de revizie.

(Urmare din pag. I)

Conferința pe țară a

științe istorice și filologice
Facultății 
avut loc

Ieri dimineață, în Aula 
de drept din București au 
lucrările Conferinței pe țară a So
cietății de științe istorice și filologice. 
Au participat delegați și invitați din 
partea filialelor din țară, academi
cieni, cadre didactice din învățămîn- 
tul superior și de cultură generală, 
cercetători științifici.

Conferința a analizat activitatea 
desfășurată în ultimii patru ani de 
consiliul societății. Ținînd seamă de 
creșterea rolului societății în ridica
rea nivelului de pregătire științifică 
și metodică a cadrelor didactice s-a 
adoptat hotărîrea ca actuala Socie
tate de științe istorice și filologice să 
se constituie în Societatea de științe 
istorice și Societatea de științe filo
logice. în acest cadru organizatoric, 
societățile de științe istorice și filolo
gice vor avea posibilitatea să atragă

un număr mai mare de profesori în 
munca de cercetare științifică, să 
sprijine într-un mod mai organizat 
pe profesorii din învățămîntul de 
cultură generală în informarea și do
cumentarea acestora asupra proble
melor de specialitate.

SIMPOZION

a
din Caracal 
după-amiază 
de baladă", 
împlinirii a

La Casa de cultură 
avut ’loc simbătă 

simpozionul „Pe fir 
organizat cu prilejul
125 de ani de la moartea lui Iancu 
Jianu, vestitul haiduc oltean, ne
înfricat luptător pentru dreptate

(Agerpres)

fiune de a fi o constituie politica 
tulbure de provocări împotriva 
R.P.D. Coreene, de accentuare a 
încordării în Extremul Orient, de 
reprimare a populajiei sud-coreene, 
de înăbușire a aspirațiilor ei spre 
libertate, democrafie și progres, 
spre reunificarea pașnică a Coreei, 

v Panica marionetelor politice de la 
Seul a sporit cu atît mai mult cu 
cit în ultima vreme aefiunile patrio- 
filor sud-coreeni au căpătat o nouă 
amploare. In agravarea situației în 
jurul „cazului Pueblo", ele au vă
zut un prilej nimerit de a ob|ine 
din S.U.A. noi bombardiere și ar
mamente, de a-și spori diviziile și 
a extinde aparatul polifienesc, de 
a întări întregul eșafodaj pe care 
se bizuie putredul lor regim.

Mulfi comentatori și-au pus în
trebarea : de unde și pînă unde 
actul de curaj al guvernului fan
tomă sud-coreean — care n-ar pu
tea supraviefui fără prezenta și 
sprijinul trupelor de ocupație ame
ricane — de a protesta și a for
mula acuzafii împotriva protectori
lor săi' de peste Ocean ? Zarva lor 
nu poate fi însă interpretată decît 
ca un pretext — atît pentru Wa
shington cît și pentru interpușii săi 
de la Seul — de a întări regimul 
dictatorial sud-coreean, a-i spori 
rolul de instrument al unei perma
nente amenințări la adresa R.P.D. 
Coreene, al încordării continue a 
situației în Extremul Orient și în 
Asia.

Faptele stau mărturie în acest 
sens. La actualele „presiuni" ale 
Seulului, oficialitățile americane 
au răspuns prompt, concret, într-o 
manieră caracteristică. La 48 de ore 
de la protestul remis de șeful gu
vernului sud-coreean ambasadoru
lui american William Porter, pre
ședintele Johnson a cerut în Con
gres alocarea unui fond suplimen
tar de 100 milioane dolari destinat

întăririi armatei regimului mario
netă „prin achiziționarea de către 
ea de avioane și utilaj antiaerian, 
dispozitive de radar naval, nave 
de patrulare, muniții și alte livrări". 
Această cerere a fost întărită de o 
„scrisoare personală" adresată de 
Lyndon Johnson lui Pak Cijan Hi 
prin care regimului de la Saigon 
i se dau noi garanții de sprijin în 
politica sa antipopulară. Iar toată 
agitația în jurul „înrăutățirii rela
țiilor" între S.U.A. și Coreea de 
sud nu apare decît ca o acțiune 
deliberată, menită să-i convingă 
pe congresmenii americani să a- 
probe stipendiile suplimentare ale 
Washingtonului.

Măsurile menite să întărească re
gimul lui Pak Cijan Hi în vederea 
unor noi represiuni antipopulare pe 
plan intern și a unor noi provocări 
pe plan extern, sînt condamnate 
cu hotărîre în opinia publică inter
națională. R.P.D. Coreeană, vădind 
un înalt simț de răspundere față de 
poporul coreean, de interesele 
păcii generale, atrage în perma
nență atenția asupra primejdiilor 
ce le comportă ocupația americană 
a Coreei de sud, acțiunile provoca
toare întreprinse de cercurile impe
rialiste și de protejafii lor de la 
Seul. Aceeași înaltă răspundere de
termină R.P.D. Coreeană să fie în 
permanență vigilentă, să-și ridice 
nivelul capacității de apărare în 
fața manevrelor și atentatelor duș
mane.

Faptele vădesc mai pregnant ca 
oricînd caracterul nefast al politi
cii de sprijinire a unor regimuri 
rupte de popoare, vîndufe intere
selor străine, necesitatea de a se 
pune capăt politicii de încordare a 
relațiilor internaționale și a se ține 
seama de cerințele opiniei publice 
interesate în eliminarea focarelor 
de tulburări, îmbunătățirea clima
tului politic pe arena mondială și 
apărarea păcii.

mișcării comuniste. Plenara a exami
nat pregătirile efectuate în vederea 
Consfătuirii consultative a partidelor 
comuniste și muncitorești, care ur
mează să aibă loc la Budapesta și a 
desemnat delegația la consfătuire. Co
mitetul Central și opinia publică un
gară, se arată în Comunicatul plena
rei, urmăresc cu atenție eroica luptă 
pentru libertate a patrioților din 
Vietnamul de sud și salută victoriile 
lor asupra agresorilor americani și 
marionetelor lor. în numele poporului 
ungar, P.M.S.U. asigură poporul viet
namez de solidaritatea și sprijinul 
său frățesc în lupta sa neabătută. 
Comitetul Central al P.M.S.U. con
damnă noile acțiuni provocatoare ale 
S.U.A. Jmpotriva R.P.D. Coreene, în 
legătură cu incidentul navei-spion 
„Pueblo", acțiuni care amenință pa
cea. Comitetul Central sprijină R.P.D. 
Coreeană în lupta sa pentru suvera
nitate și independență.

Rezso Nyers, secretar al Comite
tului Central, a prezentat o informare 
despre începerea realizării planului 
economiei naționale pe 1968 în cadrul 
aplicării reformei economice.

Lajos Czinege, membru supleant al 
Biroului Politic, ministru al apărării 
naționale, a prezentat un raport cu 
privire Ia activitatea depusă în ulti
mii ani în domeniul apărării națio
nale.

Pe baza raportului prezentat de 
Bela Biszku, secretar al C.C., ple
nara a discutat și a luat măsuri în 
legătură cu perfecționarea metodelor 
de lucru ale Comitetului Central.
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După pronunțarea
sentinței in procesul
de la Pretoria

NEW YORK 10 (Agerpres). — Co
misia O.N.U. pentru drepturile omu
lui a dat publicității o declarație în 
care condamnă sentința ilegală pro
nunțată de către Curtea Supremă din 
Pretoria (Republica Sud-Africană) 
împotriva unor patrioți din Africa 
de Sud-Vest. Documentul subliniază 
că regimul din Africa de Sud trebuie 
să pună imediat în libertate pe cei 
condamnați, deoarece teritoriul Afri
cii de Sud-Vest se află sub responsa
bilitatea directă a Organizației Nați
unilor Unite. Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului, subliniază declara
ția, își exprimă profunda indignare 
față de sfidarea lansată de Africa de 
Sud Comunității internaționale prin 
condamnarea a o serie de patrioți 
din teritoriul Africii de Sud-Vest în 
baza unei legislații care este respinsă 
de Comunitatea internațională și con
travine principiilor Cartei O.N.U. și 
declarației universale a drepturilor o- 
mului. Comisia cere tuturor statelor 
și organizațiilor internaționale să in
tervină pe lîngă guvernul din Repu
blica Sud-Africană pentru a obțină 
eliberarea celor condamnați.



Ca pretutindeni în lume, și în Anglia au loc manifestații împotriva 
pericolului pe care îl constituie zborurile avioanelor americane cu 
arme nucleare la bord, cerîndu-se încetarea lor. La Londra o astfel de 
demonstrație a avut loc în fața ambasadei S.U.A., sub egida orga

nizației „Campania pentru dezarmare nuclearâ"

v
©Lupte violente la
Saigon, Khe Sanh, Da

tură drapelul F. N. E
Știrile transmise ieri de agențiile 

de presă anunțau că la Saigon, din 
nou în centrul capitalei — la Hue, 
Khe Sanh, Da Nang și în alte 
locuri ale Vietnamului de sud lup
tele continuă cu intensitate.

• Patrioții au atacat sîmbătă după- 
amiază o unitate a unei divizii ame
ricane de infanterie dislocată la Hoc 
Mon, la nord-est de Saigon. Luptele 
au durat patru ore. Forțele patrio
tice s-au retras după intervenția eli
copterelor și aviației tactice chemate 
în sprijinul trupelor americane. Ora
șul este parțial distrus ca urmare a 
recentelor lupte.

© Lupte deosebit de violente au a- 
vut loc de-a lungul fluviului Parfu
mului din orașul Hue între unități 
ale F.N.E. care dețin controlul ora
șului de la începutul ofensivei gene
rale a patrioților sud-vietnamezi, și 
unități ale pușcașilor marini ameri
cani care încearcă să recucerească 
orașul. „Luptele se desfășoară 
casă cu casă, stradă cu stradă, iar 
drapelul forțelor patriotice flutură 
mereu pe zidul citadelei — anunță 
trimisul special al A.F.P. Trupele 
americane și guvernamentale își în
groapă morții pe unde pot și cînd 
pot, în sectorul în care se află".

ETNAM
ti

59 ana

Ecouri la interviul ministrului de externe
al R. D. Vietnam

6 Comunicat comun

franco-irakian
De ce

a traversat

La Palatul științe
lor s-a încheiat o săp- 
tămînă de lucru. Zia
riștii prezenți aici de
rulează filmul dezba
terilor din plenara 
marelui forum inter
național al comerțu
lui și dezvoltării. Pînă 
acum, mai bine de 50 
de reprezentanți ai 
țărilor participante — 
printre care și șeful 
delegației țării noas
tre, Gheorghe Rădu
lescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Mi
niștri al Republicii 
Socialiste România — 
au expus punctele de 
vedere ale statelor în 
problemele pe care le 
ridică comerțul și

substitui. Numeroși 
delegați au subliniat 
necesitatea moderniză
rii structurilor social- 
economice și politice 
din țările „lumii a 
treia".

S-a arătat, totodată, 
că efortul colectiv, 
susținut prin extinde
rea cooperării econo
mice și financiare in
ternaționale are un 
rol important. în spri
jinirea efectivă a e- 
forturilor proprii ale 
țărilor angajate în 
procesul dezvoltării, 
în același context 
s-a remarcat că, în 
condițiile adîncirii di
viziunii internaționa
le a muncii, se im

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL GHEORGHE CERCELESCU

dezvoltarea în lumea 
contemporană.

Vorbitorii s-au re
ferit, fără excepție, la 
accentuarea continuă 
a decalajului dintre 
țările industrializate și 
statele în curs de dez
voltare, subliniind unii 
factori care generează 
o astfel de evoluție 
nefavorabilă : deterio
rarea prețurilor la ma
teriile prime expor
tate de „lumea a 
treia" și scăderea pon
derii acesteia în co
merțul mondial, po
vara datoriei externe 
a țărilor rămase în 
urmă din punct de ve
dere economic și în
răutățirea condițiilor 
de acordare și de 
rambursare a credite
lor. Consemnînd a- 
ceastă conjunctură de
favorabilă pentru sute 
de milioane de oa
meni, toți oratorii au 
încercat să răspundă 
la întrebarea : care 
sînt căile menite să 
creeze condiții cît mai 
echitabile de integra
re a regiunilor sub
dezvoltate în circuitul 
economic mondial ?

A existat un con
sens unanim în ce pri
vește adoptarea așa- 
numitei „strategii ge
nerale a dezvoltării" 
ale cărei elemente au 
fost schițate de se
cretarul general al 
U.N.C.T.A.D., Râul 
Prebisch.

Esteț vorba, mai întîi, 
de efortul individual 
și cel colectiv — care, 
așa cum s-a relevat la 
conferință, nu se pot

pun noi forme de co
operare economică și 
tehnico-științifică, în
tre toate statele, in
diferent de sistemul 
lor politic, forme care 
îmbină, pe o bază re
ciproc avantajoasă, in
terese dintre cele mal 
diverse. Totodată, o 
serie de delegați au 
arătat că prin reduce
rea cheltuielilor de 
înarmare, resurse u- 
riașe ar putea fi fo
losite în scopul dez
voltării.

Avînd în vedere că 
strategia generală a 
dezvoltării se înteme
iază pe relații între 
state situate pe dife
rite trepte ale pro
gresului economic și 
avînd orînduiri socia
le diferite, numeroși 
delegați au subliniat 
necesitatea așezării 
relațiilor internaționa
le pe fundamentul u- 
nor norme care să 
asigure independența

și suveranitatea de 
stat, să garanteze fie
cărui popor posibili
tatea de a dispune sin
gur de resursele sale 
și de a participa la 
circuitul economic 
mondial pe baze echi
tabile. Or, Ia confe
rință s-au citat o se
rie de cazuri de în
călcare a acestor nor
me, de amestec bru
tal al cercurilor im
perialiste în treburile 
interne ale unor state 
independente și suve
rane, de discriminări 
politice în comerțul 
mondial.

Punctul de vedere 
al României asupra 
importantelor proble
me ale dezvoltării s-a 
bucurat din nou de 
atenția și aprecierea 
acestui for internațio
nal. Expunerea șe
fului delegației ro
mâne a fost apreciată 
aici ca fiind realistă și 
constructivă. Repre
zentanții țărilor în 
curs de dezvoltare au 
exprimat cuvinte de 
mulțumire pentru spri
jinul pe care îl acor
dă România propune
rilor din Carta de la 
Alger menite să creeze 
condiții cît mai echi
tabile de participare a 
acestor state la circui
tul mondial economic. 
Au fost apreciate, de 
asemenea, propunerile 
tării noastre cu pri
vire la aplicarea unor 
forme moderne de 
cooperare economică 
și la pregătirea cadre
lor tehnice speciali
zate în domeniul co
merțului exterior.

în ansamblu, se 
poate aprecia că săp- 
tămîna care s-a în
cheiat a fost fructuoa
să ; din discursurile 
pronunțate pînă acum 
încep să se contureze 
cu mai multă claritate 
jaloanele dezvoltării, 
așa cum le impune cu 
stringentă realitatea 
contemporană.

e Avioane „B-52" au 
multe raiduri de bombardament în 
jurul bazei de la Khe Sanh, încer- 
cînd să lovească pozițiile patrioților. 
în urma tirului precis al acestora, 
singura legătură a militarilor ame
ricani încercuit! 
sîmbătă în urma 
aerodromului.

efectuat mai

a fost întreruptă 
deteriorării pistei

fost menționate la© Noi lupte au
3 mile sud de marea bază americană 
de la Da Nang.

Agențiile de presă, presa interna
țională comentează declarațiile fă
cute de Nguyen Duy Trinh, mi
nistrul de externe al R.D. Vietnam, 

' în cadrul unui interviu acordat, cu 
cîteva zile în urmă, corespondentului 
din Hanoi al agenției France Presse. 
După cum s-a anunțat, ministrul de 
externe nord-vietnamez a reafirmat 
cunoscuta poziție a țării sale cu pri
vire la rezolvarea problemei vietna
meze. Intrucît Statele Unite au adus 
trupe pentru agresiune împotriva 
Vietnamului — a declarat Nguyen 
Duy Trinh — „ele trebuie să pună 
capăt agresiunii și să-și retragă tru
pele din Vietnam". Referindu-se la 
faptul că în declarațiile sale anteri
oare (din 28 ianuarie și 29 decembrie 
1967) a arătat „în mod limpede ca
lea pentru convorbiri între R.D. Viet
nam și Statele Unite", ministrul de 
externe a precizat în legătură cu o- 
biectul acestor convorbiri : „Este vor
ba despre chestiuni în legătură cu o 
reglementare a problemei Vietnamului 
pe baza acordurilor de Ia Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam". în ca
drul convorbirilor — a relevat el — 
s-ar putea aborda, de asemenea, „alte 
chestiuni ce ar putea fi ridicate de 
fiecare din părți". Ministrul de exter
ne nord-vietnamez a subliniat de ase
menea : „Convorbirile vor începe cînd 
Statele Unite vor da dovadă că au 
pus capăt cu adevărat și în mod ne
condiționat bombardamentelor și tu
turor actelor de război împotriva Re
publicii Democrate Vietnam".

Numeroase ziare și agenții, relevînd 
importanța declarațiilor ministrului de 
externe nord-vietnamez, „cadrul larg" 
al convorbirilor pentru care se pro
nunță, au salutat cu căldură poziția 
R.D. Vietnam, cerînd totodată Statelor

a-

Unite să dea dovadă de rațiune po
litică și simț de răspundere. Așa cum 
arată agenția U.P.I., senatorul Robert 
Kennedy, care se pronunță de 
mai mult timp pentru soluțio
narea politică a conflictului, a
tras din nou atenția Administrației a- 
mericane asupra zădărniciei și peri
colului încercării de a căuta o ieșire 
din război pe calea armelor. „O vic
torie militară totală nu se află în 
perspectivă pentru noi — a spus el. 
...Efortul de a dobîndi o asemenea 
victorie nu va duce decît la măcelă
rirea altor mii de oameni nevinovați
— un măcel care va apăsa pe veci 
conștiința- noastră națională". Sena
torul a subliniat că soluția politică 
reprezintă „singura cale" către pace.

într-o relatare din Washington, a- 
genția U.P.I., arătînd că R.D. Viet
nam insistă asupra „necesității ca 
S.U.A. să pună capăt în mod necon
diționat bombardamentelor împotriva 
Vietnamului de nord" — ca un pas 
indispensabil începerii convorbirilor
— relevă poziția exprimată de Nguyen 
Duy Trinh, potrivit căreia aceste 
convorbiri „s-ar putea referi în mod 
direct la găsirea unei reglementări pe 
linia acordurilor de la Geneva clin 
1954".

Agenția 
orizontul 
convorbiri 
subliniază 
lăsat „să se înțeleagă limpede că sub
scrie dorinței ca aceste convorbiri să 
fie într-adevăr rodnice". Aceeași a- 
genție, sintetizînd opiniile observato
rilor, cu privire la declarațiile lui 
Nguyen Duy Trinh, subliniază că 
„Vietnamul de nord a dat suficiente 
indicii de bunăvoință" și că acum 
„are cuvîntul din nou Washingtonul". 
El trebuie să facă următorul pas spre 
crearea condițiilor ca problema viet
nameză să fie soluționată pornindu-se 
de la interesele fundamentale ale 
poporului vietnamez, păcii și
securității internaționale.

PARIS 10 (Agerpres). — în comu
nicatul comun franco-irakian se a- 
preciază că vizita generalului Aref, 
președintele Irakului, a contribuit la 
strîngerea legăturilor de toate genu
rile care există între cele două țări.

Referitor la problemele Orientului 
Mijlociu, cele două părți reamintesc 
rezoluția adoptată la 22 noiembrie de 
Consiliul de Securitate apreciind că 
„nu vor exista posibilități de regle
mentare fără evacuarea prealabilă a 
tuturor teritoriilor ocupate de la 
declanșarea conflictului". A fost ex
primată speranța că eforturile tutu
ror ar putea fi conjugate, în special 
în cadrul O.N.U., în vederea ajunge
rii la o reglementare justă și echi
tabilă, susceptibilă să stabilească o 
pace durabilă în regiune.

Șefii de stat au convenit să favo
rizeze „utilizarea unor forme mo
derne și reciproc avantajoase de pu
nere în valoare a resurselor petro- 

Generalul 
președintele 

o vizită ofi-
Here ale Irakului". 
Aref l-a invitat pe 
de Gaulle să efectueze 
cială în Irak.

Președintele Aref 
sîmbătă Parisul plecînd 
capitala R.A.U. el a fost întîmpinat 
de președintele Nasser.

a părăsit 
la Cairo. In

Wilson
Atlanticul

Episodul întîlniiii de la Wa
shington dintre H. Wilson și 
L, Johnson pare să fi atras 
un plus de atenție, mai mult 
datorită circumstanțelor apă
sătoare în care s-au desfășu
rat convorbirile.
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CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA 

DE LA LIVIU RODESCU

Ambii parteneri au consta
tat, fără îndoială, că preocu
pările lor prezente sînt domi
nate de războiul din Vietnam. 
Se știe că vizita la Washing
ton a fost însoțită aici de 
două contrastante adoptări de 
atitudini : conservatorii au ce
rut premierului britanic să 
exprime sprijin deplin poli
ticii americane în Vietnam, în 
timp ce aproape o sută de 
deputați laburiști, semnatari 
ai unei moțiuni, au cerut ca 
Wilson să pronunțe la Wa
shington disocierea Marii 
Britanii

Punctul de 
servator pare 
pănit în mare 
fiind că, după 
rul „Sun",

France Presse, relevînd 
larg deschis eventualelor 

de către R.D. Vietnam, 
că guvernul acestei țări a COPENHAGA 10 (Agerpres). — 

Noul prim-ministru danez Bauns- 
gaard a declarat în Parlament că 
guvernul său consideră recunoaște
rea liniei Oder — Neisse „drept un 
punct de plecare pentru eventua
le tratative privind problema secu
rității europene", informează agen
ția vest-germană D.P.A. în același 
timp, ar trebui să fie avută în vede
re „problema unei recunoașteri a 
Germaniei răsăritene", a precizat 
primul ministru danez. Baunsgaard 
a aoreciat că realizarea securității 
europene, pentru care se pronunță 
și guvernul danez, este „dorința 
tuturor țărilor europene".

disocierea
de această politică, 

vedere con- 
să fi precum- 
măsură, dat 
cum scrie zia- 

„muu , „Harold Wilson a 
refuzat în mod public să diso
cieze Marea Britanie de po
litica americană în Vietnam.

Este remarcat la Londra 
pasajul în care oaspetele bri
tanic a sugerat la Washing
ton o „reținere" a Statslcr fi
nite în războiul din Vietnam, 
și în prezent mulți se întrea
bă dacă respectiva expresie a 
fost sau nu folosită în dorin
ța ca cercurile parlamentare 
laburiste de acasă să o inter
preteze ca o critică la adresa 
S.U.A. Primele reacții apărute 
aici par să arate că vizita 
a ameliorat atmosfera, nu" 
sită de momente de tensĂ 
ce caracterizează relațiile i 
tre cele două țări.
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inalienabil al poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur problemele sale 
fără amestec din afară, se sublinia
ză în declarație.

C.C. al 
felicitări 

Eliberare

din Vietnamul de sud 
o prezentare a ultime- 

arătînd că victori-
lui Nguyen Huu Tho, 
Prezidiului C.C. al

Reprezentantul permanent în 
U.R.S.S. al Frontului Național de 
Eliberare 
a făcut 
lor evenimente,
ile repurtate în ultimele zile, crearea 
organelor puterii revoluționare în 
regiunile eliberate și constituirea 
unor noi organizații patriotice de
monstrează că lupta de eliberare a 
poporului sud-vietnamez a intrat în- 
tr-o etapă nouă. El a mulțumit Co
mitetului Central al P.C.U.S., guver
nului și poporului sovietic „pentru 
sprijinul acordat luptei poporului 
sud-vietnamez împotriva agresorilor 
americani și marionetelor 
Saigon".

Secretarul general al 
P.C.U.S., transmițînd 
Frontului Național de 
și întregului popor sud-vietnamez 
pentru „noile victorii care au o im
portanță nu numai militară, ci și 
politică", a subliniat că „de partea 
Vietnamului sînt toate forțele anti- 
imperialiste și iubitoare de pace. El 
a reafirmat că poporul vietnamez 
„poate conta și pe viitor pe ajutorul 
și sprijinul frățesc al Uniunii Sovie
tice".

în mesajul 
președintele 
F.N.E. din Vietnamul de sud, adre
sat premierului Consiliului de Stat 
al Republicii 
printre 
numele 
și al C.C. 
mul de sud, vă adresez 
pentru felicitările călduroase pe 
care mi le-ati trimis în numele po
porului și guvernului, chinez, cu 
prilejul victoriilor strălucite obținu
te dă forțele armate de eliberare 
din Vietnamul de sud“. în mesaj sînt 
adresate mulțumiri. Partidului Co
munist Chinez, guvernului și poporu
lui chinez pentru „sprijinul și aju
torul'acordat luptei poporului viet
namez împotriva agresiunii ameri
cane, pentru salvarea națională".

Populare Chineze, 
altele se spune : „In 
poporului sud-vietnamez 

al F.N.E. din Vietna- 
mulțumiri 

călduroase

Sgiiw

NEW DELHI 10. — Primul minis
tru al Indiei, Indira Gandhi, a pri
mit sîmbătă pe șeful delegației ro
mâne la Conferința Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvoltare, 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Au fost 
abordate probleme de interes co
mun pentru ambele țări.

In cursul aceleiași zile, Gheorghe 
Rădulescu a avut o întrevedere cu 
Morarji Desai, vice-prim-ministru 
și ministru? de finanțe al Indiei.

Tot sîmbătă, șeful delegației ro
mâne s-a intîlnit cu dr. Râul Pre
bisch, secretarul general al 
U.N.C.T.A.D.

DECLARAȚIA 

AGENȚIEI TASS
Arătînd că oamenii sovietici 

își exprimă în mod hotărît sprijinul 
față de lupta justă de eliberare a 
poporului vietnamez împotriva im
perialismului american, pentru liber
tate si independență, declarația pre
cizează că este timpul ca cei care e- 
laborează politica S.U.A. să înțelea
gă că prin extinderea agresiunii nu 
vor obține nimic ci provoacă ripos
ta și mai puternică din partea po
porului vietnamez. Pacea în Viet
nam poate l'i obținută pe calea înce
tării imediate a agresiunii america
ne, pe baza respectării dreptului

AL R. P. D. COREENE
Declarația condamnă acțiunile a- 

gresorilor americani în Vietnamul de 
sud și relevă că, la fel ca și pînă 
acum, poporul coreean va face tot 
ceea ce îi stă în putință în vederea 
sprijinirii poporului vietnamez în 
lupta sa dreaptă împotriva agresiunii 
americane, pentru salvare națională 
și va lupta pînă la capăt alături de 
el în lupta comună împotriva impe
rialismului american. Totodată, se 
cere ca Statele Unite să înceteze de
finitiv și necondiționat toate actele 
de război împotriva poporului viet
namez, să părăsească imediat Vietna
mul de sud, retrăgînd de acolo toate 
trupele și armamentele lor și ale ță
rilor satelite.

NORODOM SIANUK:

„Am recunoscut FIE., 
guvernul saigonez 

nu există pentru noi“
„Am recunoscut Frontul Național 

de Eliberare din Vietnamul de sud, 
guvernul de la Saigon nu există pen

tru noi" : prin această precizare, fă
cută Ia Pnom Penh, șeful statului 
cambodgian, prințul Norodom Sia- 
nuk, a dat o dezmințire, categorică u- 
nor speculații apărute în presa ame
ricană despre un „aranjament" intre 
Cambodgia și regimul saigonez.

în același timp, din New York s-a 
anunțat că președintelui Consiliului 
de Securitate i-a fost adresat un do
cument de către reprezentantul per
manent al Cambodgiei la O.N.U. Do
cumentul acuză forțele armate ame- 
ricano-saigoneze de violare în 
mai multe rînduri a granițe
lor, a spațiului aerian și a 
apelor teritoriale cambodgiene.

Ieri, France Presse a relatat 
clin Saigon : sute și sute de re- 
fugiați. părăsesc cartierele cu
prinse de flăcări. In cursul di
mineții de sîmbătă numeroase 
case au fost distruse de bom
bardamentele. aeriene america
ne Folografia, transmisă de 
U.P.I., înfâfișează exodul.din 
cartierele situate în nord-vestul

Saigonului
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AGENȚIILE
DE PRESĂ
TRANSMIT: Greva lucrătorilor de la serviciile de salubritate din 

New York a intrat în a noua zi ; pe străzile metropolei 
s-au adunat între timp 80 000 tone de gunoaie

într-un cadru festiv a fost 
sărbătorită ziua României la 
Tîrgul din Madras. Șt. Voinov, 
consilier comercial al României în 
India, și Ion Ciucișan, directorul pa
vilionului român, au oferit o recep
ție.

Kim Ir Sen l-a primit pe B. 
Ponomariov. După cum relatează 
agenția de presă coreeană, Kim Ir 
Sen, secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din 
Coreea, l-a primit pe Boris Ponoma
riov, secretar al Comitetului Central 
al P.C.U.S., conducătorul unei dele
gații de partid, care, la invitația C.C.

al Partidului Muncii din Coreea, se 
află într-o vizită în această țară.

„Extinderea relațiilor co
merciale cu țările socialiste 
trebuie să se înfăptuiască prin stabi
lirea relațiilor diplomatice cu aceste 
state",■ a declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă, președintele Juntei 
naționale de planificare din Ecuador.

Secretarul general al 
C.C. al Partidului Neo Lao 
Haksat, Thao Fumi Vongvicit, 
a adresat un mesaj copreședinților 
Conferinței de la Geneva pentru 
Laos, în care condamnă bombarda
rea teritoriului Laosului de către a- 
viația americană. în mesaj se arată

® B
că la 3 și 4 februarie, avioane a- 
mericane au bombardat o serie de 
raioane eliberate, la sud-vest de ca
pitala provinciei Xieng Khouang, cau- 
zînd victime.

Regele Belgiei a continuat 
sîmbătă consultările în vederea 
soluționării crizei guvernamentale. 
Discuțiile nu au dus încă la nici un 
rezultat. Se apreciază că vor mai tre
bui să treacă cel puțin opt zile îna
inte de a se putea găsi o persoană 
care să-și asume răspunderea fot mării 
unui guvern de specialiști.

Represiuni polițienești în 
Republica Dominicană. în 
urma zvonurilor care au circulat în

o n o
capitala dominicană și potrivit cărora 
s-ar pregăti un complot împotriva ac
tualului guvern, autoritățile domini
cane au dezlănțuit o campanie de a- 
restări în rîndul persoanelor consi
derate suspecte. La Santo Domingo 
și în alte localități poliția efectuează 
descinderi și percheziții.

Locotenent colonelul Ojuk- 
wu, conducătorul provinciei 
secesioniste Biafra, ar Si dis
pus să înceapă negocieri cu 
guvernul federal nigerian în 
vederea încetării luptelor dintre tru
pele sale și cele federale, relatează 
agenția France Presse, citînd postul 
de radio biafrez.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteii”. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi ți instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil


