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LUCRĂRILE
SESIUNII MARII

ADUNARI NAȚIONALE

• Marți a avut loc 
la clubul muncitoresc 
„Siderurgistul" din 
Hunedoara un simpo
zion consacrat SEMI
CENTENARULUI U- 
NIRII TRANSILVA
NIEI CU ROMANIA. 
Profesorul Mircea Va
lea, directorul Muzeu
lui din Deva a vor
bit cu acest prilej 
despre semnificația și 
însemnătatea istorică 
a înfăptuirii actului 
de desăvîrșire a unită
ții naționale a poporu
lui român.

La Fabrica de hîrtie 
„Letea" din Bacău. A 
ÎNCEPUT SĂ PRODU
CĂ O NOUĂ INSTA
LAȚIE de fierbere a 
celulozei. Avînd o ca
pacitate anuală de 
10 000 tone, instalația 
va asigura creșterea 
producției de celuloza 
cu peste 30 la sută. 
Noul obiectiv indus
trial a dat prima șar
jă cu 2 luni înainte de 
termen.

• Au fost date 
exploatare drumurile 
modernizate CRAio- 
VA-CALAFAT și CA
RACAL - CORABIA. 
Primul, în lungime de 
85 km, a fost terminat 
cu 45 de zile mai de
vreme decît prevede
rile de plan, iar celă
lalt CU 15 zile.

• In zona depresio- 
nară Rădăuți, unde se 
execută lucrări de îm
bunătățiri funciare
pentru a fi redate a- 
griculturii aproape
8 000 ha, A FOST TER
MINATĂ REGULARI
ZAREA PÎRAIELOR 
POZEN și VOITINEL, 
pe o lungime de 15 
km. Se asigură astfel 
colectarea apelor de 
pe o suprafață de 3 500 
ha care poate fi folo
sită acum ca teren 
agricol.

Din recentele 
furnizate de Oficiul 
Național de Turism 
reiese că în anul vii
tor CAPACITATEA 
DE CAZARE IN STA
ȚIUNILE BALNEO
CLIMATERICE MA
MAIA, EFORIE, MAN
GALIA ȘI ALTELE
VA 
PESTE 
LOCURI, 
creșterea 
de cazare 
numărul unităților de 
alimentație publică. 
Numai în anul 1969 
vor fi date în func
țiune 15 unități.

De asemenea, vor fi 
date în folosință, în 
diferite regiuni turis
tice ale țării, noi tere
nuri pentru camping 
și căsuțe turistice.

CREȘTE
7 000
O dată cu 
capacității 

va spori și

• în sala cinemato
grafului „Victoria" din 
Bîrlad a avut loc 
marți un SIMPOZION 
CONSACRAT ANI
VERSĂRII UNUI SE
COL DE LA NAȘTE
REA SAVANTULUI 
EMIL RACOVIȚĂ. 
Cu acest prilej, cadre 
didactice din localita
te au prezentat comu
nicări despre viața ‘și 
opera savantului. In 
Încheiere, a fost pre
zentat filmul docu
mentar „Emil Raco- 
viță".

Adunări de dări de seamă și alegeri in organizațiile U.T.C

INTRE „ORIENTAREA

Lucrările celei de a două
sprezecea sesiuni a celei de a 

A V-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale au continuat in 
cursul zilei de marți.

Q La sosirea în sală, conducă
torii partidului și statului au 
fost întîmpinați cu vii și înde- 
lungi aplauze.

La lucrările sesiunii au luat 
parte numeroși invitați, șefi 

® de misiuni diplomatice acredi
tați la București, ziariști.

ln prima parte a ședinței de 
V dimineață, la discuțiile gene

rale asupra proiectului Codu- 
• lui de procedură penală al Re

publicii Socialiste România au 
luat cuvîntul deputății Avram 

• Bunaciu, președintele Comisiei 
constituționale, Emil Bobu, 
prim-secretar al Comitetului 

• județean Suceava al P. C. R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, Mircea Rebrea- 

A nu, judecător, Ludovic Takacs, 
profesor universitar, și Ion 
Savin, prim-secretar al Comi- 

A tetului județean Vaslui al 
P. C. R., președintele Consiliu
lui popular județean.

4) După încheierea dezbaterilor 
a avut loc discuția pe articole 

£ a Proiectului de lege. Cu u- 
nele amendamente propuse de 

Q deputați, Marea Adunare Na
țională a adoptat prin vot se- 

a creț, cu bile, Codul de proce- 
" dură penală al Republicii So

cialiste România.

în continuarea lucrărilor, 
ținîndu-se seama de strînsa le
gătură dintre proiectul de Le
ge pentru punerea în aplicare 
a Codului penal al Republicii 
Socialiste România, din 21 iu
nie 1968 și proiectul de Lege 
pentru punerea în aplicare a 
Codului de procedură penală 
al Republicii Socialiste Româ
nia, înscrise la punctele 2 și

a doua a
lucrărilor

3 ale ordinei de zi, Biroul Ma
rii Adunări Naționale a pro
pus ca prezentarea celor două 
proiecte de legi să fie comu
nă, iar discuția pe articole și 
votul să se facă separat.

Propunerea a fost adoptată 
de Marea Adunare Națională. 
Expunerea la aceste proiecte 
de legi a fost prezentată de 
ministrul justiției, Adrian Di- 
mitriu, iar raportul Comisiei 
juridice de deputatul Traian 
Ionașcu, președintele comisiei.

A avut loc apoi discuția pe 
articole a proiectelor de legi 
prezentate. Supuse în întregi
me votului deputaților, Marea 
Adunare Națională a adoptat 
prin vot secret, cu bile, Legea 
pentru punerea în aplicare a 
Codului penal al Republicii 
Socialiste România din 21 iu
nie 1968 și Legea pentru pune
rea în aplicare a Codului de 
procedură penală al Republicii 
Socialiste România din 12 no
iembrie 1968.

Trecîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi, 
ministrul justiției, Adrian 
Dimitriu, a prezentat, în ședin
ța de după-amiază, expunerea 
la proiectul de Lege privind 
stabilirea și sancționarea con
travențiilor. Raportul comun 
al Comisiilor juridică și admi
nistrativă la acest proiect de 
lege a fost expus de deputa
tul Emil Bobu, președintele 
Comisiei administrative.

La discuția generală asupra 
acestui proiect de lege, au luat 
cuvîntul deputății Ștefan 
Boboș, prim-secretar al Co
mitetului județean Neamț 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, vice
președinte al Asociației juriș- 
tilor, Ion Zăvăleanu, prim-se
cretar al Comitetului munici
pal Craiova al P.C.R., prima
rul municipiului Craiova,

DE SUS Șl OPȚIUNEAÂÂ

TINERILOR
Plină ochi, sala freamătă. E 

adevărat, cei care au vorbit pînă 
acum, nu și-au economisit vor
bele. Efortul lor a fost să ros
tească fraze cît mai convingă
toare. Totuși n-am simțit nici 
o clipă stabilindu-se relația sim
plă a vorbitorilor cu sala. Pă
rea că participanții la discuțiile 
pe marginea dării de seamă se 
situau departe unul de altul, fie
care pe cîte o înălțime deasupra 
celor cîteva zeci de oameni care 
îi priveau, dar nu îi și ascultau, 
sau o făceau cu speranța că aș
teaptă din clipă în clipă sa 
audă altceva.

Ne aflăm la conferința de dare 
de seamă și alegeri a organiza
ției U.T.C. de la Liceul peda
gogic din Galați. Aparent tot 
ce se spusese acolo în cursul 
„dezbaterilor14 fusese demn de 
reținut, luările la cuvînt fuse
seră pline de elemente con
crete : „Am efectuat..." „am 
reușit să...*,  „am organizat...", 
„am vizitat...", „am strîns...". 
Iar după terminarea enumerări
lor, se instaurau cîteva clipe de 
liniște, apoi lua altcineva cuvîn
tul și începea o altă serie de 
enumerări. Ne-am fi așteptat ca 
cineva să intuiască un fenomen 
pozitiv sau — de ce nu ? cri
tic, să încerce o analiza a aces
tuia, să-i descopere cauzele, 
pentru a obține pornind de aici 
alte efecte în activitatea prac
tică. Spre surprinderea noastră 
doar un singur tinăr, Ion Cher- 
ciu, nu s-a împotmolit în ele
mentul particularului, ci a iz
butit să reliefeze prin fapte

stări cu caracter general în 
viata organizației, ordonîndu-le 
într-o interesantă bază de pro
puneri.

Intr-o scurtă discuție purtată, 
după încheierea dezbaterilor, cu 
cîțiva participanți ne-am expri
mat părerea că s-a plutit la su
prafață, că înscrierile lor la cu
vînt au făcut dovada unei mari 
superficialități.

— Nu-i adevărat, ne-a ripos
tat mirat primul.

— Eu am arătat acțiunile pe 
care le-am făcut, ne-a spus al 
doilea, iar al treilea, ni s-a jus
tificat cu oarecare iritare în 
voce :

— Am spus tot ce știu.
Da, spusese băiatul tot ce știa. 

Nu numai că a enunțat acțiu
nile la care a participat, ci pe 
unele le-a povestit cu lux de 
amănunte. Că amănuntele ace
lea erau inutile prin lipsa ori
cărei semnificații, că în locul 
lor s-ar fi putut face referințe 
la resursele nefolosite ale co
lectivului, la modalitățile pro
babile de punere în valoare a 
acestor resurse se dovedește 
pînă la urmă tot atît de ade
vărat ca și faptul că „tot ce 
știu' nu e chiar „tot ce știu" 
Dovada constă în însăși situa
ția creată, cind, la întrebările 
noastre, aceiași tineri încep să 
detecteze un fenomen sau altul 
iâ-i reliefeze resursele din care

ION CHTRIC 
MIRCEA TACCIU

(Continuare in pag. a IV-a)
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DESTINUL TEATRULUI

ÎMPĂDURIRI

Radu Popescu : POLITICUL ESTE

Polizorul mușcă atent din me
tal, zborul scînteilor în cerul 
halei este neîntrerupt. Imagi
ne din hala de finisaj a Uzi
nei „Republica*  din Capitală

Foto: ION CUCU

VENTILAȚIA... VENTILEAZĂ |
PRODUCTIVITATEA I

I

DE TOAMNA

IN INTIMPINAREA 
ADUNĂRII GENERALE

A SCRIITORILOR
Momentul literar contemporan, moment de 

intensa efervescență, datorită modului demo
cratic de promovare și evaluare a valorilor, 
capătă rezonanțe puternice în conștiința citi
torilor. Adeziunea publicului este, în fond, fi
rească. înarmați cu concepția marxist-leniriîstâ 
despre lume și societate, scriitorii contemporani 
au creat opere de înaltă valoare estetică, ope*  
re pătrunse de .urv autentic spirit umanist, Prin 
virtuțile lor artistice și civice, creațiile literare 
răspund aspirațiilor celor mai nobile ale oa
menilor : aspirației de frumos, de puritate, de 
dreptate, dragostei față de patria socialistă și 
de viitorul ei luminos.

Literatura română de azi este o literatură 
angajată în procesul complex de făurire a con
științei și de comunicare a omului societății 
socialiste. Din acest motiv, mesajul său social 
găsește o largă audiență. Iar, prin opțiunea șa 
pentru marile probleme ale prezentului, scrii
torul român își afirmă, cu, și mai multă preg*  
nanță, prezența sa tot mai eficientă în actua
litate.
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Mircea Constantinescu:
VÎRSTA CREAȚIEI

...Sîntem în biroul tovarășului 
ing. Pompiliu Ioanițoaia, inspec
tor șef la Inspectoratul județean 
pentru protecția muncii — Bră
ila, unde ni se prezintă o situa
ție privind îmbolnăvirile profesio
nale de-a lungul celor patru ani 
de funcționare a Combinatului de 
fibre artificiale Brăila. Pînă în 
prezent, de la începutul anului 
curent, s-au pierdut din cauza 
absențelor provocate de îmbolnă
viri peste 15 000 de om-zile (în 
trimestrul III numărul de zile a- 
proape că egalează pe cel înre
gistrat în primele 6 luni !). Pro
ducția ce s-ar fi realizat dacă 
toți aceștia n-ar fi fost scoși 
din procesul muncii ar fi de peste 
136 000 000 lei. Și, pentru a în
tregi și mai mult tabloul de mai 
sus, arătăm că numai în trimes
trul III a.c. valoarea producției 
globale pierdute, ca urmare a ce
lor 8187 om-zile, cît reprezintă 
îmbolnăvirile profesionale, se ri
dică la 5 725 625 lei.

Să vedem de ce s-a ajuns la 
o astfel de situație, căror factori 
se datorește menținerea unui cli
mat toxic cu mult peste limitele 
admisibile la combinatul din 
Brăila ; să vedem cum au reac
ționat (și reacționează) cei che
mați să răspundă de această si
tuație.

Consemnăm mai întîi opinia to
varășului inginer Victor Gorcea, 
inspector general șef-adjunct al

Inspectoratului general pentru 
protecția muncii,

— De la bun început combi
natul a pornit cu liniile I $i II 
de fabricație fără să aibă ven
tilația asigurată. Și tot de la în
ceput s-au manifestat deficiențe 
serioase în ce privește stăpînirea 
întocmai a proceselor tehnologi
ce. Pe parcurs au apărut semnele

nor- I

Anchetă
economică

la Combinatul
de fibre artificiale

din Brăila

vizibile ale nerespectării discipli
nei la locurile de muncă : depozi
tarea deșeurilor prin halele de 
fabricație (deșeurile degajă noxe 
periculoase pentru sănătatea lu
crătorilor), închiderea și deschide
rea necorespunzătoare a cotelor 
de la mașini ș.a.m.d.

Ani de-a iîndul, conducerea 
combinatului, a Ministerului in
dustriei chimice, a „pedalat" fără 
încetare pe realizarea „oricum și 
în orice condiții" a planului de 
producție, fără să acorde aceeași

atenție asigurării condițiilor 
male de lucru. .

— Instalațiile de ventilație, a- I 
rată inspectorul șef Ioanițoaia, au ■ 
fost lăsate pradă coroziunii și de- - 
gradării. Nimeni nu se interesea- I 
ză ca ele să funcționeze în per- ■ 
manență, putîndu-se, astfel, evita . 
situația neplăcută a îmbolnăviri- I 
lor profesionale. ■

împreună cu tovarășul loan:- . 
țoaia întreprindem o vizită în I 
combinat. Ne-am oprit mai întîi ■

Iîn secția filatură-celofibră. Pe 
jos, bălți de leșie ce conțin sub
stanțe toxice volatile în proporții 
ridicate, iar jghiaburile de scur
gere a leșiilor sînt descoperite. 
Lîngă o mașină se luau „probe". 
Am întrebat-o pe șefa laborato
rului de toxicologie, tovarășa 
tana Ichim, care este scopul 
stora ?

— Să determinăm gradul 
nocivitate, ne spune dînsa...

Operațiune inutilă, am 
noi, de vreme ce se iau probe 
doar la o singură mașină (din 6). 
atmosfera fiind viciată de noxele 
ce se degajă în întreaga secție ; 
de xieme ce rezultatele, și așa ar
bitrare, nereale, se consemnează, 
fără nici un folos, într-un regis
tru necontrolat de diriguitorii ac
tivității productive de aici. Și, 
totuși, chiar și în aceste „limite"

Sul-
ace-

de

zice

PETRU G. BRATU

(Continuare în pag. a V-a)

Pe Insula Mare a 
Brăilei, Insula Mi
că, lunca Șiretului 
și pe terasa de nord 
a Bărăganului au 
început masive îm
păduriri de toamnă, 
Ln scopul sporirii 
patrimoniului fo
restier, pentru a 
răspunde cerințelor 
actuale ale indus-

triei și comerțului. 
Pe circa 1000 ha au 
fost executate lu
crări de pregătire a 
terenului, iar pe al
te 700 ha au fost fă
cute gropile pentru 
plantarea de plop, 
salcie și salcîm. Noi
le plantații vor be
neficia de material 
săditor superior din

punct de vedere e- 
conomic și al adap
tării la condițiile de 
climă și sol din zo
nele respective, 
crescut în pepinie
rele Inspectoratului 
județean silvic Ga
lați.

(Agerpres)

Aurel Brumaru: EXPRESIA

CONDIȚIEI UMANE

VERSURI DESPRE PATRIE
SEMNATE DE

• Gabriela Melinescu
• Florentin Popescu
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Cu ani în urmă 
într-o după amiază, 
la un matinen. am 
fost martorul fluie- 
rării lui Arghezi. Se 
juca Seringa și un 
grup de tineri stu- 
denți la medicină, 
puși de cineva s-au 
dedat la viciul caba
lei într-un zgomot 
infernal. Au fost 
scoși cu pumnii din 
sală și spectacolul a 
continuat. Mi-am zis 
că e preferabil să 
fi fluierat în halul 
ăsta decît aplaudat 
de o critică plină de 
curtoazie și de un 
public ieftin care 
vrea să rîdă la ori
ce și de orice. Pe 
scenă se dădea în 
acte cu vitriol în o- 
brazul unor șnapani. 
Intîmplările ridicate 
de piesa marelui poet 
se cunosc, n-o să le 
enumăr, spectacolele 
s-au reluat în urmă 
cu un an sau doi, 
nu știu dacă a fost 
un succes, dar ori-

cind teatrul arghe
zian, adunat de cu- 
rînd într-un volum, 
merită a fi jucat.

Nu e vorba de o 
îndemînare scenică, 
de o operă care să 
aducă lumea la Stu
dio Național ca pe

vut nevoie de o sce
nă particulară, de o 
trupă ca a domnului 
Moliere și cred că 
ar fi jucat el însuși 
în unele din aceste 
scenete ciudate, atît 
de apropiate, unele, 
de Jarry și de Ur-

o ureche metafizică, 
poetul ascultă viața 
și o înfățișează cu 
mijloace exacerbate. 
Efectul este dintre 
cele mai zguduitoare 
și mă gîndesc că un 
teatru studențesc sau 
unul experimental

PLANETARIUM
EUGEN BARBU

mulțimile gălăgioase 
la stadioane în zilele 
meciurilor mari. Au
torul „Cuvintelor 
potrivite" face glume 
enorme în proză și 
vers, se amuză adică 
întîi pe sine și pe 
urmă pe alții. Ca și 
Călinescu el ar fi a-

muz, ca să nu-1 mai 
pomenim pe clasicul 
absurdului, Ionescu.

Se reproduce dia
logul mecanic pe ca- 
re-1 auzim în viață și 
se pun în fața spec
tatorului închipuit 
oameni în situații de 
un teribil grotesc. Cu

an ar avea decît de 
cîștigat montînd mi
cile bijuterii arghe
ziene.

Hamletul său este 
un pamflet în cel 
mai pur stil „ba
roane" de un groteso 
care atinge paroxis-

mul fără a friza vul
garul sau scîrba. 
Dalila mi se pare o 
parodie nobilă, de e- 
sență, intrînd în in
teriorul acestui gen 
compromis cu ușură
tate. Fără să vreau 
mi-am adus aminte 
de Iona Iui Sorescu 
care printr-un acci
dent de interpretare 
sau de luare în se
rios a devenit o tra
gedie și încă una atît 
de des citată incit 
încep să am îndoieli 
asupra capacității u- 
nor inteligențe con
temporane.

La Arghezi luneca
rea de la glumă Ia 
serios se face pe 
nesimțite în cadre 
scurte. Genială este 
scurtimea acestor fe
lii de viață, nonșa
lanța verbelor și au- 
topersiflarea autoru
lui. Ceea ce au des
coperit unii la 
Brecht: detașarea de 
text, poetul nostru 
cunoștea de mult și 
practica în secret.



PAG. 2 SClNTEIA TINERETULUI

însuși faptul că are cir
culație acest cuitinst, „rol" — 
he face să ne gîndim că 
raportul scriitorsocietate 
presupune un anumit spec
tacol. și zicem anumit 
spectacol pentru că nu este 
unul obișnuit, ci este acela 
a cărui punere In scenă 
aparține scriitorului. El își 
alege rolul, ca scriitor. 
Deci scriitorul „joacă" pe 
ceva, are b 'anumită miză 
In spectacol, o miză care 
ține de reușita artei sale. 
Și țirtind seama de reușită 
el este interesat de suc
cesul lujerului pe care-l 
face. Și pentru asta tre
buie să creadă în ceea ce 
face. Altfel, lucrul pe care 
îl face nu va transmite 
forța și investiția pe care 
scriitorul o lasă, ca om, In 
operă. Societatea începe 
pentru scriitor de la priete
nii cei mai apropiați și se 
termină — aici stă impor
tanța artei pe care o face 
— dincolo de .contempora
neitatea căreia îi aparține.

El, scriitorul, ar trebui să 
scrie cu credința că va re
zista și peste o mie de ani. 
Ca să reziste el trebuie să 
treacă temeinic prin con
temporaneitatea lui, să-i 
cunoască pulsul, ideile, și

el să fie închisă și inacce
sibilă altor vremi sau altei 
civilizații. Și fondul acesta 
minim pe care este nevoit 
să-l păstreze ca să reziste 
dincolo de viața lui empi
rică, este fondul lui de

ROLUL SCRIITORULUI 
IN SOCIETATE

MARIN TARANGUL

tn primul rînd, oame
nii. Deci, societatea este 
pentru scriitor omul în 
toate posibilitățile lui. Și 
tocmai de aceea el trebuie 
să fie atent la ceea ce măr
turisește el despre contem
poraneitate, ca nu cumva 
societatea așa cum o vede

conștiință. Prin ehiar res
pectarea conștiinței care U 
trăiește pe el, care-l face 
să-și aleagă o poziție în lu
me ca om și scriitor, prin 
bunul simț de a nu fi altul, 
de a nu se lăsa amestecat 
cu lucruri străine lui, scrii
torul este în societate. Este

elementar să spui fond de 
conștiință, dar tocmai pen
tru că este elementar în
seamnă că este și foarte 
important. Este exact lu
crul peste care nu se poate 
trece. Și dacă treci cu dis
preț ca peste o mediocri
tate prea banală peste pro
pria ta conștiință, dacă 
treci peste ea ca peste un 
lucru prea puțin „modern", 
prea puțin „nou", prea lip
sit de șoc, rămti tn afara 
societății.

Șîntem înaintea unui mo
ment în care se adună a- 
cei oameni ai unei socie
tăți care o reprezintă prin 
scrisul lor și ii dau ceva 
pe limba și în gindul el. 
Ei dau ceva din istoria ță
rii, din adincimea trecută 
șî viitoare cu care această 
istorie capătă gest; ei dau 
pentru ca propria lor is
terie să rămină; ei dau 
pent-u ca istoria id capete 
ființă și să existe prin mar
torii ei care știu să o măr
turisească în scris.

Responsabilitatea acrișo
rului este un imperativ iz- 
vorît din atașamentul său 
fafă de principiile timpului 
său. înțelegerea profundă a 
unei structuri sociale este 
chestiunea vitală a litera
turii, și virsta creatoare 
este strict dependentă de 
virsta ideilor scriitorului.

Un scriitor tinăr este o 
promisiune, o speranță, un 
poimiine și, prin excepție, 
un azi. El va putea, va a- 
funge, va reuși, va atinge. 
El se conduce după, urmea
ză pe, face parte din, poa
te fi inclus intr-un curent 
tau altul, intr-o „școală" 
sau alta etnd poate fi vor
ba de așa ceva. Pe el l-au 
format — nu se poate sus
trage oricărei influențe — 
unii din contemporani ori 
înaintași, îmbrățișat de 
unii — el dorește de toți — 
poate exagerat de alții. In-

tr-un cuvint, un scriitor ; deg^tfl.A 
tinăr înseamnă atit âe.riult'. ce. abate

tor tinăr inseamni^tSttlT^ deatikdși-nti-ifn
Nu mă interesează virsta. 0 ZQM puter-
conformă metabolismului, nică în universul progre-

CREAȚIEI
MIRCEA CONSTANTINESCU

partidului, rolul său hotM- 
■,țgr in: toate domeniile.

, Toate aceștea se cer spu- 
»~se, scrise, oglindite, eterni

zate. Ani avut scriitori ti
neri, avem și vom avea.

Eflorescenta climatului 
de creafie actual este *ub  
egida celei mai elevate, 
mai proteice zodii.

Respectul muncii scriito
rului. o bună înțelegere a 
ceea ce vrea să' fie arta-sa, 
un loc meritat-Intre cele
lalte arte și alături de ele. 
In societatea pe care o elu- 

sint proble- 
- nit p» care le pot discuta 

scriitorii in cadrul Adună-
rii lor generale. Ei trebuie 

ci cealaltă, a creativității ti- tist. Poporul nostru se con— să dezbată acele chestiuni 
nere, virsta mereu debutau- struiește pe sine-, " intr-un ale scrisului lor care si in
tindu-ne de îndemnul lui pr°ce! Zburător pentru drituiască și să justifice tn
Arghezi. cine este'atent. Societatea cel mai tnalt grad încrede-

Trăim un timp de mare noastri socialista reflectă rea nafiunii, _• întregului
avint economic, arătăm eu viziunea marxist-leninistă a popor tn scriitorii săi.

ÎN INTlMPINAREA ADUNĂRII GENERALE A SCRIITORILOR
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DUNĂREA, UN RlU DRAMATURGIA ȘI
FRUMOS

GABRIELA MELINESCU

Dundrea, un brîu frumos 
încrustat cu pești și plante, 
apa vie cu miros, cu auz, cu vâz 
ale lumii celeilalte.

Eu md las cu pârul lung 
jumdtatu peste ape, 
dorurile sâ le-a|ung 
mtinile precum vîslele sd-mi scape.

Cu aceasld dungd vie 
de argint, frumos pdmînful 
se adund ca-n vorbire 
literd cu literâ, cuvîntul.

Alexandra GheorghHI .BACO VIA"

POEM DE ROD
Șl TARĂ

FLORENTIN POPESCU

Pline da rod cuvintele pe aer 
duc merele în roșu hohotind 
și struguri mari și prune și gutui 
peste pâmîntu-n rotitor balans 
atîrnâ soarele cînd coșuri de lumind 
arome hohotesc și-n univers dezlănțuie arome 
și-n ceasul greu de rod și de semințe 
capâtâ zilele contur de inimi 
capâtâ brațele contururi de cunund 
și-n marginea de țară desenata 
pe inimi și pe arbori și pe pietre 
ca dintr-un mâr imens cît o planetâ 
barbar, și nesațul, și spornic 
eu mușc cuvintele spre o sâmînțâ 
de slava unica, și pura, și imensa 
și pe potriva rugului do dragoste din mine 
lîngâ târî mu! neamului, și al meu, și ai luminii 
și al evului aprins ce dinaintea noastrâ 
schimbat in constelații vine.

i

O ecriftorilor ve pnhjui.Aduna rec CAPACPATB DE CONVINGERE Șl DE

URIAȘA FORȚĂ DE ȘOC, O PyȚN COMUNĂ

printre oltel», o dezbct,r, o pros ,-e o'ce ac- UZARE A SPIRITELOR UMANE. Această con-
tualitate ale dramaturgiei ro-Anețb, gen a ci- d/ e —»—i a artei teatrale a Implîntat-o tn-
rui dezvoltare a fost mai onevo ocxi, dar acre totdeauna tn contemporaneitatea nemijlocită, a
trdiește de la o vreme tn ^'-e-*  detar—na*-o  sd reflecte direct preocupările
fial, critica vorbind cu îndreptă- -e cesp'e .-a polibce a • co-'ect-vrtății, sensul politic al epo-
moment al teatrului’. Tocmc caes*e  -oer e c . Evaz c-s-.!, nti-ripnul, preocuparea pen-
de explozie sînt ocaziile ce.e —«■ fcrvc-î!» e hu c*es-  .- e - -ore »tou la periferia drama-
pentru a cerceta ți a «’obiti cc-cc*e-s*c  e r.-~ e< si a •ecr-jlui.
unei literaturi, direct*  e ei e. D e- Acecs'â 'ez *c*e  s’-rpid comportd, firește,
mo tu rg ie politicd, tectru politic — z‘i co'.d Pc *»cu  are în teatru grade diferite
noțiuni care ar avea dreptu ce a ti socc e de transpc^ec d.e se exprimâ uneori direct, alte-
axiomatice. De îa o." g “ «sale TEATxJL ESTE ori ocit, *n  funcție de parametrii indefini-
O ARTA DE FOR, IDEILE SALE SÎNT FRCCLA- sob oi cec* ’e . Ancheta noastrâ își propune
MÂȚII; COMUNITATEA ABSOLUTA CARE SE sd opereze cn aceste nuanțâri, tinzînd,
INSTAUREAZĂ NTRc SrtCTACOL $' cccz sz-e o ce*  * e a teatrului politic, cel
CUI SAU DA ADEVARURiLOR TEATRULLR O pu" - spra p f.c-s pracisd a locului lui Tn con-

•e»~. s a-, -gas*-, actuale.

TEA TR UL
POLITIC O)

" A »pan« că teatrul ri lito
raluri ^nt fenomene politiei

•
 în esența lor — tată un loc 

comun, deja obositor, căci 
respectivul adevăr vine de

•
 demult, tocmai de ta A- 

ristotel. 9L totuși, o a- 
r.umită manieră de tea
tru se numește ta ora ae-

•
 tualâ. cu obstinație, team 

politic, dtiîd autori si specta
cole de mare notorietate ta 
oerideat. Formele respecti- 

Mk vel maniere merg pînă la 
w spectacolul jucat ta stradă, 

cu actori luati din trablie ri

•
 obligați U participe la dez
bateri politice de eea mal 
stringentă actualitate, pe ba- 
za unui text minim și lm- 

© provizat. S-a încercat chiar 
să se demonstreze teoretic că 
adevăratul teatru modern nu 

A are nevoie de text ; este su- 
w Mcient aă oprești douăzeci de 

oameni pe stradă șl să or-

•
 ganlzezi eu ei o discuție pe 
o chestiune la ordinea zilei 
sau pe marginea unei întîm- 
plâri de interes general pen- 
© tru a realiza spectacolul pvr. 
teatrul adevărat si esențial.

_ O încercare de acest gen a 
© fost făcută si la noi, ta Stu- 

dent-chib de către un tinăr 
regizor. Negulescu. O tatîm- 

• plare jucată de actori era 
pusă în discuția spectatorilor 
care urmau să asigure de 

• fiecare dată un final nepre
văzut al spectacolului. De ce 
nu se continuă ?

•
 Personal mă simt fascinat 
de orice îndrăzneală artistică 
care lărgește formele teatru
lui și stat gata să devin per- 

© titanul ei, căci nimic nu 
poate fi mal nobil pentru un 
autor, un rec-xot sau un ac-

A

înțelege-

rea timpu
lui pe care 
îl trăiești

ION BÂIEȘU

re morală sau politici în fi
ne ne pot pasiona din foar
te multe puncte de vedere, 
dar nu e obligatoriu să ne e- 
moționeze, să ne transmită 
un fior artistic.

Dar ideea anchetei în care 
stat invitat să particip nu 
are în vedere în primul rînd 
ti numai experimentul tea
trului politie ca atare, ei vi-

reezt capacitatea teatrului Ia 
(Caere de a ăeeanta (rarele 
eoaseciate pe care le av asu
pra seesibUltăților emane a- 
Utadiail*  soeiaî-pelitiee de a 
deeerte destine «menești afla
te In cea texte t»cial*pelitiee  
deflnlterti. Din acer! punct 
de rec ere crezul meu ar- 
tiatie er.e dintre cele mal 
obișnuite r. cuminți. Scriu 
din adinei convingere politi
ci si într-o manieră declarat 
realistă, cu alte cuvinte, atf- 
ta Tre~ e cît In jurul meu 
descopăr earaciere ii mora
vuri uimitor de ruseeptibile 
pentru convertire în metafo
ră n-em si pot trece alături 
de cei care înainte de a se 
apuca sâ acrie conspectează 
Biblia r. vin apoi si trarjpu- 
ri dramele antice în pielea 
omului din 19M. Trăim 
vremari tn care emil este 
mai pelitte ea erieind. vre
muri hi care aa(aj&rea Indi
vidului în conjunctura io- 
eial-politieă este totală si la 
un m.r>d vital. Asizurarea 
tuturor condițiilor pentru ca 
omul U-sl poată exercita de
plin acest drept al său si a- 
eeastă obli(ație totodată este 
o preocupare de seamă a 
partidului si statului. Parti
ciparea si întele(erea timpu
lui pe care îl trăiești, apăra
rea demnității umane — iată 
materialul din care încerc 
să hrănesc scrierile mele 
dramatice prezente și vii
toare, referindu-mă în spe
cial la 
celelalte
fi gata anul viitor șl care 
vor forma împreună o tri
logie cu o temă comună.

„Iertarea” și la 
două care vor

Cine spune teatru spune om, 
și cine spune om spune politică, 
-—- cel puțin de pe la stadiul ie
șirii dm cavernă și din pădure. 
Anticii știau aceasta, și nu au 
avut nevoie să-l aștepte pe Aris- 
tot pentru a le-o spune — ei, 
care cu vreo două sute de ani 
înaintea sentinței teoretice, ova
ționaseră niște opere dramatice 
prin excelență politice, și chiar 
ckect subversive, ca Prometeu 
im'Jmțnit și Orestia.

Desigur, și cine spune roman 
spune om, și cine spune poezie, 
spune om, — ca oricine spune 
numele unei forme sau alta a 
wtei, a culturii — dar teatrul 
dă unei anumite părți a literatu
rii, dramaturgiei, un al doilea 
destin — care este, poate, primul 
destin care îl apropie de oameni 
la un grad neatins de vreun 
alt gen literar. Momentul creației, 
în orice artă, este moment al sin
gurătății, dar teatrul se creează 
numai în colectivitate, și numai 
în comunitate.

Dacă teatrul este un destin al 
dramaturgiei, politicul este des
tinul teatrului, căci el există nu
mai laolaltă și direct cu._ omul, 
cu masa. Epoci întregi,» scena 
n-a avut cortină și teatrul n-a 
avut ziduri, spectatorii unei re
prezentații se numărau cu miile 
și chiar cu zecile de mii. Acești 
oameni credeau într-o totală 
contopire a frumosului cu ade
vărul și cu binele, o doreau, o 
așteptau, și urmărirea acestei 
sinteze înseamnă însăși istoria 
teatrului (dramaturgie și specta
col). Esența politică, de viață, 
de orientare în problemele rea
lului, ale vieții în societate nu 
puteau lipsi nici unei forme, 
nici unui moment, ale teatrului. 
Nici aristocrația de cerc închis 
a clasicismului francez nu și-a 
putut-o steriliza, nici misterele 
evului mediu care nu propuneau 
transa mistică, în primul rînd, 
ci o tehnică morală a existenței 
sociale. Fără, sau cu program 
„estetic", n-a existat mare operă 
dramatică decît prin conținut și

ideal politic : fără program, ope
ra e a lui Shakespeare ; cu pro
gram foarte estetic, opera e a lui 
Hugo — cei mai politici drama
turgi dintre cei mai mari (ba, 
cel din urmă, chiar politician). 
Mai e nevoie să spunem că apo
litismul este complexul politicu
lui care încearcă, zadarnic și 
tulbure, să se nege pe el însuși? 
Spectatorii bucureșteni au în 
acest moment, prilejul unei de
monstrații geniale ,a complexu
lui apolitic : să meargă șă vadă 
Ucigaș fără simbrie, de Eugen 
Ionescu, și vor vedea ce înseni
nează forța irepresibilă a politi
cului. Unul dintre motivele pen
tru care linia teatrului istoric a 
început a fi abandonată, a fost

POLITICUL
ESTE

TEATRULUI
RADU POPESCU cu ,imptisniul.

complexul apolitic: căci (cu 
excepția literaturii romanțate, 
a privirii prin gaura cheii, de 
tipul Napoleon et l’amor, Elisa
beth — Ia femme sans homme, 
Nopțile Cleopatrei etc., etc. — 
„bulevardul" istoriei), politicul 
este singurul mijloc de fixare a 
istoriei, într-Un moment al ei.

Bun. Dar cu aceasta, ne cam 
mărginim la dramaturgie. Nici 
nu se poate altfel : sursa teatru
lui politic este dramaturgia, pen
tru că însăși sursa teatrului este

dramaturgia, teatrul fiind o artă 
derivată, o artă secundă, mijlo
cul major de exprimare a politi
cului cuprins în dramaturgie, 
este teatrul. Lucrul acesta s-a 
înțeles din ce în ce mai bine, 
pe măsură ce politicul s-a trans
format, din frămîntare funda
mentală dar obscură a maselor, 
în preocupare lucidă și partici
pare directă, a unor mase din ce 
in ce mai largi. Lucrul acesta 
l-au înțeles admirabil cîțiva scrii
tori ai epocii modeme, un Ma- 
iakovsld, un Brecht, un Federico 
Garcia Lorca, — scriitori, și în 
același timp oameni de teatru. 
L-au înțeles admirabil și cîțiva 
oameni de teatru, care au ser- 

;vit polîtidul dramatic cu mijloa
ce mereu noi, mereu adecvate, 
mereu capabile să stîmească un 
interes larg, un ecou și o amin
tire fecundă. Dar nu l-au înțe
les toți. Și aci rezidă un even
tual pericol.

Teatrul are tendința să so 
'autonomizeze. într-un limbaj al 
său propriu; Căre, depășind și 
despărțindu-se d© limbajul dra
maturgiei — în mod esențial și 
total întemeiat pe cuvînt, și pe 
capacitatea acestuia de comu- 
nicaf^ ;— e pîndit de riscul în- 
cifrării Și al ambiguității. Acest 
risc se răsfrînge asupra tuturor 
virtuților, valorilor — politice, 
filozofice, psihologice — ale ope
rei dramatice, dar, în primul 
rînd, asupra celor politice. Or, 
politicul este opțiune fermă Ia 
un friănunchi de idei limpezi 
(ceea .ce nu are niniic de a face 

°   ’ J --» declarativismul,
abstracționismul și uscăciunea 
jurnalistică). El trebuie să se co
munice limpede, să mobilizeze 
— pentru refuz sau pentru ade
ziune —- oameni mulți, foarte 
mulți, atingînd, lovind conștiința 
lor de masă, direct în centrul ei 
politic. în această materie, nu 
poate exista confuzie, întîrziere, 
perioadă mijlocită, interpretare, 
răstălmăcire, aproximație.

Iată care este problema asu
pra căreia trebuie să meditam, 
atunci cînd vorbim de teatrul 
politic.

s idei limpezi 
nimic de a face

Poate nimic nu justifică mai 
© bine noțiunea de teatru politic 

dedt polivalența modurilor de 
expresie, calitatea sa de a se po- 

© trivi la toate sensurile realului. In 
ordine teoretică, problema e a- 
ceea a raportului dintre conținut 

© și formă în artă, care a mai fost 
de altfel demonstrat. Aplicat la 

• teatru el rămîne valabil: formele
înseși, cadrele, cheamă și expli
că fondul. Erwin Piscator, care a 

• creat, primul, expresia de teatru
politic, sublinia că „arta adevă
rată trebuie să fie la înălțimea 

A oricărei situații", actul
i “ verifieîndu-se în raport cu
; cestea.
> A însă Piscator fixa în această
• modalitate de teatru doar feno- 

menul spectacular, agitația am- 
© plă cu scopul direct de a pune 

în mișcare conștiința socială. In 
© fond, teatrul încercînd să dea o 

definiție a omului în esența sa 
ț (esse), e în întregime politic (în 

sensul aristotelic); realismul, po- 
liticul, nu exclud diversitatea for- 

™ melor. Cu toate acestea, între

multele modalități se pot distinge 
formule cu denominația expresă 
de teatru politic în măsura în 
care acestea mijlocesc adevărul.

Care din modurile teatrului e, 
acum, cel mai chemat să redea 
fondul originar politic al omului?

vorbi astăzi aproape fără rezerve, 
de la obstinarea într-un singur 
mod de teatru politic, drama so
cială lejeră, s-a trecut la exersa
rea mai multor soluții. S-a reve
nit, după o perioadă de uscăciu
ne a temelor, la problematica fi-

attt de mult, primejdia căderii 
în jocul gratuit din care lipseș
te exercițiul estetic. Mulți autori 
tineri cred, de pildă, că orice am
biguitate afectivă poate constitui 
un motiv demn de exprimat în 
termenii artei. Ei uită, în acest

artistic
a- Un răspuns exact, fără analiza 

fenomenului concret, a operei, • 
greu de dat; ceea co se impune», 
însă, în oricare dintre modalită
țile abordate, e respectarea con
diției de a nu ieși din unghiul 
de incidență uman. Altfel, adică 
a neglija această condiție, în
seamnă, în cele din urmă, a ac
cepta teatrul — arhetip, drum 
circular de la idee la idee, indi
ferent la rotația socială a uma
nității.

în dramaturgia română con
temporană, despre care se poate

AUREL BRUMARU

lozoftcă ; teatral atacă, de data 
aceasta, direct condiția umană : 
efortul subiectiv de adaptare, 
tensiunea dată de realitatea o 
biectivă. Formele pe care 
căpătat expresia artistică în 
trul tinerilor sînt, astfel, tot 
tea variante, mai mult sau 
puțin justificate axiologic, 
fondului comun ideologic.

Există însă, tocmai acum, • 
forma artistică s-a

le-a 
tea- 
atî- 
mai 
ale

cînd 
diversificat

caz, că nu toate confesiunile (și 
nu oricum ar fi ele exprimate) 
intră în spațiul artei. Modele va
lide, fără îndoială, au existat; 
este și un teatru de „zonă pato
logică", dar totdeauna pe dimen
siunea universalului.

Lăsăm la o parte, nedînd e- 
xemple, această latură din litera
tura dramatică a tinerilor, rămî- 
nînd să sintetizăm în continuare 
cîteva din trăsăturile prin care se

manifestă ambiția unor autori de de existență inedit (Marin Sores- 
cu) ; meditație asupra destinului 

■ umanp căutînd- esența adevărului 
4 și'în alte sfere decît acelea /cu
noscute (P; C;.' Chitic) w teatrul 
tinerilor se diversifică de la pa
rabolă la modalitatea absurdului. 
'Alte mijloace : -reform ui area da
telor istoriei, ușoară schematizare 
a piesei de moravuri, exercitarea 
paradoxului, toate,, mișcă teatrul 
către „Zona lucidității ' morale" 
(P. Țuțea). Autorii (care trebuie 
măcar amintiți: Iosif Naghiu, C.

• Mihăilescu, Radu Constantin, 
: Doru M. -Horea, M. Neagu Băsa- 

^' 'râb ș.a;) descoperă ca realul e 
• ’țsblitic,; dar și că, îh același timp, 

nu există un tipar definitiv în 
care'acesta poate fi cuprins. Ei

a valorifică, în structuri tempera
mentale proprii, ideea teatrului 
politic. Alese aproape fără un 
criteriu prestabilit, exemplele cu
prind elemente din lucrări cunos
cute din spectacolele unor teâ-

tre, din presa lițerâră, pii r din 
portofoliile redacțiilor’ și secreta
riatelor. literare. Ceea ce iese 
imediat la iveală, chiar la o con
sultare sumară, e organizarea te-• caută, în consecință, & stare în- 
melor și a tehmcii.de creație pa tte ^eal și adevăr, între elibera-
Un concept analitici în mai toate ■
piesele se remarcă .aderența la-«. r.ea de Panoane » organicitate. Se 
idee. Teatrul politice, de altfel, înțelege, totodată, că investigația 

formală, în cazul lor, nu e numai 
aventură spirituală, joc pur, ci 
întreprindere serioasă în scopul 
eficienței ideologice, adică mili
tantism în ordinea artei.

idee. Teatrul pc_____________ _
imposibil în absența ' concepțieij 
ă viziunii problematizatoare;el e, 
în definitiv, tentativă de a co
recta accidentalul 'din condiția 

.umană. Orientat în direcția’me
tafizică, propunînd un concept

A

E3

tehmcii.de
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. LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
EXPUNEREA i

asupra proiectului de lege privind pregătirea i
tineretului pentru apărarea patriei, ‘

prezentată de tovarășul ION IIIESCO, i

prim-secretar al C.C. al V.T.C., ministru pentru problemele tineretului |
Consiliul de Miniștri m-a 

onorat mcredințîndu-mi sar
cina de a prezenta spre exami
nare și adoptare Marii Adu
nări Naționale proiectul de 
lege privind pregătirea tine
retului pentru apărarea pa
triei.

Sincronizîndu-se cu cele
lalte măsuri adoptate de par
tid, pentru îmbunătățirea și 
perfecționarea întregii vieți 

fpolitico-sociale a țării. în lu- 
Umina sarcinilor stabilite de 
Congresul al IX-lea și de Con
ferința Națională a partidu
lui, Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 29 noiembrie — 
1 decembrie 1967 a înscris la 
loc de cinste preocuparea pen
tru creșterea și educarea ti
nerei generații.

Printre măsurile stabilite 
de plenara Comitetului Cen
tral al Partidului se înscrie și 
sarciqj^ încredințată Uniunii 
Tinea^tipui Comunist de a 
răspunde și de a se ocupa de 
pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei, de organiza
rea exercițiilor cu caracter 
militar și a sporturilor tehni- 
co-aplicative.

Investirea Uniunii Tine
retului Comunist cu manda
tul unor noi și sporite răspun
deri constituie expresia aten
ției plină de căldură și răspun
dere cu care partidul veghează 
și călăuzește viitorul națiunii 
noastre socialiste, schimbul 
care va prelua și duce mai 
departe tradițiile glorioase 
de luptă și de muncă ale po
porului român.

Prevederile hotărîrii Co
mitetului Central al Partidu
lui, încrederea atribuită or
ganizației sale revoluționare 
au fost primite cu entuziasm 
de tineretul nostru, care și-a 
exprimat recunoștința și devo
tamentul față de partid, față 
de întreaga sa politică internă 
și externă, patriotismul fier- 

i Ipinte de care este animat, 
-r" | îndeplinirea datoriei față

<4e patrie presupune înțelege
rea conștientă de către fiecare 
tînăr, în anii de formare și 
consolidare a maturității sale, 
a necesității de a contribui

RAPORTUL 
Comisiilor pentru problemele 

de apărare și juridică,
prezentat de deputatul COI\ISTAI\ITII\I NISTOR

întrunite în ședințe comune 
în zilele de 9 și 12 noiembrie 
1968, Coffisia pentru proble
mele de apărare și Comisia 
juridică ale Marii Adunări Na
ționale, analizînd proiectul de 
lege privind pregătirea tine
retului pentru apărarea pa
triei, au constatat că acesta 
se înscrie în contextul general 
al preocupărilor permanente 
ale partidului și statului nos
tru pentru educarea multila
terală a noilor generații, pen
tru formarea unui tineret vi
guros. dîrz și hotărît, capabil 
să ducă înainte opera de de
săvârșire a construcției socia
lismului și să apere la nevoie 
cuceririle revoluționare ale 
poporului, asigurîndu-se un 
viitor tot mai luminos Româ
niei socialiste.

Această lege concretizează 
una din sarcinile stabilite de 
Hotărîrea Plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român din 29 noiem
brie — 1 decembrie 1967 cu 
privire la munca educativă în 
rîndurile tineretului, potrivit 
căreia Uniunii Tineretului Co
munist îi revine răspunderea 
organizării activității de pre
gătire a tineretului pentru a- 

(XJrmare din pag. 1)

George Zsoldos, directorul În
treprinderii pentru mecaniza
rea agriculturii din Tg. Secu
iesc, și Tudor Drăganu, profe
sor universitar.

După discuția pe articole a 
proiectului de lege, Marea A- 
dunare Națională a adoptat cu 
unele amendamente propuse 
de deputați, prin vot secret, 
cu bile, Legea privind stabili
rea și. sancționarea contraven
țiilor. 

activ, prin propria-i pregătire, 
la edificarea construcției so
cialiste și apărarea patriei.

Uniunea Tineretului Co
munist își face un titlu de 
onoare de a contribui și prin 
această activitate la cultiva
rea în rîndul tinerilor a 
dragostei fierbinți față de 
Republica noastră socialistă, 
a dorinței de a-și pune vi
goarea, mintea și inima în 
slujba cauzei partidului, de a 
deveni luptători capabili să 
construiască și să apere la ne
voie cuceririle revoluționare 
ale poporului nostru, viitorul 
patriei.

împrejurările grele în care 
și-a făurit propria istorie, din 
cele mai vechi timpuri, au si
lit poporul român să-și apere 
nu o dată cu arma în mînă 
meleagurile, ființa națională, 
libertatea și independența. Ca
uza apărării patriei a generat 
din totdeauna în inimile tine
re rezonanțe răscolitoare. în 
anii noștri, ani de ample îm
pliniri. această cauză trezește 
cu atît mai mult ecouri pro
funde. Iubirea de țară a tine
retului, sentiment cultivat 
de familie și de școală, de 
mediul muncitoresc, țărănesc 
sau intelectual, se amplifică, 
dobîndește sensuri noi, mai 
profunde, conferite de răspun
derea ce i s-a încredințat de a 
se pregăti pentru a fi gata ori
cine! să apere atîtea înfăptuiri 
pe care nu le-a avut nici o 
generație pînă în prezent.

învățînd să străjuiască în
făptuirile oamenilor muncii, 
orînduirea socialistă, suvera
nitatea patriei, tinerii se vor 
deprinde să prețuiască tot mai 
mult eforturile și progresele 
realizate prin munca poporu
lui, să-și dăruiască întreaga 
lor ființă edificării construc
ției socialiste.

In același timp, această ac
tivitate va veni în sprijinul 
preocupărilor tuturor factori
lor educativi privind pregăti
rea pentru viață a tineretului, 
călirea lui fizică și morală, 
cultivând dîrzenia și curajul, 
spiritul de solidaritate și to
vărășie. demnitatea și onoarea.

Prezentul proiect de lege 

părarea patriei, a exercițiilor 
cu caracter militar și a spor
turilor tehnico-aplicative.

Pregătirea tineretului pen
tru apărarea patriei este, tot
odată, o măsură preventivă 
impusă de existența imperia
lismului, ale cărui uneltiri a- 
gresive reprezintă un pericol 
permanent pentru pacea și 
securitatea popoarelor.

Pornind de la aceste consi
derente, prezentul proiect de 
lege prevede normele de or
ganizare a unor forme de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei, pentru însu
șirea de către tineri a unor 
cunoștințe și deprinderi mili
tare, tehnice și sanitare, pen
tru educarea lui în spiritul 
disciplinei și ordinii, al pa
triotismului socialist și inter
naționalismului proletar, al 
devotamentului neprecupețit 
pentru cauza independenței și 
suveranității naționale, al dă
ruirii cu abnegație pentru țe
lurile socialismului și păcii.

Pentru realizarea scopului 
propus, proiectul de lege sta
bilește cadrul juridic, organi
zatoric și material necesar 
desfășurării acestei activități. 
De asemenea, el prevede sar

Deputatul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului, a prezentat apoi ex
punerea la proiectul de Lege 
privind pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei. Rapor
tul comun al Comisiilor pen- 
tru probleme de apărare și 
juridică a fost expus de depu
tatul Constantin Nistor, vice
președinte al Comisiei pentru 
probleme de apărare.

A început apoi discuția ge

își propune să stabilească ca
drul corespunzător activității 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei.

Pornind de la adevărul 
unanim înțeles potrivit căru
ia apărarea patriei este o da
torie de onoare a fiecărui ce
tățean român, înscrisă la loc 
de cinste . în Constituție și a- 
vînd în vedere pericolul pe 
care îl prezintă existența im
perialismului, cu trăsăturile 
sale agresive care l-au carac
terizat întotdeauna, prezenta 
lege se integrează în preocu
pările partidului și statului 
nostru de a asigura munca 
pașnică, creatoare a poporului 
nostru, înflorirea României 
socialiste.

Tinînd seama și de durata 
redusă a stagiului militar ob
ligatoriu, acest proiect de lege 
asigură o formă organizată 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, pentru 
însușirea de către tineri a unor 
cunoștințe și. deprinderi mili
tare tehnice și sanitare, pen
tru educarea tineretului în 
spiritul disciplinei și al ordi
nii, al patriotismului socia
list și internaționalismului 
proletar, al abnegației în apă
rarea independenței și suve
ranității naționale, a cauzei 
socialismului și păcii.

în proiectul de lege ce se 
prezintă azi Marii Adunări 
Naționale se prevede că la 
activitatea de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei au datoria patriotică să 
participe tinerii — băieți și 
fete — cetățeni ai Republicii 
Socialiste România în vîrstă 
de la 18.1a 20 de ani.
, Studenții și elevii școlilor 

de specialitate postliceală vor 
participa, după efectuarea pre
gătirii în ultimii ani de liceu, 
la activități adecvate pentru 
însușirea unor cunoștințe teh- 
nico-aplicative.

în scopul menținerii antre
namentului și cunoașterii teh
nicii nou introduse în dotarea 
forțelor armate, la pregătirea 
pentru apărarea patriei pot 
participa și tinerii care au în
deplinit serviciul militar, în 
cadrul unor cercuri tehnico- 

cinile ce revin organizațiilor 
de stat și obștești pe linia 
sprijinirii Uniunii Tineretului 
Comunist în organizarea acti
vității de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei.

Drept urmare, în baza dis
pozițiilor cuprinse în proiec
tul de lege în discuție, orga
nele centrale și locale, de stat 
și obștești urmează a stabili 
prin instrucțiuni și regula
mente măsuri care să concre
tizeze răspunderile ce Ie re
vin in această direcție.

Proiectul de lege prezentat 
spre dezbatere și aprobare 
Marii Adunări Naționale, co
respunde. prin prevederile 
sale, atît scopului propus, cit 
și din punct de vedere al re
glementării juridice.

De aceea, cu convingerea că 
activitatea reglementată în 
proiect se înscrie în ansam
blul preocupărilor partidului 
și statului nostru pentru for
marea multilaterală a tinerei 
generații și întărirea capacită
ții de apărare a patriei, Co
misia pentru problemele de a- 
părare și Comisia juridică 
propun Marii Adunări Națio
nale adoptarea proiectului de 
lege în forma prezentată. 

nerală la acest proiect de le
ge, luind cuvîntul deputății 
loan Anton, profesor universi
tar, Nicolae Dragu, lăcătuș la 
Uzinele de autocamioane din 
Brașov Richard Winter, secre
tar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R., general loco
tenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

aplicative organizate pe lingă 
unitățile militare.

Participarea fetelor în for
me adecvate la pregătirea pen
tru apărarea patriei vine în 
întîmpînarea dorinței legitime, 
firești, a acestora, în virtutea 
deplinei egalități consfințite 
prin lege, de a fi prezente în- 
tr-o activitate de interes gene
ral.

Activitatea de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei urmează a se desfășura 
în centre de pregătire organi
zate pe lingă întreprinderi, or
ganizații economice, instituții, 
unități de învățămînt, comune. 
Instruirea tinerilor va fi asigu
rată de ofițeri, subofițeri și 
gradați în rezervă, pe baze ob
ștești. Proiectul prevede orga
nizarea unor convocări pentru 
instruirea metodică a acestora, 
în vederea pregătirii unor co
mandanți de grupe din rîndul 
elevilor, în proiect se preconi
zează posibilitatea organizării 
de către Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
în colaborare cu Ministerul 
Forțelor Armate și Ministerul 
Invățămîntului. a unor tabere 
de vară.

Pentru a asigura o ținută co
respunzătoare a tinerilor și a 
comandanților la programul de 
pregătire, în proiectul de lege 
se propune introducerea unei 
uniforme.

în conformitate cu hotărârile 
adoptate de partid, prezentul 
proiect de lege determină juri
dic responsabilitatea Uniunii 
Tineretului Comunist pentru 
organizarea activității de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei.

Fără îndoială că realizarea 
ansamblului de măsuri ce le 
impune această activitate ne
cesită participarea directă, cu 
eforturi susținute și coordona
te, a tuturor organelor și orga
nizațiilor obștești și de stat că
rora le revin sarcini în această 
direcție. Proiectul de lege pre
vede atribuțiuni pentru organi
zațiile de stat și obștești, în 
special pentru Ministerul For
țelor Armate și Ministerul în- 
vățămîntului. pe linia sprijini
rii Uniunii Tineretului Comu
nist în activitatea de pregătire

Cuvîntul 
deputatului 
loan Anton

Legea privind pregătirea ti
neretului pentru apărarea pa
triei, pe care o dezbatem as
tăzi — a spus printre altele 
vorbitorul — vine să comple
teze și să consfințească sarcina 
nobilă de educare a tinerei 
generații intr-un înalt spirit 
patriotic. Noi. cadrele didactice 
și Uniunea Tineretului Comu- 
r.ist trebuie să avem mereu în 
vedere formarea conștiinței 
socialiste la tînăra generație, 
cultivarea respectului față de 
trecutul glorios al patriei, față 
de exemplele de eroism și de 
vitejie care brăzdează istoria 
națională, fiecare tînăr să se 
simtă mindru. știind că prin 
apartenența sa Ia poporul ro
mân își leagă numele de ma
rile figuri legendare ale Ro
mâniei. Trebuie să facem ca 
în inima fiecărui tinăr să 
pulseze dragostea și admira
ția față de acei fii ai poporu
lui care s-au jertfit în luptele 
de la Lupeni. și Grivița. in 
Valea Prahovei și în marea 
bătălie de la 23 August, față 
de acei care au înscris cu sin- 
gele lor pagini nemuritoare în 
istoria poporului, în istoria 
Partidului.

Atîta timp cit există impe
rialismul, planează un pericol 
permanent pentru pacea și 
securitatea popoarelor. pen
tru independența și suverani
tatea rațională, pentru cauza 
socialismului și a păcii. în ast
fel de condiții, întărirea capa
cității de apărare a țării, adop
tarea tuturor măsurilor nece
sare pentru a da riposta cuve
nită uneltirilor agresive ale 
reacțiunii internaționale, repre
zintă c sarcină de prim ordin 
a statului nostru socialist Iată 
de ce pe lingă educarea pa
triotică, se cere să pregătim 
tineretul nostru și cu cunoș
tințele necesare apărării inde
pendentei și suveranității 
țării, integrității sale terito
riale.

Ia Institutul Politehnic din 
Timișoara — a continuat vor
bitorul — s-au constituit, încă 
din primele săptămîni de școa

a tineretului pentru apărarea 
patriei, a asigurării bazei teh- 
nico-materiale necesare.

Ințelegînd temeinic sensul și 
orientarea dată, conștienți de 
răspunderea ce ne revine în a- 
ceastă direcție, apreciem că a- 
ceastă activitate corespunde în- 
trutotul specificului organiza
ției noastre, intereselor și pre
ocupărilor tineretului. Ne ex
primăm totodată convingerea 
că. în scurt timp, pregătirea 
tineretului pentru apărarea pa
triei, prin plusul de dinamism, 
atractivitate și varietate pe ca- 
re-1 aduce, își va găsi loc sta- 

I
I
I

I 
tornic printre cele mai eficien- . 
te acțiuni inițiate de Uniunea I 
Tineretului Comunist. -

Considerăm de datoria noas- ■ 
tră de a manifesta preocupare I 
susținută pentru a asigura a- ■

I

cestei activități conținut e- ■ 
ducativ corespunzător, atractiv I 
și mobilizator, în care tinerii ■ 
să găsească condiții propice de- ■ 
plinei lor afirmări și desă- | 
vîrșiri.

Tradițiile luminoase ale 
luptei revoluționare a tineretu
lui nostru, prezența sa activă 
în toate momentele luptei po- I 
porului nostru, ale forțelor re- | 
voluționare din țara noastră 
pentru libertate socială și na
țională, pentru socialism, con
tribuția entuziastă la înfăptui
rea politicii marxist-leniniste a 
partidului de făurire a noii o- 
rînduiri sociale pe pămîntul 
strămoșesc al patriei își vor 
găsi o nouă afirmare și dez
voltare.

Vă rog să-mi permiteți să 
mă folosesc de acest prilej 
pentru a asigura Marea Adu
nare Națională că întregul nos
tru tineret, stăpînit de senti
mentul dominant al mîndriei 
patriotice, al încrederii desă- 
vîrșite în partidul comunist, în 
conducerea sa clarvăzătoare, în 
viitorul de aur i 
cialiste, va ști să-și — — 
prisosință datoria, oricînd și în 
orice împrejurare, va fi mereu 
gata Ia chemările patriei, ale 
partidului.

Pe baza celor arătate supun 
spre dezbatere și adoptare pro
iectul de lege pe care am avut 
cinstea să-l prezint.

I

I

I

I
I

arvazatoare, in _ 
al patriei so- I 

>ă-și facă cu "

I
I

lă. centre de pregătire în care 
s-au înscris cu entuziasm 
toți studenții, participînd cu 
regularitate și conștiinciozitate 
!a toate activitățile prevăzute 
în program. Numeroase cadre 
didactice s-au angajat cu în
suflețire în această nouă acti
vitate, pentru a-și aduce con
tribuția, și pe această cale, la 
educarea studenților. Ele con
sideră ca o datorie de onoare 
educarea tineretului în spiritul 
patriotismului socialist. în 
spiritul internaționalismului 
proletar. în spiritul prieteniei 
între popoare.

Legea pe care o dezbatem 
confirmă încă o dată dorința 
și lupta poporului român, care, 
de-a lungul veacurilor, nu s-a 
manifestat niciodată prin a- 
gresivitate, care n-a râvnit la 
bununle altora, care a tins 
spre colaborare și bună veci
nătate și a contribuit la extin
derea circulației de valori ma
teriale și spirituale.

Consider — a încheiat vor
bitorul — că legea se identi
fică pe deplin cu aceste înalte 
aspirații ale poporului, cu 
preocupările permanente ale 
partidului ți guvernului nostru 
de a asigura un climat de 
pace, prietenie ți colaborare 
constructivă între popoare și 
de aceea o voi vota cu toată 
încrederea.

Cuvîntul 
deputatului 

Nicolae Dragu
Es’.e deosebit de plăcut pen

tru mine ca, în numele celor 
peste 3000 de tineri de la 
Uzinele de autocamioane din 
Brașov, sâ exprim deplina 
noastră adeziune fața de poli
tica marxist-leniaistă a parti
dului. încredințăm, de la acest 
înalt for, Marea Adunare Na
țională, conducerea partidului 
și statului nostru, personal pe 
tovarășul Nicolae Geaușescu, 
că tinerii uzinei, ca și între
gul nostru popor, fac zid în ju
rul Comitetului Central și nu 
vor precupeți nici un efort 
pentru traducerea tn viață a

I
I

In timpul votării
Foto : AGERPRES

politicii partidului și statului 
nostru.

Tineretul uzinei, parte inte
grantă a minunatei noastre 
clase muncitoare, a primit cu 
entuziasm și responsabilitate 
măsurile luate de conducerea 
de partid și de stat pentru 
pregătirea tinerei generații în 
vederea apărării cuceririlor re
voluționare ale poporului ro
mân. Acest sentiment patrio
tic își are obîrșia în faptul că 
tineretul nostru — băieți și 
fete — vede în politica parti
dului propriile lui interese și 
năzuințe, propriul lui viitor.

Participînd la adunările de 
constituire a centrelor de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
am fost martorul înaltului pa
triotism ce caracterizează tine
retul din uzina noastră, care a 
folosit și acest prilej pentru 
a-și manifesta adeziunea de
plină la politica marxist-leni- 
nistă a partidului și statului 
nostru, hotărîrea de a munci 
cu însuflețire pentru dezvolta
rea multilaterală a țării, de a 
se pregăti pentru a contribui 
la apărarea României socia
liste.

Faptul că proiectul de lege 
precizează o serie de atribu
țiuni pentru organele centrale 
și locale de stat, pentru între
prinderi, instituții, organizații 
economice, asigură încă de la 
început o judicioasă coordo
nare a eforturilor. Sîntem ferm 
convinși că măsurile prevăzute 
în proiectul de lege vor aduce 
o contribuție de seamă la cul
tivarea sentimentelor de soli
daritate și tovărășie, a iniția
tivei si spiritului de întrajuto
rare, la formarea unui tineret 
viguros, dîrz și hotărît, capa
bil să participe cu forța și pri
ceperea sa la desăvîrșirea con
strucției socialiste în țara 
noastră și, în același timp, 
gata oricînd să apere înfăptui
rile istorice ale poporului nos
tru. Ințelegînd profund semni
ficația acestei măsuri, tinere
tul patriei noastre își va face 
un titlu de cinste și mîndrie de 
a participa, alături de gărzile 
patriotice ale muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor, sub 
steagul glories de luptă al 
partidului nostru, pentru apă
rarea fermă a cuceririlor re
voluționare ale poporului, a 
independenței și suveranității 
naționale.

Votez cu deplina convingere 
că legea pe care o adoptăm 
astăzi servește pe deplin inte
reselor țării, viitorului națiu
nii noastre socialiste.

Cuvîntul 
deputatului 

Richard 
Winter

Tineretului i-aa fost asigu
rate condiții bune de viață și 
de muncă, de pregătire, posi
bilități nelimitate de afirmare 
a poter.țelor lui creatoare. în 
uzină, pe ogoare, în școli ori 
în amfiteatrele universităților, 
tinerii din patria noastră au 
posibilitatea să dezlege și să-și 
însușească tainele științei con
temporane. pot să-și apropie 
marile valori ale culturii și să 
le dea noi străluciri pe măsura 
talentului și pasiunii lor. En
tuziast și receptiv, tineretul a 
răspuns prin fapte pline de 
semnificație grijii și atenției 
generale cu care este înconju
rat. „în tot ce s-a înfăptuit în 
acești ani în România sub con
ducerea partidului comunist 
— arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea pe 
țară a Uniunii Tineretului 
Comunist — este încorporată 
și munca generațiilor tinere“.

Formarea unui tineret vi
guros cu trăsături etice și mo
rale demne de societatea pe 
care o făurim, capabil a-și a

duce contribuția entuziastă la 
construirea socialismului, în 
stare să fie braț oțelit și pa
văză în apărarea minunatelor 
noastre cuceriri, a pămîntului 
pe care l-au muncit și apărat 
generații de eroi ai acestui po
por — iată fundamentalele de
ziderate care stau în fața or
ganizației Uniunii Tineretului 
Comunist,

Sarcinile stabilite de partid 
privind pregătirea întregului 
tineret pentru apărarea pa
triei, privind organizarea exer
cițiilor cu caracter militar și a 
spoiturilor tehnico-aplicative 
reprezintă încă o dovadă a a- 
tenției pe care partidul și 
statul nostru o acordă organi
zației de tineret, capacității 
sale organizatorice și de mobi
lizare.

în spiritul acestor cerințe 
vom reuși, printr-o muncă pli
nă de responsabilitate, printr-o 
bună organizare, să imprimăm 
în sufletul fiecărui tînăr ro
mân, german, maghiar și de 
alte naționalități, de pe melea
gurile României, un înalt spi
rit de abnegație în apărarea 
independenței și suveranității 
naționale. însușirea unor cu
noștințe și deprinderi militare, 
tehnice și sanitare, educarea 
tineretului în spiritul discipli
nei și ordinii, călirea fizică și 
morală vor trebui să constituie 
scopul tuturor acțiunilor între
prinse de Uniunea Tineretului 
Comunist.

Organizațiile de partid, de 
stat și obștești din județul Si
biu consideră aceste sarcini 
de cea mai mare însemnătate. 
De aceea am acordat sprijinul 
nostru acțiunilor întreprinse 
de către Comitetul județean al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
pentru găsirea celor mai atrac
tive forme de activitate care 
să vină în întîmpînarea dorin
ței și pasiunii tinerilor.

Ne-am dat seama odată mai 
mult, că tineretul nostru con
sideră pregătirea sa pentru a- 
părarea patriei ca o datorie 
sfîntă, ca o cerință importan
tă a vieții sale. N-au fost rare 
cazurile cînd tineri care nu se 
încadrau în prevederile de 
vîrstă au cerut cu multă insis
tență să fie admiși în rîndul 
celor ce se pregătesc pentru 
apărarea patriei.

în efortul comun al întregu
lui popor pentru edificarea so
cialismului, tineretul patriei 
noastre ne-a oferit nenumărate 
exemple de dăruire și pasiune 
în muncă, de devotament pen
tru cauza partidului. Aceasta 
este o garanție că, așa cum în 
producție tinerii români, ma
ghiari, germani muncesc îm
preună pentru a da patriei di
mensiuni noi și cutezătoare, în 
aceiași măsură vor fi gata, la 
chemarea partidului nostru, să 
apere cu airzenie cuceririle re
voluționare ale poporului, in
dependența și suveranitatea 
patriei socialiste.

Convins fiind că aplicarea 
noilor măsuri va contribui la 
creșterea unui tineret care să 
fie demn de minunatul nostru 
popor, de prestigiul și realiză
rile remarcabile obținute sub 
conducerea partidului în edifi
carea noii societăți, voi vota 
cu toată încrederea proiectul 
de lege privind pregătirea ti
neretului pentru apărarea pa
triei.

Cuvîntul 
deputatului 
Ion Coman

Forul suprem al României 
Socialiste dezbate în această 
sesiune o importantă problemă 
de stat, cu profunde semnifi
cații patriotice : legea privind 
pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei.

Continuatoare a unor glori
oase tradiții de luptă, a unor 
străvechi virtuți ostășești, for

mată din fii de muncitori, ță
rani, intelectuali, fără deose
bire de naționalitate, devotați 
nemărginit cauzei poporului, 
armata țării, făurită și educată 
de partid, își îndeplinește cu 
cinste, bărbăție și pricepere 
nobila misiune încredințată — 
apărarea cuceririlor revoluțio
nare, a independenței și suve
ranității de stat.

Consacrîndu-și toate efortu
rile sale transpunerii în viață 
a programului elaborat de 
Congresul al IX-lea al parti
dului de dezvoltare multilate
rală a patriei, poporul nostru 
nu poate să nu țină seamă de 
uneltirile forțelor reacționare 
pe arena mondială, de exis
tența pericolului unor agresiu
ni armate atîta timp cît există 
imperialism. In aceste condi
ții,_ ridicarea potențialului de 
apărare, luarea tuturor măsu
rilor pentru creșterea și for
marea unor apărători price- 
puți, fermi și vigilenți ai cau
zei socialismului și păcii sint 
întrutotul legitime, avînd un 
profund caracter patriotic și 
internaționalist.

Consfințirea prin lege a pre
gătirii tineretului pentru apă
rarea patriei este menită să a- 
sigure înfăptuirea sarcinii tra
sate prin Hotărîrea Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român cu privire la 
îmbunătățirea muncii educați- . 
ve în rîndul tineretului. Tot
odată, ea răspunde unei cerințe 
esențiale în legea fundamen
tală a țării, Constituția, care 
înscrie la loc de cinste, că i 
„Apărarea patriei este datoria 
sfîntă a fiecărui cetățean al 
Republicii Socialiste Româ
nia “.

Referind u-se la consecințele 
pozitive pe care le va avea 
aplicarea prevederilor noii legi 
asupra întăririi capacității de 
apărare a armatei, vorbitorul 
a spus : Caracterul complex 
și dinamic al luptei moderne 
sporește mult rolul și impor
tanța fiecărui luptător.

Pregătirea tineretului peni,' 
tru apărarea patriei, anteri
oară stagiului militar, are o 
mare însemnătate. Pe parcur
sul ei, tinerii vor dobîndi cu- 
noștițe elementare militare, 
tehnice și tactice, se vor o- 
bișnui cu mînuirea armamen
tului și tehnicii, cu mișcările 
de bază la instrucția de front, 
cu disciplina și ordinea.

Activitatea de pregătire în. 
vederea apărării patriei îi va 
ajuta pe tineri să-și împli
nească năzuința de a îmbogăți 
prin faptele lor tradițiile vi
tejești ale poporului, cultivîn- 
du-!e patriotismul socialist, 
dezvoltîndu-le sentimentele de 
prietenie și frăție cu popoarele 
țărilor socialiste, cu toate po
poarele iubitoare de pace și 
progres.

încredințăm Marea Adunare 
Națională că Ministerul For
țelor Armate va da tot spriji
nul necesar organizării centre
lor de pregătire, a detașamen
telor și grupelor, va asigura 
buna instruire metodică a ca
drelor prin convocările prevă
zute. Ofițerii și subofițerii că
rora le vor reveni sarcini în 
pregătirea tineretului vor face 
totul pentru a le îndeplini în 
cele mai bune condiții, dăru- 
indu-și cu pasiune capacitatea 
organizatorică, competența pro
fesională și pedagogică.

Voi vota legea privind pre
gătirea tineretului pentru apă
rarea patriei cu convingerea 
că aplicarea ei va îmbogăți 
amplul proces educativ al ti
nerei generații din țara noas
tră, voi vota cu convingerea 
că această lege corespunde pe 
deplin intereselor poporului 
nostru, ale cărui cuceriri so
cialiste, libertate și indepen
dență sint bunurile noastre 
cele mai de preț, iar apărarea 
lor — datoria sacră a noas
tră, a tuturor, vîrstinici și ti
neri, băieți și fete, de orice 
naționalitate, a tuturor celor 
care trăim pe meleagurile Ro
mâniei Socialiste.
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A trecut o lună de cînd noul 
an universitar și-a deschis por
țile. 145 000 de studenți au in
put studiul sub cele mai bune 
auspicii. Din acest număr im
presionant, un sfert îl reprezin
tă cei care se pregătesc la 
cursurile fără frecventă.

Ni s-a părut important, în- 
tr-un moment cînd școala supe
rioară românească face un salt 
calitativ, ilustrat de eforturi 
susținute în vederea perfecțio
nării și modernizării metodelor 
de învățămînt, să întreprindem 
o anchetă în rîndul studenților 
de la fără frecvență din Centrul 
universitar Cluj, asupra proble
melor ce le sînt specifice. Prin 
urmare, un sondaj al opiniei 
studentului înscris în primul 
rtnd la cursurile de zi ale vieții 
noastre economice și sociale si 
apoi la cursurile fără frecvență 
ale universității.

După cum se știe, la absolvi
re studenții de la fără frecven
tă se bucură de aceleași drep
turi cu cei de la cursurile de 
ai. Faptul implică o răspundere 
•ocială cît se poate de mare 
atît pentru studenți cît și pen
tru institutele de învățămînt su
perior. In ceea ce-i privește pe 
•tudenți, aceștia, ancorați în 
viață prin eerviciul pe care-1 
prestează ea muncitori sau teh
nicieni. activiști de partid și de 
stat. învățători, pedagogi, func
ționari, adesea la rute de kilo
metri de rursa informațională,

de centrele universitare, nu se 
pot bucura de ajutor decît me
diat și nu imediat din partea 
facultății. Un prim argument : 
Ce părere aveți că programele 
de învățămînt ajung în luna fe
bruarie la studenți, cu 30 de zi

re judicioasă a lecțiilor de sin
teză. în majoritatea cazurilor, 
aceste prelegeri au afectate 8— 
12 ore și se țin o singură dată, 
în sesiunea de vară. în felul a- 
cesta ele nu mai au rol de în
dreptar, ci își propun să siste
matizeze materialul care se pre
supune că studentul l-a apro
fundat în cursul semestrului. 
Dar și așa timpul este restrîns, 
abia se pot clarifica fugar pro
blemele noi, care nu se găsesc 
în tratate și manuale și se poate

să se țină de fiecare dată înain
tea celor trei sesiuni de exame
ne, după împrejurări, astfel In
cit pînă la examene să fie timp 
suficient pentru parcurgere și 
însușirea noii problematici și ac
tualizarea ei.

Știe toată lumea că studenți' 
de la fără frecvență își iau e- 
xamenele după un studiu indi
vidual intens desfășurat în spe
cial în sesiuni. Cauzele sînt cu
noscute : materialul bibliografic 
și cursurile de specialitate sînt

ra studenților, pe tot timpul a- 
nului de studii, materiale biblio
grafice și cursuri prin editarea 
sau șapirogralietea lor în canti
tăți suficiente. Toți studenții 
chestionați s-au referit în acest 
se^ș la greutatea c.e o întîmpină 
în procurarea caietelor de noti
țe,dd la. studenții care urmează 
cursurile ;de zi. $ îiidepstjbi In 
dificultățile descifrării multitu
dinii de sisteme de abrevieri și 
caligrafii ale acestora, fapt ce 
înghite timp enorm. Tipărirea

CU CE „OCHI“ II PRIVEȘTE ALMA MATER 
PE FIII SĂI DE LA FĂRĂ FR

• In atenția
LUI GRIGORE PASCARU

Fiecare om, cum bine este știut, poate dis
pune dupâ dorința sa numai de bunurile do- 
bîndite prin muncâ proprie, si care îi aparțin.

De curînd, prin intermediul unei scrisori am 
aflat însă de existenta unei alte pâreri. Ti a- 
parjine lui Grigore Pascaru din comuna Ciu- 
danovija, județul Caraș-Severin care, cu de la 
sine putere, a adus un amendament legilor.

Se poate dispune, crede el, si de bunurile 
altora. Și a trecut la fapte. Mobila, covoarele, 
îmbrâcâmintea, aduse în casa lui spre pâstrare 
de Agens Pascaru (sofia unui nepot de-al sâu) 
•înt finute sub cheie.

„Toate încercările mele ne scrie corespon
denta, de a-mi recâpâta lucrurile sechestrate 
sînt zadarnice. Ce pot face acum în pragul ier
nii dacă el nu se lasă înduplecat de argumen
tele mele omenești î*.  Tncercafi cu un argu
ment tot atît de omenesc precizat de... Codul 
penal : „însușirea unui bun mobil al altuia, dis
punerea de acest bun pe nedrept, ori refuzul 
de o-l restitui se pedepsește cu închisoare co- 
recționalâ de la 3 luni la 2 ani'. Prevederea 
codului, destul de darfl, poate câ-l va con
vinge.

• PĂRINȚII SlNT BUNI

DE PLATĂ
Costel Brtnzoloiu din municipiul Constanța 

era elsv la >coala profesională auto din Ro
șiorii de Vede. Era, pentru câ acum nu mai este. 
A rămas repetent încă din primul an. Aceasta 
a fost prima „bucurie' pe care a fâcut-o pă
rinților. De curînd, a mai adăugat una. Prin 
acționa,ea tatălui său In justiție instanța a ho- 
tărtt ca acesta să plătească suma de 3 480 lei 
drept cheltuieli făcute de școală cu întreține
rea lui Costel. Intrucît școala nu poate fi păgu
bită, acum părinții sînt buni de plată.

• SANCȚIONAT
PENTRU CORECTITUDINE

Tn timpul producției, pe șantierul pe montaie 
al I.E.R.C.F. sat Cernavodă s-a produs un oc
cident. Fără consecințe grave. După cîteva zile 
de îngrijiri medicale, tinârul Mihai Rotaru, 
cel accidentat, s-a întors pe șantier să-și reia 
munca. Dar încă din prima zi a fost chemat Io 
conducere.

— Te vei duce înapoi la spital, trebuie să-ți 
treacă pe certificat accident în afară de mun
că. Știi, să nu avem noi neplăceri. Ttnărul însă 
a refuzat. Urmarea : în 20 de zile a devenit 
pentru conducerea șantierului incompetent pro
fesional. Și, nici mai mult nici mai puțin, i s-a 
desfăcut contractul de muncă printr-o comuni
care verbală. Simplu și ilegal. A încercat el să 
protesteze, dar nimic. De fiecare dată i s-a răs
puns cu hotărtre : „nu mai ai ce căuta pe șan
tier”.

Față de această situație, alături de Mihai Ro
taru, adresăm și noi conducerii șantierului ur
mătoarea întrebare : De cînd se sancționează 
la Cernavodă și corectitudinea î

MIRCEA NICOLAE

le, deci înaintea •esitmil de e- 
xamene, răpindu-le posibilitatea 
întreprinderii unui studiu siste
matic, din vreme ? S-ar mai a- 
dăuga faptul că dacă la unele 
discipline acestea cuprind zeci 
de file programa cursului fiind 
prezentată în cele mai mărunte 
detalii, la altele, cuprind doar 
1—2 file cu bibliografie cu tot, 
neputînd fi nici măcar orienta
tive.

Se adaugi aici și faptul că 
studenții nu se pot bucura nici 
de ajutorul eficient pe care l-ar 
putea primi printr-o programa

face actualizarea absolut nece
sară mai cu seamă la discipli
nele cu caracter dinamic mai 
pronunțat. Este singurul contact 
al studentului de la fără frec
vență (în afara examenului) cu 
profesorul examinator și cu via
ța universitară. Această stare de 
fapt este poate prima dintre 
cauzele mediocrității în care 
mulți dintre studenții de la 
cursurile fără frecvență se zbat 
de la un an la altul. De propus 
ar fi următoarele : afectarea 
pentru lecțiile de sinteză a unul 
timp mal mare de 10 ore, care

insuficiente Ia bibliotecile facul
tăților (la bibliotecile județene 
cu atît mai puțin, mai ales sub 
aspectul actualității) ; la biblio
tecile facultăților studenților de 
la fără frecvență li se împrumu
tă cu mare greutate cursuri. 
Dar lipsa cursurilor nu este un 
incovenient singular și nici mă
car particular. Un sondaj de o- 
pinie în rîndul studenților de la 
Istorie-Filozofie, Filologie, Stu
dii economice a demonstrat cu 
pregnanță necesitatea interven
ției Ministerului învățămîntului 
și a facultăților pentru a asigu

sau litografierea cursurilor în 
proporții suficiente ar simplifi
ca și avalanșa de întrebări din 
holurile secretariatelor, iar stu
denții n-ar fi nevoiți să plăteas
că la dactilografe particulare 
cîte 2—3 lei pentru o singură 
filă dactilografiată.

O formă de ajutor substanțial 
ar fi consultațiile. Neîndoielnic, 
consultațiile există de drept. 
Studenții însă beneficiază foarte 
puțin de acest drept. Consulta
țiile organizate în timpul sesiu
nilor de examene au importanța 
lor — ele ajută la consolidarea

unor cunoștințe, la clarificare 
unor noțiuni, a unor capitol 
etc. Dar studenții care se afl 
departe de un centru univers 
tar, lipsiți de materialul infoi 
mativ necesar, nevoiți să invj 
țe uneori după tratate depășit
— simt deseori nevoia consultă 
rii cu cineva de specialități 
Poate că s-ar putea institui u 
sistem de consultații prin cores 
pondență ; secretariatele să în 
lesnească studenților de la făr 
frecvență un schimb de scrisor 
cu Cadrele didactice, un sisten 
de întrebări și răspunsuri cari 
să vină în sprijinul pregătiri 
studenților de In cursurile fări 
frecvență. In Directivele C.C. a 
P.C.R. cu privire la dezvoltare? 
învățămîntului se prevede în
ființarea unor centre locale d< 
consultații. Materializarea aces
tei prevederi este așteptată ci 
încredere de către toți studen
ții de la fără frecvență. Dorin
ța unanimă a ’acestora este ca 
asemenea centre locale de con
sultații să le permită un contaci 
permanent cu cadre didactice 
universitare. Chiar dacă în ca
drul acestor centre vor fi atrași 
cei mai buni profesori de liceu
— prezența cadrelor didactica 
din facultăți, care să dea îndru
mări, să tină unele prelegeri, 
să răspundă la întrebările stu
denților rămîne esențială.

VALENTIN FELECAN 
student la cursurile fără 

frecvență, Facultatea de istorie- 
filozofie din Cluj

Vă recomandăm

cotidian

HUGUES
AUFRAY

BALABAN

C. D.

Vreți sa faceți cunoștință?
cea,

CEL MAI VECHI 
OU DIN LUME

NEGLIJENȚA 
POȘTALA

VINERI 22 NOIEMBRIE
orele 8,30 — Deschiderea lucrurilor 

și prezentarea comunicărilor în șe
dința plenară.

orele 16,00 — Prezentarea comuni
cărilor și discuții pe secții :
— „Tineretul muncitor de la orașe 

și sate*
— „Tineretul școlar'
— „Activitatea politico-educativă în 

rîndul tineretului'.
— „Probleme ale delicventei juve

nile'.
STMBATA 23 NOIEMBRIE
orele 8,30 — Prezentarea comunicări

lor și discuții pe secții :

CINEMA

UN PORTRET
PENTRU
ALBUMUL DV

>> Cîntărețul s-a născut la 18 
>> august 1932 la Villard de Laos, 
?? în apropiere de Grenoble. A- 
<< parține unei familii care a dat 
\\ Franței membri ai pariamentu- 
>> lui, magistrați, dlpiomați.
>> Hugues își petrece primii ani 

ai vieții la Paris. Inapt pînă la 
<< vîrsta de 10 ani pentru studii 
\\ normale (este... stîngael!), ca o 
n compensație vizitează cu mama 
)> sa muzee (Bracque, Picasso, Ma- 
/? tisse și frecventează concerte 
<< (Ravel, Debussy). După bacalau- 
(( reat, urmează printre altele, 

filozofia, unde îl are coleg pe 
>) Jean-Paul Belmondo. își înte- 

meiază o familie, are copii, si- 
<? tuația sa financiară nu este 

strălucită, iar succesul vine 
$5 greu. în 1959 cîștigă concursul 
$> „Numerele 1 de mîine" (al pos- 

tului de radio Europa I). Pri- 
<' mul său disc, scos de casa 
<< „Barclay", „Fanny“, este urmat 
<\ în 1962 de o ședere de 6 luni în 

America, unde îi cunoaște pe 
>> Bod Dylan și Peter, Pauland 
// Mary. In 1964 apare la Olimpia 
<< cu Alaln Barriăre ca vedetă, 
\\ dar revine pe aceeași scenă pe 

24 martie 1966 de data aceasta 
>> drept cap de afiș. Succesul nu 
?/ l-a determinat însă să renunțe 
?? la folclor (francez, american, 
(< spaniol, izraelian) și cîntece an- 

gajate, cu toată ușoara sa ori- 
>> entare din ultimul timp către 
>2 muzica „pop". Hugues Aufray a 

reabilitat folclorul, consacrînd 
stilul „skiffle", căruia îi este 
consecvent credincios. Printre 

>> marile sale succese se numără 
>> melodiile : „C’est tout bon“ (de- 
'2 dicat lui Jean-Claude Killy), 
x „Celine", „Santlano", „Pends- 

moi". Prezența sa pe scena pri- 
mulul Festival de la Brașov 

» face inutilă prezentarea artei 
interpretative a cîntărețului de- 
concertant șl polivalent oare este 

X Hugues Aufray...

OCTAVIAN URSULESCU

ÎNTRE „ORIENTAREA DE SUS" 
Șl OPȚIUNEA TINERILOR

(Urmare din pag. I)

se alimentează, să afle cum ar 
trebui, după opinia lor, să se 
procedeze în viitor. Așadar, sa
cra formulă „tot ce știu“ este 
falsă, ea divulgînd o anume co
moditate în gîndire.

Că adeseori adunarea generală 
păstrează o numai aparent inex
plicabilă expectativă ne-au de
monstrat-o tinerii din organi
zația U.T.C. de la I.C.R.M. Ga
lați, ai căror invitați am fost 
mai zilele trecute. Lucrurile 
s-au desfășurat și acolo în nota 
obișnuită. S-a citit, adică, darea 
de seamă, au urmat insistențele 
prezidiului pentru înscrierile la 
cuvînt, și apoi s-au spus cîteva 
fraze oarecare. Din cînd în cînd,

activistul comitetului municipal, 
prezent în capul mesei, interve
nea cu întrebări suplimentare, 
simțind și el că tinerii dau ocol 
unor fapte care meritau să fie 
spuse. Am avut aceeași impre
sie. Tinerii înșiși au recunos
cut-o ca fiind reală pentru că 
jumătate de oră după încheierea 
adunării tot ei ajungeau la con
cluzia că ar fi fost necesare 
printre altele :

O analiză a muncii voluntar- 
patriotice deoarece organizația 
U.T.C. de la I.C.R.M. Galați, în 
pofida unor idei formulate și 
care s-ar fi putut transforma în 
inițiative remarcabile, se pre
zintă la acest capitol cu rezul
tate mult sub nivelul celor din 
anii precedenți ;

O dezbatere foarte serioasă în 
legătură cu lipsa de sprijin a 
celorlalți factori, printre care și 
conducerea întreprinderii, față 
de acțiunile pe care le inițiază 
organizația U.T.C., față de soli
citările tinerilor din întreprin
dere în general ;

O discuție sinceră, exigentă, 
despre semnificația și conținu
tul noțiunii de disciplină în pro
ducție precum și despre conse
cințele încălcării normelor de 
muncă, ilustrate mai ales de 
faptul că întreprinderea nu și-a 
realizat planul valoric și de des
facere ;

O cercetare detaliată a posibi
lităților existente pentru orga
nizarea unor activități cultural- 
distractive și sportive, pentru

Tn zilele de 22—23 noiembrie va avea loc Simpozionul cu tema : „TI
NERETUL - OBIECT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA- Jrganizat de Centre d, 
cercetări pentru problemele tineretului.

Simpozionul se va desfășura dupâ urmâtorul program t

— „Tineretul studențesc'
— „Familia tînără și problemele 

dezvoltării psiho-fiziologice ale 
tineretului'.

— „Mass-media, educația estetică 
și tineretul'

— „Metodologia cercetării proble
melor tineretului*.

orele 13,00 — Prezentarea planului 
de cercetări științifice în perioada 
1968—1970.
Lucrările Simpozionului se vor des

fășura în sălile C.C. al U.T.C. și ale 
Centrului de cercetări pentru proble
mele tineretului.

planului

„Permanențe"

Un film — NOAPTEA de Michelangelo 
Antonioni

Al doilea din trilogia alcătuită din „A- 
ventura", „Noaptea" și „Eclipsa-, filmul 
continuă să prezinte lumea plină de ne
liniști și de zbateri inutile a intelectua
lului burghez într-o societate care re
fuză să-1 înțeleagă. Jeanne Moreau și 
Marcello Mastroianni, Monica Vitti și 
Bernard Vicki dau viață personajelor ne
mulțumite și pustii cu care ne-a obișnuit 
Antonioni.

O expoziție — EMERIC MARCIER 
Brazilia — pictură

Pictorul brazilian de origine română, a 
cărui expoziție se află deschisă in roton
da Ateneului, prezintă o impresionantă 
combinație de școală și stil european a- 
daptate la viața artistică sud-americană. 
Bogăția de culori și dramatica tratare a 
unor teme înfățișează vizitatorului ima
ginea unei lumi deosebite, noi, nebănuite.

Un concert — PROGRAM MOZART 
La Sala Mică a Palatului

Pentru iubitorii armoniilor mozartiene, 
orchestra de cameră a Filarmonicii, sub 
bagheta lui Paul Popescu, prezintă dumi
nică, 17 noiembrie, o serenadă (Nr. 3), un 
concert pentru vioară și orchestră (Nr. 2) 
și două simfonii (Nr. 24 și Nr. 18) de Mo
zart. Solistul concertului va fi violonis
tul Ștefan Gheorghiu.

GEORGETA BUCURA, 20 
ani, funcționară, str. Ștefan 
Gheorghiu 67 Ploiești, jud. 
Prahova (ilustrate, teatru, 
cinema).

CHIRILA ROMULUS, 21 
ani, student, str. Stoicescu 1, 
cămin 3, camera L 2, muni
cipiul Iași (ilustrate).

DUMITRIU CONSTANTIN, 
19 ani, mecanic Mina Arșița, 
comuna Iacobeni, jud. Su
ceava (diverse).

DIACONU NICOLETA, 19 
ani, educatoare, sat Stăneu- 
lești, comuna Fîrtătești, jud. 
Vîlcea (diverse, fotografii cu 
artiști).

KOVACI GHEORGHE, 20 
ani, lăcătuș, comuna Ghidi- 
geni, jud. Galați (diverse).

DUMITRESCU VIRGINIA 
LUCIA, >22 ani, profesoară, 
str. Giurgiu nr. 108 Zimni-

Foto:

Poștașii americani 
au semnalat autori
tăților o cifră cu
rioasă : în fiecare 
an, în această țară 
se expediază circa 
100 000 de scrisori 
fără adresă.

PEȘTE UMFLAT

. jud. Teleorman (ilustra
te, științele naturii).

NEACȘU GEORGEL, 21 
ani, laborant chimist, satul 
Viișoara, comuna Ulmi, jud. 
Dîmbovița (ilustrate).

BRATEANU ZICĂ, 18 ani, 
sat Borolea, comuna Hanești, 
jud. Botoșani (diverse).

MARIN MARIA, 21 ani, 
casieră, str. Artei 37 Găești, 
jud. Dîmbovița (ilustrate).

RADU FLORINA, 24 ani, 
muncitoare, Bd. R.S.R. nr. 
70, Curtea de Argeș, jud. 
Argeș (diverse si ilustrate).

Un ou .împietrit, 
care se crede că este 
cel mai vechi din lu
me, după aprecierile 
savauților, a fost gă
sit de o expediție 
științifică americană 
acum treizeci de ani, 
în centrul Texasu
lui. El are o lungime 
de 7 cm. și vîrsta sa 
este estimată la 225 
de milioane de ani. 
S6 crede 
datează 
primelor 
vipare. 
care a făcut acest ou 
pare să fi măsurat, 
după scheletul găsit 
în apropierea oului, 
cam doi metri lun
gime.

că acest ou 
din epoca 
animale o- 

Animalul

Grădina zoologică din Ziirich prezintă acest cu
rios exemplar de pește de mici proporții — 
peștele-sferă — care se umflă și-și modifică astfel 
forma și volumul, în momentul cînd își manifestă 
mînia sau nemulțumirea... Forma sa normală este 
aceea a unui ou. In acvarium el se umflă normal
— cu apă. în cazul cînd este extras din mediul 
său natural, căci poate trăi cîteva minute în aer
— el se adaptează și se umflă cu aer.

ANNA KARENINA 1
Patria (orele 10; 13,30; 17țJ 
20,15). 1

FETE IN UNIFORMA
Capitol (orele 9,15; 11,30: 13,45; 
16 ; 18,30 ; 20,45), Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 18,15; 
18,30; 20,45).

EU TE-AM IUBIT
Victoria (orele 9,15; 11,15:
13,45; 16,15; 18,45; 21,15).

HOMBRE
Republica (orele 9; 11,30; 14; 
16,15; 18,45; 21,15), Festival (o- 
rele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21) ; Melodia (orele 8,45 ; 11 ; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Tlodern 
(orele 9,30; 11,45; 14^ 16,15; 
18,30; 20,45).

PRINȚESA
Central (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

UN DOLAR GĂURIT
Lumina (orele 8,45; 16,30;
18,45; 20,45).

TOTUL PENTRU RlS
Doina (orele 9; 10,30; 12;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ZECE ANI DE ERĂ COSMICA 
— LEGEA — NAUFRAGIUL — 
MIȘCAREA APARENTA A 
PLANETELOR — VISUL LUI 
GOGUTA — CENTENAR MI
NIER

Timpuri Noi (orele 9—21 In 
continuare).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

Union (orele 15,30; 18; 20,30)( 
Cotroceni (orele 15,30; 18).

VERA CRUZ
Feroviar (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior (o- 
rele 8.45; 11; 13.15; 15.30;
17,45; 20).

TARZAN. OMUL MAIMUȚA — , 
FIUL LUI TARZAN

Grivița (orele 9; 12,30; 18;
19.30) , Aurora (orele 9; 12,45; 
16,15; 19,45).

WEEK-END CD ANNA i 
înfrățirea (orala 15,30; 17,4>; 
20).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

Buzești (orele 15,30; 18), Vii
torul (orele 15,30; 18).

PLANETA MAIMUȚELOR
Dacia (orele 8,45; 13,30).

SAMURAIUL
Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30).

POEMUL CELOR DOUA INIMI
Unirea (orele 15,30; 18; 20,30). 

TESTAMENTUL UNUI PAȘĂ
Lira (orele 15,30; 18).

ROATA VIEȚII
Drumul Sării (orele 15; 17,30;
20).

VIVA MARIA
Ferentari (orele 15,30; 18;
20.30) .

SURPRIZELE DRAGOSTEI
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30). 

NEIDI
Floreasca (orele 9; 11,15;
13.45; 16; 18,15; 20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ

Volga (orele 10; 16; 18,15;
20.30) , Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

OSCAR
rulează la Cotroceni (orele
15.30) .

WINNETOU (seria a IlI-a) 
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30) : Progresul (orele
15.30 ; 18).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează Ia Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

că din acest punct de vedere 
preocupările vechiului comitet 
au fost insesizabile : uteciștii de 
la I.C.R.M. nu au luat parte nici 
măcar la „Crosul tineretului" ;

O confruntare a punctelor de 
vedere în legătură cu modul în 
care a fost înțeleasă recoman
darea Consfătuirii pe țară, re
feritoare la diversificarea mun
cii cu tineretul, a organizării 
unor acțiuni specifice în func
ție de preferințe, de vîrste, de 
preocupări. Cum majoritatea 
membrilor organizației U.T.C. 
de la I.C.R.M. Galați o formează 
fetele, apare în adevăr de ne
înțeles indiferența pentru orga
nizarea unor acțiuni caracteris
tice, dorite mai ales de ele.

Și dacă nici măcar cei care 
au remarcat lacuna aceasta a 
adunării (Ion Bujelță, Dldina 
Ungureanu, Angela Croitoru șl 
alții) n-au intervenit, nu și-au 
spus deschis părerea cu toate că 
aveau dreptul să o facă, este 
firesc să ne întrebăm pe ce căi 
au ajuns ei să renunțe la drep
turile pe care apartenența la 
organizația noastră le conferă ? 
Părerea noastră este că una din 
explicații o constituie încălcarea 
unor elementare norme demo
cratice în desfășurarea lucrări

lor adunării. Tinerii au știut de 
la început ceea ce noi am aflat 
foarte tîrziu și pe ocolite : că 
desemnarea cel puțin pentru 
primele trei funcții ale comi
tetului se hotărîse dinainte și 
într-un cere restrîns și că des
fășurarea adunării mai era ne
cesară doar pentru mecanismul 
votului. E destul ca cel puțin în 
cazurile acestea interesul pentru 
ceea ce se va întîmpla în ori
care din părțile adunării să se 
•pulbere.

— Pentru secretar, locțiitor și 
casier, s-a spus la un moment 
dat, avem în sală oameni care 
vor face propuneri. S-a discu
tat, altfel n-am putea ajunge 
unde vrem noi.

Iar din acest „noi" cei care 
fuseseră excluși erau tocmai ti
nerii, posesorii dreptului de a 
alege în sensul opțiunii totale 
nu doar al gestului mecanicist. 
Cei cu care s-a discutat n-au 
fost pătrunși probabil de im
portanța arătată și n-au făcut 
propunerile pentru funcția de 
secretar al comitetului. Așa că 
în tăcerea netulburată de de
clanșarea resortului preparat, în 
grabă ca nu cumva lucrurile să 
ia cine știe ce întorsătură, fos
tul secretar s-a ridicat de la

prezidiu și și-a propus el succe
sorul. Era într-un fel confirma
rea „zvonurilor" care circula
seră înainte despre niscaiva 
„puneri la cale".. „Am știut 
noi, păreau să spună tinerii din 
sală, ce rost avea să ne batem 
capul cu propuneri, cu discuții ? 
Doar tot după cum vor ei o să 
iasă pînă la urmă.“ Recunoaș
terea finală a acestei convingeri 
a constituit-o momentul în care 
un tînăr propus cu cîteva clipe 
mai înainte ca șef al comisiei 
politico-ideologice a avut el în
suși de făcut o propunere și a 
fost împiedicat să și-o formu
leze într-un mod pur și simplu 
brutal :

— Fii serios, tovarășe, stai 
jos. i s-a spus de la prezidiu. 
Dumneata ai fost deja ales, ce 
mai vrei ?

Ca și cum libertatea de a-și 
spune în orice împrejurare pă
rerea pentru cei care conduceau 
lucrările adunării și îndeosebi 
pentru activistul Comitetului 
municipal U.T.C. Galați, a câr 
rui prezență trebuie să fie che
zășia respectării normelor de
mocratice ale vieții de organi
zație, devenise exact contra
riul ei.

După toate acestea, a ne în
chipui cum poate să se desfă
șoare adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri în
seamnă în primul rînd recu
noașterea că oriunde este po
sibilă crearea unei baze solide 
pentru activitatea de viitor și 
corelată cu aceasta dobîndirea 
garanției că peste un an bilan
țul poate fi mult mai bogat, 
dacă nu se va mai repeta aceeași 
situație, ci le va fi acorda
tă în fapt tinerilor toată 
libertatea pe care teoretic 
le-o acceptăm. Toate acestea 
ar fi fost posibile de pe 
acum, și la Liceul pedagogic și 
la I.C.R.M. Galați, dacă vorbito
rii în intervențiile lor pe mar
ginea dării de seamă, acolo în 
plenul adunării generale, nu 
s-ar fi mulțumit cu transforma
rea seriilor de etc. de la. sfârși
tul paragrafelor în alte exem
ple concrete, subînțelese de o- 
ricine, ci și-ar fi afirmat punc
tul de vedere, uzînd de libertă
țile pe care efectiv le au pen
tru a-și apăra dreptul de a ho
tărî singuri în rezolvarea trebu
rilor organizației lor.

MIERCURI 13 NOIEMBRIE 
1968

14,15 — Fotbal : Dinamo
București — West 
Bromwich Albion 
(Cupa Cupelor).

17.30 — Pentru elevi :
Consultații la limba 
română (clasa a 
XH-a).

18,00 — Telecronica economi
că. Cabinetele jude
țene de • organizare 
științifică a produc
ției și a muncii.

18.30 — Curs de limba ger
mană.

19,00 — Club XX — emisiu
ne pentru tineret.

Dezbatere cu mai 
mulți tineri pe margi

nea adunărilor de 
dare de seamă și a- 
legerj ale organiza
țiilor U.T.C.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

20,00 — Soliști de muzică 
populară.

. 20,15 — Flori fierbinți.
20.30 — Dialog despre cultu

ră. Responsabilitatea 
socială a scriitorului.

20.50 — Avanpremieră.
21,10 — Tele-cinemateca.

„Șoimul maltez*'.
22.50 — Telejurnalul de

noapte.
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ORGANIZAȚII DE MASA, OBȘTEȘTI
Șl PROFESIONALE ADERĂ

LA FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE
ADUNAREA COMITETULUI DE CONDUCERE

AL UNIUNII SCRIITORILOR
Marți dimineața, în. cadrul a- 

dunării Comitetului de condu
cere al Uniunii Scriitorilor s-a 
hotărit aderarea Uniunii la 
Frontul Unității Socialiste.

Luînd cuvîntul, Pop Simion, 
vicepreședinte al Uniunii Scrii
torilor, a relevat importanța 
constituirii Frontului Unității 
Socialiste, expresie a unității 
de monolit a poporului, a ac
tualului proces de democrati
zare a vieții noastre sociale, 
proces la care • scriitorii sînt 
mîndri că pot participa. Con
stituirea Frontului, are loc în 
preajma Adunării generale a 
scriitorilor, cînd reprezentanții 
scrisului vor dezbate, în spiri
tul unui larg democratism, 
căile viitoare ale literaturii ro
mânești, Adunarea Uniunii la 
acest înalt for subliniază încă 
o dată menirea noastră de scri
itori angajați — aceea de a 
crea opere care să reflecte via
ța nouă a poporului român, 
măreția edificiului socialist pe 
care îl înalță sub conducerea 
înțeleaptă a partidului.

In continuare, cei prezenți 
au aprobat, în unanimitate, ho- 
târîrea de aderare a Uniunii 
Scriitorilor la Frontul Unității 
Socialiste. Comitetul de condu-

' ȘEDINȚA BIROULUI DE CONDUCERE 
A ASOCIAȚIEI CINEAȘTILOR 

DIN ROMÂNIA
Membrii Biroului de condu

cere a Asociației cineaștilor 
din România. întruniți marți 
In ședință, și-au exprimat ho- 
tărirea ca Asociația lor să a- 
dere la Frontul Unității Socia
liste.

Subliniind că, alături de ce
lelalte organizații profesionale, 
Asociația cineaștilor consideră 
o datorie de răspundere de a 
face parte din Frontul Unită
ții Socialiste, regizorul Fran- 
cisc Munteanu, vicepreședinte 
al A.C.I.N., a relevat, totodată. 

cere al Uniunii Scriitorilor, se 
spune în hotărîre, consideră că 
crearea Frontului Unității So
cialiste reprezintă îndeplinirea 
unui act de importanță funda
mentală, ilustrînd elocvent fer
mitatea și consecvența politi
cii partidului și statului nos
tru, de perfecționare a socie
tății noastre socialiste și dez
voltare a tuturor energiilor și 
talentelor poporului român. 
Alături de toți oamenii mun
cii, scriitorilor din țara 
noastră le revin sarcini bine 
definite, sarcini ce izvorăsc din 
însuși locul și menirea pe ca
re le ocupă creatorii de valori 
spirituale în sistemul democra
ției socialiste.

Scriitorii noștri se angajează 
cu acest prilej să-și consacre 
cu și mai multă abnegație în
treaga lor capacitate de muncă 
pentru traducerea în viață a 
politicii înțelepte a Partidului 
Comunist Român, pentru pro
gresul și propășirea României 
socialiste.

Participanțli au desemnat 8- 
pci, reprezentanții Uniunii 
Scriitorilor în Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste.

democrației soci- 
noastră.
a arătat în con- 
în atmosfera de

semnificația creării acestui 
nou organism, act de o deose
bită importanță în procesul de 
dez\ oltare a 
aiiste in țara

Vorbitorul 
tinuare. că, 
mare avînt creator, în clima
tul actual propice înfloririi 
permanente a culturii româ
nești. artiștii își unesc stră
daniile pentru a răspunde cît 
mai bine marilor comanda- 
piente ale .zilelor noastre. Ca 
și ceilalți creatori, cineaștii. 

căutând să facă față exigen
țelor mereu sporite ale epocii 
noastre, își dedică munca și 
talentul înfăptuirii unei arte 
autentice, la nivelul cerințe
lor societății noastre socialiste.

Luînd cuvîntul, Dumitru 
Fernoagă, director la Studioul 
Cinematografic București, re
gizorii Ion Popescu-Gopo, vi
cepreședinte al A.C.I.N., și Vir
gil Calotescu, secretar al Aso
ciației, au relevat răspunderile 
ce revin cineaștilor în fron
tul larg al artei noastre socia-

ADUNAREA CONSILIULUI UNIUNII CEN
TRALE A COOPERATIVELOR DE CONSUM

Dînd viață voinței milioane
lor de membri și lucrători al 
cooperativelor de consum din 
întreaga țară. Consiliul Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum, întrunit marți după- 
amiază, a hotărit aderarea sa 
la Frontul Unității Socialista.

Subliniind semnificația aces
tui important eveniment în 
viața politică a țării, tovarășul 
Station Bughici, președintele 
CENTROCOOP, a arătat prin
tre altele : Crearea Frontului 
Unității Socialiste se înscrie în 
ansamblul preocupărilor majo
re ale partidului, care urmă
resc transpunerea in fapt a 
sarcinilor stabilite de Congre
sul ai IX-lea și de Conferința 
Națională a Partidului Comu
nist Român privind adaptarea 
întregii organizări economice, 
sociale, administrative, a tutu
ror formelor și metodelor de 
organizare și conducere la ce
rințele noi, impuse de actuala 
etapă a procesului revoluțio
nar. de exigențele dezvoltării 
în perspectivă a României so
cialiste.

Frontul Unității Socialiste va 
crea posibilitatea participării și 
mai active a tuturor organiza
țiilor de masă și obștești la 
conducerea vieții politice și de 
stat, va permi’e o mal amplă 
consultare a maselor populare 
în adoptarea celor mai efici
ente soluții privind dezvolta
rea patriei, participarea tot mal 
mare a tuturor categoriilor de 
cetățeni la opera de construc
ție socialistă, la înfăptuirea 

® • • • • ®
NOTE aaiKsii de Dum excwsiiiou i

liste. Vorbitorii au subliniat 
datoria cineaștilor, artiști-cetă- 
țem, de a contribui mai intens 
la viața politică și socială a 
României, la sporirea presti
giului țării și în domeniul 
creației cinematografice.

în unanimitate, cei prezenți 
au aprobat aderarea Asociației 
cineaștilor la Frontul Unității 
Socialiste.

în încheiere, au fost desem
nați reprezentanții A.C.I.N. în 
Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

neabătută a politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui.

Au luat apoi cuvîntul Gheor
ghe Botezat-:. Gheorghe Jibo- 
tear.u. Ana Huțar.u. Ion Marcu, 
Iosif Micu, Marja Buiuc. Du
mitru Alexandru. Qnilia Ma
rin. Ion Buftea.

Exprimînd adeziunea deplină 
față de măsurile adoptate de 
plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân. ei au înfățișat hotărîrea 
membrilor și lucrătorilor din 
cooperația de consum, de a-și 
•duce întreaga contribuție la 
înfăptuirea sarcinilor de mare 
răspundere ce-i vor reveni 
CEN’TROCOOP ir. cadrul 
Frontului Unității Socialiste, 
convinși că acest nou or
ganism politic va asigu
ra întărirea și afirmarea 
și mai puternică a unității 
moral-politice a poporului și 
frăției tuturor oamenilor mun
cii, a coeziunii unității noastre 
socialiste. Aprobind cu căldu
ră aderarea Cooperației de 
Consum la Frontul Unității 
Socialiste, ei au exprimat do
rința tu tur o? membrilor săi de 
a desfășura o activitate și mai 
susținută pentru satisfacerea 
cerințelor mereu creseînde a 
populației, la ridicarea bună
stării întregului popor. Consi
liul CENTROCOOP a desem
nat apoi reprezentanții aces
tei organizații în Consiliul Na
țional al Frontului Unității So
cialiste.

*
(Agerpres)

Campionatul național de hochei a debutat cu afirmarea unui „val 
nou'1 de tineri. Motiv în plus să sperăm intr-un progres mai ra

pid și în acest sport

FOTBALUL FRANCEZ — 
TN PARLAMENT

EXAMEN FOTB
• DINAMO- 

BUCUREȘTl
Astăzi, pe stadionul „23 

August" din Capitală în 

cadrul competiției inter-

ALISTIC PENTRU
• F.C. ARGEȘ

F. C. Argeș susține, tot as- 

tâzi, un examen și mai difi- 

cil. Echipa din Pitești va în- 

cerca în cea de-a doua în-
naționale de fotbal „Cu- 

pa Cupelor" are loc pri-
tîlnire cu echipa din Izmir

sâ refacă handicapul de 3
mul meci dintre formația 

DINAMO BUCUREȘTI și
goluri și să se califice în 

turul III al „Cupei orașelorechipa engleză WEST

BROMWICH ALBION. târguri". Meciul începe tot la 

ora 14,30 și va avea loc peMeciul începe la ora

14,30. stadionul „Trivale".

S P OIIT
„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" LA HANDBAL MASCULIN DEBUTEAZĂ

SUB SEMNUL PREGĂTIRILOR

PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL

5 
îi

„Cupa orarului București" la 
handbal masculin aflată la a 
IX-a ediția * * reunit tn decursul 
anilor la startul Întrecerilor u- 
nele dintre cele mai valoroase 
reprezentativ. de țări ,1 cluburi 
din lume. Actuala ediție reu
nește cinci puternice reprezen
tative de țări : InrMlavia. Unga
ria. Spania, R.S.S. Gruzină. 
România șt selecționata de tine
ret a țării noastre.

chipa națională în meciuri cu 
miză și cu adversari puternici 
(Gațu, Speck, Coasă, Guneș,
Kychsid etc.). în intențiile noas
tre este și promovarea in lotul 
prim al țării a altor tineri ju
cători ca Bota, Dumitru, Birto- 
lan, Papp, Orban care dovedesc 
o bună valoare. Iu momentul de 
față alcătuiesc lotul de tineret.

Pentru sportivii ,1 antrenorii 
români meciurile din cadrul 
„Cupei orașului București" din 
acest an prezintă o semnificație 
deosebită. Despre importanta 
actualei ediții pentru handbalul 
românesc ne-a vorbit antrenorul 
EUGEN TROFIN :

România participă la această 
competiție cu două echipe. Par
ticiparea loturilor României con
stituie pentru noi, antrenorii, un 
bun prilej de verificare a com- 
ponențiior ce alcătuiesc nona e- 
chipă pe care o pregătim șt 

▼rem t-o lansăm tn viitoarele 
confruntări Internaționale. Dăm 
posibilitate, In felul acesta, unor 
tineri cu calități apreolabile ca
re s-au afirmat în ultima vreme 
să se titularizeze, jucînd în e-

România prezintă un lot corn- 
piei remaniat — declară an
trenorul E. Trofin.

Iugoslavia și Ungaria parti
cipa cu loturile de elita.

Spania și R. S. S. Gruzină — 
la prima lor evoluție în 
București.

Este un prim pas pe care-1 fa
cem în vederea pregătirii șl de
finitivării „naționalei**  pentru 
campionatele mondiale din 
Franța (1970) și Jocurile Olimpi
ce de la MOnchen (1972), cînd șl 
handbalul se va înscrie în pro
gramul marei competiții. Sta
diul actual de pregătire a jucă
torilor, forma pe care ei o dețin 
au Indicat următoarea formație 
de bază pentru meciul de azi : 
Fenu, Moldovan, Guneș, Gruia, 
Gațu, Samungi, Kychsid, rezer
ve : Goran, Nlca, Coasă, Popes
cu. Din lot mai fac parte Sten- 
țel, Marinescu, Speck, Lieu, Pa- 
raschiv, Oană.

Dintre celelalte competitoare 
Iugoslavia și Ungaria, echipe 
cunoscute de publicul bucu- 
reștean prezintă cele mai bune 
garnituri de care dispune la 
ora actuală handbalul celor două 
țări. Reprezentativele Spaniei și 
R.S.S. Gruzine debutează cu a- 
ceastă ocazie tn țara noastră. 
Prima etapă, cea de astăzi, pro
gramează partidele: ora 16,45 
România — România tineret; 
ora 18.00 Spania — Ungaria ; 
ora 19,15 Iugoslavia — R.S.S. 
Gruzină.

VIOREL PAUNESCU

După înfrîngerea suferită 
de echipa de fotbal a Fran
ței (0-1 cu Norvegia în pre
liminariile campionatului 
mondial), deputatul Jacques 
Phillippe Vendroux a pre
zentat parlamentului o mo
țiune în care denunță ca
rențele actualei conduceri a 
Federației franceze de fot
bal, propunând în același 
timp crearea unui comitet 
de urgență sub egida Secre
tariatului de stat pentru 
problemele tineretului și 
sportului. Deputatul francez 
precizează totodată că orice 
„masă rotundă” organizată 
din inițiativa actualilor con
ducători ai federației „este 
iluzorie șl lipsită de sens**.

SIR STANLEY ROUS 
DESPRE FOTBALUL 

DE LA J. O.

• înitr-o recentă 
tie făcută i 
tele Fifa, Stanley 
arătat că turneul

_ dedara- 
presei, președin- 
tanley Rouă, a 
______1 olimpic 

de fotbal din Mexic (excep
tând finala) a cunoscut un 
mare succes.

Stanley Rows s-a referit 
în special la progresul apre
ciabil demonstrat de echi
pele din Africa și Asia, la 
valoarea tehnică a meciuri
lor șl la spiritul sportiv 
care a caracterizat majorita
tea întâln Ir ilor.

• După 80 de ore, în cursa 
clcllstă de 6 zile ce se dis
pută pe velodromul din. 
Dortmund conduce pere
chea olandeză Peter Post- 
Duyndah cu 178 puncte, ur
mată de Altig (R.F.G.), Ser- 
cu (Belgia) 166 puncte. Cic
liștii olandezi au parcurs în 
80 de ore 1 636 kilometri.

• Primul meci al finalei 
Cupei Europei la box (pugi
list piuă la 21 de ani), des
fășurat la Lodz intre echi
pele Poloniei el U.R.S.S., a 
revenit sportivilor polonezi 
cu «corul de 12-10.

TELEGRAMĂ
Cevdet Sunay, președintele Republicii Turcia, a transmis 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, o telegramă 
se spune :

în care

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre, în numele 
lui turc și al meu i . ___ ' " 1____ J ___
ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia celei de-a 45-a ani
versări a Republicii Turcia, și vă rog să primiți cele mai 
bune urări pe care le formulez pentru sănătatea și fericirea 
dv. personală, pentru progresul și prosperitatea continuă a 
poporului român.

poporu- 
personal, pentru amabilul mesaj pe care 

•1 adresați cu ocazia celei de-a 45-a

Sosirea unei delegații 
a Confederației Generale

a Muncii din Franța

..Cercurile de turism din 
întreprinderi și instituții „se 
descurcă* 1. Mai aflăm de ase
menea că : „mecanismul co
laborării cu O.N.T. și cei
lalți factori cu care conlu
crează comisia noastră func
ționează normal**.

Prin urmare, toate bune, 
la prima vedere. După mo
dul în care primim informa
țiile, însă, avem impresia că 
interlocutorii noștri sînt sim
pli funcționari

Exemplificăm : „De la
constituirea comisiei muni
cipale, 18 000 de tineri din 
Baia Mare, și satele aparți
nătoare au fost în excursii 
pe trasee și perioade de timp 
diferite. Comisia de turism 
va colabora mai malt cu—

Pînă la sfîrșitul anului, va 
mai participa la excursii un 
număr de 3 000 de tineri. 
Alți 1000... Vom populariza 
toate excursiile**,  ș.a.m.d. Re
iese limpede intenția organi
zatorilor de a realiza cu ori
ce preț cifre mari. Și nu e 
rău. Dar, oare, excursiile în
seamnă numai cifre ?

într-o scurtă anchetă prin
tre tinerii de Com
binatul chimico-metalurgic 
U.M.M.U.M., întreprinderile 
„Băimăreana**  si de constru- 
ții am notat una din dorin
țele lor : Să ne cunoaștem 
județul și vecinii. Nu însă 
în viteza autobuzului. Și nu 
numai în ocazii, care cer o 
participare masivă a tineri
lor în calitate de spectatori.

Nu dorim ca excursiile să 
se facă de dragul excursii
lor, ci să ne servească 
drept lecții, pe viu, de is
torie, geografie, științele na
turii, arheologice etc. Nu în
totdeauna ghizii sînt mal 
buni cunoscători decît noi. 
Există în acest sens și a- 
proape de fiecare dacă un 
„ghid**  interesat să meargă și 
el în... excursie**.  S-a întâm
plat adesea să ne alegem cu 
ce-am putut fura de pe tra
seu cu privirea.

Comisia de turism a Co
mitetului municipal Baia 
Mare al U.T.C., le-a rămas, 
deci, mult datoare tinerilo" 
în calitatea sa de organiza
tor al excursiilor.

VASILE MOINEAGU

VENTILAȚIA... VENTILEAZĂ
PRODUCTIVITATEA

(Urmare din pag. I)

MUNCII ?

Mărfi dupâ-amiază a sosit 
in Capitală o delegație a Con
federației Generale a Muncii 
din Franța, condusă de Geor
ges Seguy, secretar general al 
C.G.T., care, la invitația Con
siliului Central al Uniunii " 
nerale a Sindicatelor din 
mânia, va face o vizită 
țara noastră.

Din delegație fac parte 
seph Sanguedolce, membru al 
Comisiei administrative a 
C.G.T., secretar general al 
Uniunii Departamentale Loi
re, Christiane Gilles, secretar 
al Uniunii Departamentale 
Haute de Seine, și Pierre 
Vincent, membru al Biroului 
Federației feroviarilor șl res
ponsabil Cu problemele de 
tineret.

Ge- 
Ro- 

în

Jo—

La sosire, pe aeroportul Bâ- 
neasa. delegația a fost intim- 
pinată de tovarășii Gheorghe 
Apostol, președintele Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia. Larisa Munteanu, si 
Constantin Herescu, secretari 
ai Consiliului Central al 
U.G.S.R. și de alțl membri ai 
conducerii U.G.S.R.

★
în cursul după-amiezii, de

legația a vizitat Muzeul de 
Istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și de
mocratice din România.

Seara, tovarășul Gheorghe 
Apostol a oferit, în cinstea 
oaspeților, o masă tovărășeas
că.

(Agerpres)

Marți dimineață a sosit în Ca
pitală o delegație sovietică con
dusă de M. I. Misnik, vicepreșe
dinte al Comitetului de stat al 
planificării.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
M. Novac, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
de funcționari superiori din acest 
comitet.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

sacrată comemorării a 600 de ani 
de la moartea poetului iranian 
Ibn Yamin.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
criticul de artă Nicolae Balotă 
a prezentat aspecte din viața și 
opera clasicului iranian.

Au urmat un recital din opera 
poetului și un program de filme 
documentare iraniene.

In cadrul marilor aniversări 
culturale recomandate de Consi
liul Mondial al Păcii, Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Uniu
nea Scriitorilor au organizat, marți 
după-amiază, la Casa de cultură 
B LR.R.C.S., o manifestare con-

La Consiliul Național al Cer
cetării Științifice au continuat, 
marți dimineața, convorbirile cu 
delegația Comitetului de stat 
pentru dezvoltarea tehnicii din 
R. P. Ungară, condusă de Ri
chard Kolos, vicepreședinte al 
comitetului.

Din noul peisaj al orașului Bacău

de toleranță, măsurătorile indică 
un grad de toxicitate de 200 chiar 
800 de ori mai ridicat față de 
limitele admisibile.

Vrînd să aflăm și opinia con
ducerii administrative a combina
tului, ne adresăm tovarășului ing. 
Theodor Antonescu, directorul 
tehnic al combinatului.

— Instalațiile de ventilație de 
la cele două secții (celofibră și 
cord) nu. sînt suficiente, ne spu
ne dînsul, de aceea, am solicitat 
încă 7,2 milioane lei pentru 
suplimentarea lucrărilor de Inves
tiții. Toate acestea se vor realiza 
printr-un plan unic de măsuri în
tocmit astă vară și pe care l-a 
avizat și ministerul nostru.

Este și normal. Dacă instalațiile 
vechi s-au degradat, dacă n-au 
funcționat niciodată așa cum tre
buie, dacă n-are cine să le în
trețină este nevoie de fonduri 
„suplimentare”. Tovarășul direc
tor vorbea și de unele proiecte 
„modificatoare” menite să pună 
la punct problema ventilației în 
combinat. Dar, întrebăm noi, 
de ce s-a ajuns aici, la „modifi
cările” sistemului actual de ven
tilație ?

Planul unic de măsuri preve-

dea montarea a 6 ventilatoare în 
hala filatură-celofibră în zona 
capetelor de tăiere. Mai este vor
ba, apoi, de separarea exhaustării 
aerului viciat din hala de tratare 
de către hala filatură ș.a.

Interesîndu-ne de cele 6 ven
tilatoare instalate, aflăm de fapt, 
că este vorba doar... de unul și 
acela instalat, după afirmațiile 
șefului secției filatură celofibră, 
tovarășul inginer Macedon Păcu- 
raru, „undeva unde absoarbe și 
bruma de aer curat care există 
în secție”...

La Direcția generală a firelor 
și fibrelor din Ministerul Indus
triei Chimice, stăm de vorbă cu 
tovarășul ing. Petru loan, direc
tor general.

— Planul unic de măsuri este 
în curs de realizare, unele din lu
crări sînt deja avansate. De cu- 
rînd s-a deschis finanțarea pentru 
rețelele de la secția filatură-cord, 
iar ventilatoarele de la cord sînt 
în funcțiune.

— Nu se poate spune că pla
nul întocmit în urmă cu aproape 
o jumătate de an nu este de pro
porții — continuă tovarășul ins
pector general șef-adjunct Victor 
Gorcea. Dar, cînd spun acest lu
cru mă gîndesc în exclusivitate

la oele 300 de pagini pe care le 
are. Pentru că de aplicabilitatea 
măsurilor înscrise, nici vorbă. 
Cred că s-a întocmit doar pen
tru justificări. în plus, conținutul 
măsurilor propuse sînt departe 
de a fi realizabile, ele nu pri
vesc punerea la punct, în terme
nul cel mai scurt, a ventilației la 
combinatul din Brăila.

L-am întrebat pe tovarășul di
rector general cîte din măsurile 
înscrise în planul acesta „unic” 
(semnat, parafat și de către tova
rășul adjunct al ministrului, ing. 
Gh. Caranfil) sînt realizate și 
cîte sînt în restanță ?

— Credeți, dv., că eu stau să 
le număr ? Dar dacă vreți vi-1 
și arăt.

PREȚUIȚI PREVEDEREA
Intertocutoru/ nostru va fi de data aceasta tovarășul POPESCU 

MIRCEA, directorul Direcției lichidării daunelor, din Direcția 
generală A.D.A.S.

Rep.: Dorim să relatați 
ctteva aspecte care au legă
tură directă cu o altă func
ție a asigurărilor de stat: 
prevenirea pagubelor.

M.P. : Se știe că tunotla 
principală a asigurărilor de 
bunuri constă în compensa
rea pagubelor produse de fe
nomenele naturii și de alte 
întlmplări neprevăzute (in
cendiu, explozie șl multe al
tele).

Printre funcțiile Importan
te ale asigurărilor de bunuri 
se află șl aceea de stimulare 
• acțiunilor de prevenire șl 
combatere a pagubelor. Im
portanța acestei funcții re-

zultă în primul rînd din fap
tul că, atît pentru economia 
națională, cît și pentru fie
care unitate socialistă sau 
cetățean în parte, prezintă 
mai mult interes ca bunurile 
să fie salvate, adică să se 
realizeze prevenirea și com
baterea pagubelor, decît ca 
bunurile să fie vătămate sau 
distruse, iar apoi pagubele 
să fie compensate bănește. 
Această idee stă de fapt la 
baza funcției despre care 
vorbim.

Kep.: Care «tnt căile de 
realiaare a funcției de itimu- 
lare a acțiunilor de preve-

nire șl combatere a pagube
lor 7

M.P.: în primul rînd ea 
se realizează prin aceea că 
o parte din primele de asi
gurare este folosită pentru 
finanțarea acestor acțiuni. 
Astfel, Administrația Asigu
rărilor de Stat varsă la bu
getele locale o cotă de 15 la 
sută din primele de asigurare 
încasate la bunurile asigura
te prin efectul legii, pentru 
finanțarea acțiunilor de pre
venire și combatere a incen
diilor și a mortalității ani
malelor. Iată în ce constă 
concret această contribuție : 
numai pe perioada a 3 tri
mestre ale anului 1968, Ad
ministrația Asigurărilor de 
Stat a alocat la bugetele lo-

cale ale Consiliilor populare 
o sumă de peste 47 milioane 
lei. Din vărsămlntele făcute 
în acest fel, în decursul ani
lor, au fost dotate numeroa
se localități cu utilaje și ma
teriale de stins incendiile, au 
fost finanțate o serie de ac
țiuni pentru combaterea epi
zootiilor (procurarea de me
dicamente, seruri și vacci
nuri etc.) care au conțrlbuit 
la prevenirea și reducerea 
pagubelor.

în al doilea rînd, această 
funcție se mai realizează 
prin aceea că, reglementarea 
drepturilor și îndatoririlor a- 
siguraților, stimulează șl o- 
bllgă pe asigurați să îngri
jească bunurile asigurate, să 
aplice anumite reguli agro-

tehnice și zootehnice, să ia 
măsuri de prevenire a pagu
belor, de salvare a bunurilor 
asigurate, de limitare a în
tinderii pagubelor etc.

Rep.: Dar în cazai măr
furilor pentru export 7

M. P.: Lucrătorii ADAS 
supraveghează în porturile 
țării noastre modul cum se 
efectuează încărcarea pe 
nave a mărfurilor de export 
sau descărcarea mărfurilor 
de import, luînd măsurile co
respunzătoare pentru evita
rea sau limitarea pagubelor, 
recondlțlonarea șl valorifica
rea optimă a mărfurilor a- 
variate etc.

★
Cîteva concluzii io impun.
Acțiunile ce s-au întreprins, 

strîn8e și etichetate sub forma u- 
nui „plan unic” sînt departe de 
posibilitățile rezolvării definitive 
a ventilației la combinatul brăi- 
lean ; și ceea ce este și mai grav 
e că ele nu se urmăresc consec
vent de către nici unul din au
torii acestora.

Este un prilej în plus să con
statăm că, atunci cînd se con
tractează utilaje cu firme furni
zoare din străinătate, nu întot
deauna contractele de livrare- 
cumpărare se semnează cu „ochii 
deschiși”. Dovada cea mai eloc
ventă o constituie faptul că în 
țările cu industrie dezvoltată 
(fiind vorba, în cazul de față, 
și de firma furnizoare a instalației 
de ventilație de la C.F.Â. Brăila) 
intoxicațiile ating o valoare de 
neglijat : 3—4 la sută, astfel în- 
cît problema ventilației este prac
tic, rezolvată pe deplin

Credem că Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini trebuie 
să ia în serios problema specia
lizării unei uzine, capabile, să 
realizeze instalații de ventilație» 
în toată complexitatea acestora 
și să acorde asistență tehnică în
treprinderilor beneficiare Ca să 
discutăm despre avantajele unei 
astfel de specializări, ni se pare 
inutil. Problema este cu atît mai 
urgentă cu cît se produc instalații 
de ventilație de către oricine și 
oricum. Este, de asemenea, ne
cesară crearea unei baze de cer
cetări unice menită să rezolve 
cele mai dificile probleme ale 
ventilației din toate unitățile in
dustriale din toate ramurile eco
nomiei naționale.



d e
întrevederile

lui Corneliu Mănescu la Quito
QUITO 12 — Trimisul special 

Agerpres, I. lonescu, transmite: 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al României, a 
avut la 11 noiembrie o întreve
dere cu Rogelio Valdivierso Ege
riguren, ministrul relațiilor ex
terne al Ecuadorului. Cei doi mi
niștri au procedat la un schimb 
de scrisori prin care din împu
ternicirile celor două guverne au 
fost stabilite relații diplomatice la 
rang de ambasadă. In cuvintările 
rostite cu acest prilej, miniștrii 
de externe ai celor două țări au 
subliniat importanța stabilirii re
lațiilor diplomatice între Româ
nia și Ecuador pentru dezvolta
rea între ele a unei colaborări 
rodnice și multilaterale, a priete
niei dintre popoarele român și 
ecuadorian.

In cursul aceleiași zile, minis
trul de externe al României a 
avut întrevederi cu Jose Icaza 
Roldos, ministrul industriei și co
merțului, și cu Pedro Menendez 
Gilbert, ministrul agriculturii, în 
cursul cărora au fost discutate 
probleme privind relațiile dintre 
cele două țări în domeniile res
pective de activitate. Corneliu 
Mănescu a depus o coroană <de 
flori la monumentul eroilor in
dependenței. Rogelio Valdivierso 
Egeriguren a oferit un prînz în 
cinstea lui Corneliu Mănescu.

Lucrările sesiunii O.N.U.
NEW YORK 12. — Trimisul 

special Agerpres, N. lonescu, 
transmite : O dată cu intrarea în 
cea de-a doua parte a lucrărilor 
sale, sesiunea a 23-a a Adunării 
Generale a O.N.U. a înregistrat 
o simțitoare intensificare a dez
baterilor, care se desfășoară în 
aceste zile paralel — atît în Adu
narea Generală, cît și în comite
tele principale ale acesteia.

In cadrul dezbaterilor pe mar
ginea problemei „restabilirii drep
turilor legitime ale R. P. Chineze 
în O.N.U.", care au loc în Adu
narea Generală, au luat cuvîntul 
pînă în prezent reprezentanții a 
peste zece state. Majoritatea vor
bitorilor au subliniat necesitatea 
soluționării grabnice și echitabile 
a acestei probleme, de care este 
strîns legată eficiența activității 
O.N.U. „Conceptul de universa
litate a organizației — a decla
rat reprezentantul Yemenului, 
Mohsin Alaini — nu poate fi în
deplinit cu adevărat, atît timp cît 
unele state sînt lipsite de drep
tul lor legitim în O.N.U.". El a 
subliniat că delegația sa se pro
nunță cu fermitate pentru resta
bilirea grabnică a drepturilor Re
publicii Populare Chineze, consi- 
derînd că „aceasta este singura 
cale de asigurare a eficienței a- 
ccstui organism mondial". Dele
gația Italiei a prezentat un pro
iect de rezoluție (printre ai cărui 
coautori se află, de asemenea, 
Belgia, Chile, Islanda și Luxem
burg), în care se propune crea
rea unui comitet care să studieze 
toate aspectele problemei și să 
facă recomandări, anul viitor,

Demisia guvernului libanez
După aproape două săptă

mâni de la formarea sa, cabi
netul libanez și-a prezentat 
marți demisia președintelui 
Helou, prelungind o criză po
litică apreciată ca cea mai 
gravă din ultimii zece ani. 
Noua echipă guvernamentală 
din Liban, formată după in
tervenția președintelui țării 
care a amenințat că va demi
siona dacă principalele grupări 
politice nu cad de acord asu
pra unei formule de guvern,

In capitala Ecuadorului, mi
nistrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, în
soțit de consilieri a avut o în
trevedere de lucru cu Fausto 
Cordovez Chiriboga, președin
tele juntei naționale de planifi
care și coordonare economică. In 
cadrul discuțiilor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
cei doi miniștri au avut un larg 
schimb de vederi în legătură cu 
caile de dezvoltare a relațiilor 
comerciale între România și E- 
cuador pe baza acordurilor co
merciale și interbancare existente 
între cele două țări.

Jose Icaza Roldos, ministrul e- 
cuadorian al industriei și comer
țului, a oferit un dineu în cinstea 
oaspetelui român. Au participat 
ministrul relațiilor externe al E- 
cuadorului, ministrul agriculturii 
și președintele juntei naționale 
de planificare și coordonare eco
nomică din Ecuador, parlamen
tari și alți funcționari superiori.

Marți la amiază, Corneliu Mă
nescu a părăsit capitala Ecuado
rului îndreptîndu-se spre patrie. 
Pe aeroportul din Quito el a fost 
condus de ministrul ecuadorian 
al relațiilor externe, Rogelio Val
divierso Egeriguren, precum și 
de funcționari superiori ai aces
tui minister. Au fost prezentate 
onoruri militare.

privind găsirea unei soluții „e- 
chitabile și practice".

In Comitetul politic al Adună
rii Generale au început, marți 
dimineața, dezbaterile generale 
în problemele dezarmării. Pe a- 
genda Comitetului se află rapor
tul Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare de la Geneva 
cu privire la : „Problema dezar
mării generale și totale", „Nece
sitatea urgentă a încetării expe
riențelor nucleare și termonu
cleare", „Eliminarea bazelor mi
litare străine din țările Asiei, 
Africii și Americii Latine", pre
cum și memorandumul guvernu
lui Uniunii Sovietice privind 
măsurile urgente ce se impun a 
fi luate pentru încetarea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezar
mării. Totodată, participanții la 
lucrările Comitetului vor exami
na documentele finale ale Con
ferinței statelor neposesoare de 
arme nucleare.

Luînd cuvîntul în ședința de 
marți, reprezentantul permanent 
al U.R.S.S. la O.N.U, I. Malik 
a prezentat un proiect de rezo
luție în care se prevede ca Adu
narea Generală să sublinieze im
portanța măsurilor privind înce
tarea cursei înarmărilor nucleare 
și înfăptuirea dezarmării, cuprin
se în memorandumul sovietic, să 
ceară secretarului general să 
transmită spre dezbatere acest 
document Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva, și să 
ceară comitetului să examineze 
fără întârziere această problemă și 
să prezinte un raport celei de-a 
24-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

era alcătuită din numai patru 
membri, urmînd să fie lărgită 
ulterior.

Se pare însă că pe parcurs 
au intervenit noi disensiuni 
între blocurile politice libane
ze. încît premierul Yafi a fost 
silit să prezinte demisia cabi
netului său precizîr.d, con
form agenției Reuter, că ,Jn 
actuala sa oomponență. guver
nul nu poate face față situa
ției-.

R. P. UNGARA. — Vedere din avion asupra unuia din orașele noi ale țării, 
Dunajvafos

Al V-lea Congres al P.M.U.P.
VARȘOVIA 12 (Agerpres). — 

în raportul prezentat la Con
gresul P.M.U.P., W. Gomulka, 
prim-secretar al C. C. al 
P.M.U.P., a arătat că cei 24 de 
ani de construcție socialistă au 
determinat o dezvoltare dina
mică a economiei și au adus 
schimbări radicale în viața po
porului polonez. Datorită con
strucției socialiste, poporul po
lonez a scos țara din înapoiere 
Si sărăcie, a obținut o puternică 
dezvoltare a culturii și civiliza
ției, a sporit considerabil poten
țialul economic. O mărturie în 
acest sens sînt realizările obți
nute de economia națională în 
1968, cînd venitul național de
pășește de patru ori pe cel din 
1938. De peste 13 ori a crescut 
în această perioadă producția 
globală industrială și de 1,6 ori 
cea agricolă.

în perioada care a trecut de 
la ultimul congres, producția in
dustrială a crescut în ansamblu 
cu aproximativ 50 la sută. Pa
ralel cu dezvoltarea regiunilor 
industriale tradiționale, în . cir
cuitul economic au intrat noi re
giuni și centre industriale. Un 
deosebit succes s-a obținut în 
acești ani în dezvoltarea indus
triei extractive și a sulfului. 
Ponderea industriei construc
toare de mașini a sporit în ul
timii cinci ani de la 24 la 28,7 
la sută, iar cea chimică de la 
7,4 la 9,7 la sută.

Sarcinile principale prevăzute 
de Congresul al IV-lea în do
meniul agriculturii sînt înde
plinite cu succes. în 1965—1967 
s-a obținut, față de cei trei ani 
anteriori, un spor al producției 
agricole globale de 15 la sută, 
din care producția vegetală a 
crescut cu 18,5 la sută, iar cea 
animală cu 9,8 la suta.

O expresie sintetică a dezvol
tării economiei o constituie 
creșterea cu 37 la sută a veni
tului național. în ultimul cin
cinal a crescut sistematic nive
lul de trai al populației. Veni
turile nominale ale celor ce 
muncesc au crescut pe locuitor 
cu 31 la sută, iar cele reale — 
cu aproximativ 20 la sută. A- 
ceastâ creștere se datorează. în 
primul rind. numărului mai 
rr.are de angajați in muncă din 
rindul membrilor de familie. în 
această perioadă au fost create 
cirra 1 400 000 locuri de muncă. 
Totodată, au crescut in ansam
blu cu 18 la sută veniturile 
reale ale populației sătestL S-a 
dezvoltat intens favățămîntul 
public. Numărul studenților 
este, in prezent, cu 41 la sută 
mai mare deci: în 1963. Totoda
tă. s-a îmbunătățit considerabil 
ocrotirea sănătății.

Arătând ră. deși în ansamblu 
tabloul dezvoltării economice a 
țării în perioada cintre congrese 
este pozitiv, raportorul a subli
niat că în viața economică a 
R. P. Polone se far. toîztsi. sim
țite dificultăți substanțiale. Ast
fel. nu a fost realizat ritmul 
preconizat de creștere a oro- 
durtivității muncii în industrie, 
el fiind mai mic deeit in alte 
țări socialiste, ceea ce indică o 
stagnare în progresul organiză
rii muncii ri o folosire nesaîis- 
făcătoare a timpului de mun-că. 
De asemenea, se constată o 
creștere neîndestulătoare a pro
ducției mărfurilor de eoesum 

ca urmare, in mare măsură, a 
capacității de producție insufi
ciente a industriei, o perma
nentă tensiune în balanța co
merțului exterior, o eficacitate 
redusă a investițiilor. Lichida
rea acestor tensiuni și dispro
porții reprezintă sarcina prin
cipală a partidului în domeniul 
economic în perioada urmă
toare.

Vorbind despre sarcinile pe 
anii 1969—1970, raportorul a a- 
rătat că se prevede creșterea 
venitului național cu aproxima
tiv 11 la sută, sporirea produc
ției industriale globale, în me
die cu aproximativ 8 la sută 
pe an, dintre care producția 
mijloacelor de producție cu a- 
proximativ 9 la sută, iar cea a 
mijloacelor de consum în me
die cu aproximativ 6,5 la sută. 
O mare atenție va trebui să 
se acorde dezvoltării agricultu
rii în vederea îmbunătățirii 
continue a aprovizionării pieței 
cu produse alimentare.

Raportorul a arătat, în conti
nuare, că direcțiile principale ale 
schimbării sistemului de plani
ficare și conducere, formulate 
de Congresul al IV-lea sînt în
făptuite, dar cu anumite întâr
zieri. Pe viitor, în acțiunea de 
perfecționare a metodelor de 
planificare și conducere se va 
pune accent pe instrumentele 
acționării economice asupra ac
tivității uniunilor și întreprin
derilor.

Raportorul a arătat că Polonia 
urmărește dezvoltarea colaboră
rii economice cu țările C.A.E.R. 
și totodată va tinde spre dezvol
tarea continuă și rapidă a co
merțului cu celelalte țări socia
liste. Un rol important în schim
burile comerciale cu străinăta
tea îl vor avea țările în curs de 
dezvoltare. Totodată, vor fi de
puse în continuare eforturi în
dreptate spre dezvoltarea largă 
a schimburilor comerciale cu 
țările capitaliste dezvoltate.

După ce a vorbit de probleme 
actuale ale muncii ideologice 
și cultural-educative, mai ales 
în rîndurile tineretului, V. Go
mulka s-a oprit asupra unor as
pecte ale situației internațio
nale. El a arătat că in prezent 
se desfășoară o luptă intensă 
între forțele socialismului, pro
gresului și păcii. De de o parte, 
si forțele imperialismului, reac- 
țiunii și războiului, pe de altă 
parte.

In legătură cu problema viet
nameză, raportorul a arătat că 
în prezent, după cinci ani de 
uriașe eforturi militare ale 
SU.A.. imperialiștii americani 
au fost nevoiți să dea curs ce
rerilor poporului vietnamez si 
întregii opinii publice interna
ționale cu privire la încetarea 
necondiționată a bombardamen
telor asupra teritoriului R-D. 
Vietnam. Acesta este un succes 
uriaș al eroicului popor vietna
mez și forțelor internaționale 
ale socialismului. Polonia x-a 
acorda și de acum înainte po
porului vietnamez un sprijin și 
un ajutor hotârit.

După ce a arătat necesitatea 
recunoașterii de către R-F. a 
Germaniei a s»tu-quo-ului sta
bilit în Europa în urma celui 
de-al doilea război mondial» W. 

Gomulka s-a pronunțat pentru 
întărirea securității europene 
prin acțiuni reale care ar tre
bui să constituie obiectul discu
țiilor la o conferință a tuturor 
țărilor europene, cu participarea 
R.D.G. și R.F. a Germaniei. El 
a reamintit propunerea ca toate 
statele europene, inclusiv cele 
două state germane, să încheie 
un tratat de renunțare la folosi
rea forței sau la amenințarea 
cu folosirea ei, precum și la 
amestecul în treburile interne.

în continuare, vorbitorul a 
abordat unele probleme ale miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, expunînd punctul 
de vedere al C.C. al P.M.U.P. 
în legătură cu aceste probleme.

Ocupîndu-se de problemele 
interne de partid, vorbitorul a 
relevat că P.M.U.P. numără, în 
prezent, peste 2 milioane de 
membri, ceea ce înseamnă că 
fiecare al șaselea cetățean al 
țării, care lucrează în sectorul 
socialist al economiei naționale 
este membru al P.M.U.P. înnoi
rea în ritm rapid a componen
ței partidului ridică o serie de 
sarcini organizatorice și în do
meniul educației, necesită grija 
permanentă pentru menținerea 
și consolidarea profilului mar- 
xist-leninist al partidului. Vor
bitorul a subliniat necesitatea 
întăririi muncii ideologice, care 
în perioada ce a trecut a fost 
una din verigile cele mai slabe 
ale activității de partid. Rele- 
vînd însemnătatea rolului con
ducător al partidului în întrea
ga viață a țării, W. Gomulka a 
spus, în încheiere, că acest rol 
trebuie exercitat de întregul 
partid, de toate organizațiile 
sale și de toți membrii săi în 
procesul înfăptuirii sarcinilor 
construcției socialiste.

VARȘOVIA 12 (Agerpres). 
— în cadrul lucrărilor celui 
de-al V-lea Congres al 
P.M.U.P., care se desfășoară 
la Varșovia, au luat cuvântul, 
printre alții, mareșalul Seimu
lui, C. Wycech, președintele 
Partidului Țărănesc Unit, E. 
Gierek, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., J. 
K. Wende, secretar general al 
C.C. al Partidului Democrat 
din Polonia, J. Kepa. prim-se
cretar al Comitetului orășe
nesc Varșovia al P.M.U.P., J. 
Hryr.kiewicz. ministrul in
dustriei constructoare de ma
șini, A. Zabinski, președintele 
Comitetului Executiv al Uniu
nii Tineretului Socialist.

în cursul ședințelor din ziua 
de 12 noiembrie au rostit cu
vinte de salut L. L Brejnev, 
secretar general al C.C, al 
P.CU5. W. Ulbricht, prim- 
secretar al C.C al P-S-U.G-, T. 
Jivkov, prim-secretar al CC 
ai P. C Bulgar.

Lucrările Congresului con
tinuă.

Adunarea din sala Mutualite
din Paris

Cuvintarea lui Xuan Thuy
In sala Mutuality a avut 

Ioc o adunare a vietnamezilor 
din Paris cu prilejul sosirii 
în. capitala Franței a delega
ției Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. 
Intr-o cuvîntare rostită la 
adunare, ministrul Xuan Thuy, 
șeful delegației R.D. Vietnam 
la convorbirile de la Paris, a 
relevat că „partea americană 
caută prin toate mijloacele să 
întârzie conferința în patru, 
asupra căreia au căzut de a- 
cord guvernele R.D. Vietnam 
și S.U.A., pretextând absența 
reprezentantului administra
ției de la Saigon". Vorbitorul 
a precizat că a propus dele
gației amerioane ca, în cazul 
absenței reprezentantului Sai- 
gonului, să aibă loc o confe
rință în trei cu participarea

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Israelului, Levi 
Eshkol, a făcut o declarație 
în Parlament în care a pre
zentat punctul de vedere al 
guvernului său asupra moda
lităților de reglementare a 
crizei din Orientul Mijlociu. 
El a subliniat că un tratat de 
pace „Constituie temelia in
dispensabilă a reglementării 
între Israel și vecinii săi a- 
rabi“, și că fără un asemenea 
tratat „nu pot fi stabilite 
frontiere sigure și recunos
cute". El a subliniat că ar 
dori ca Egiptul să răspundă 
apelului de a se ajunge la o 
reglementare pe cale pașni
că și că o astfel de reglemen
tare poate fi realizată prin, 
tratative directe, refuzul u- 
nor asemenea tratative, echi- 
valînd cu o nerecunoaștere 
fără care nu poate fi reali
zată pacea.

★
La 11 noiembrie, în Re

publica Arabă Unită au avut 
loc, de-a lungul canalului de 
Suez, manevre militare ale 
armatei egiptene. Au parti
cipat unități de blindate, in
fanterie moto-mecanizate și 
ale aviației egiptene. La faza 
finală au asistat președin
tele Nasser, ministrul apără
rii, generalul Mohamed 
Fawzi, precum și generalul 
Saleh Mahdi Ammash, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru de in
terne al Irakului, care s-a 
aflat într-o vizită oficială în 
R.A.U.

Investigațiile poliției 
new-yorkeze

• DUPĂ DESCOPERIREA COMPLOTULUI ÎMPOTRIVA LUI
RICHARD NIXON

• 0 LEGĂTURĂ CU ASASINATUL DE LA LOS ANGELES?
Poliția din New York și agenți 

ai serviciului secret american au 
anunțat că cercetează în prezent 
posibilitatea existenței unei legă
turi între complotul împotriva 
președintelui ales al S.U.A., Ri
chard Nixon, și asasinarea senato
rului Robert Kennedy. După cum 
relatează agenția U.P.I., Shared 
A. Shabby și cei doi fii ai săi, ca
re au fost inculpați sub învinuirea 
de a fi plănuit să-l asasineze pe 
Nixon, ar fi făcut cîteva călătorii 
la Los Angeles, unde în luna iu
nie a fost ucis senatorul Kenne

R. D. Vietnam, Frontului Na
țional de Eliberare și S.U.A. 
Parțea americană a propus la 
rîndul ei o reuniune în doi, 
între delegațiile R.D. Vietnam 
și S.U.A. Xuan Thuy a decla
rat că delegația sa respinge 
ideea ur.ei conferințe în doi, 
subliniind că F.N.E. are un 
rol independent ca reprezen
tant autentic al populației din 
Vietnamul de sud și trebuie 
să fie reprezentat ca atare la 
tratative. „Partea americană 
trebuie să poarte întreaga răs
pundere pentru întârzierea ți
nerii acestei conferințe în 
patru", a spus vorbitorul.

La adunare a luat, de ase
menea, cuvîntul Nguyen Thi 
Binh, șefa delegației Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

COREEA DE SUD. — As
pect din timpul unei de
monstrații recente a locui
torilor din Seul împotriva 
regimului antipopular al lui 

Pak Cijan Hi

dy. După cum scrie ziarul „Ncw 
York Daily News“, poliția inves
tighează condițiile în care au 
avut loc aceste deplasări costisi
toare, întrucît se știe că cei trei 
acuzați au venituri extrem de 
reduse.

S-a anunțat că o a patra per
soană este arestată dar numele ei 
nu a fost dat publicității, deoare
ce ea a informat poliția, printr- 
un telefon anonim, de intențiile 
celor trei de a o recruta în scopul 
asasinării președintelui ales. La 
adresa indicată poliția a găsit o 
armă automată, o carabină și 
muniții.

Arestatul 

de la

Caracas
Un tînâr de o volubilitate 

pe care reporterii o îndră
gesc, unul din acei parte
neri de discuție în tovărășia 
căruia timpul se scurge fără 
a simți. Cît a durat inter
viul ? Cu mult peste un ceas, 
poate doua sau chiar trei 
ore... Am început să stăm de 
vorbă cînd peste oraș plana 
înserarea și am pus punct la 
ceasurile cînd bulevardele 
se odihneau după o zi ca
niculară. îl ascultam pe< tâ
nărul brunet venit tocAai 
din Venezuela și mi-l închi
puiam într-un amfiteatru în
țesat cu băieți și fete sau, 
poate, într-un cartier peri
feric din Caracas dialogînd 
cu mulțimea eruptivă. Pe o 
foaie de bloc-notes și-a scris 
numele : Alexis Adam, pre
ședintele Federației Centre
lor Universitare din Caracas.

Citesc acum o știre din 
Venezuela : Alexis Adam a 
fost a.res^Qh Săptămîna tre
cută liderul universitar a 
ajuns în închisoare, împreu
nă cu mai multi colegi ai 
sâi, ca urmare a demonstra
țiilor studențești. Lozinca a- 
cestor manifestații energi
ce a fost: „Mai multe fon*  
duri pentru universitate".

Alexis Adam declara 
„Scînteii tineretului' : „Uni
versitatea centrală, de pil
dă, a fost construită pentru 
a răspunde nevoilor a 7 000 
de studenti. Dar universita
tea numără în prezent 25 000 
studenti. în aceleași clădiri, 
în aceleași biblioteci, în a- 
celeași aule, în aceleași la
boratoare. Construcția unor 
noi clădiri universitare a de
venit o acută necesitate. Re
fuzul de a acorda fonduri 
înseamnă — în esență — 
refuzul de a permite acce
sul în învățămîntul superior". 
Interlocutorul nostru remar
ca că o victorie parțială fu
sese obținută : o oarecare 
mărire a bugetului s-a pro
dus, dar ea era considerată 
insuficientă. „O dată cu 
noul an universitar vom re
lua lupta" — încheia Ale
xis Adam.

Lupta a reînceput. Știrile 
din Caracas sînt concluden
te. Autoritățile au răspuns 
prin măsuri represive. Peste 
universitate se proiectează, 
brutală, umbra polițistului. 
Nu-i prima dată. Tinerii din 
amfiteatrele Caracasului au 
mai cunoscut arestul. Este o 
generație căreia maturitatea 
nu-i alterează exuberanța, o 
generație ce nu-și pierde op-! 
timismul în fața baionete*  
lor...

M. RAMURA

O veritabilă mafie 
pare să se fi consti
tuit în domeniul a- 
chiziționării operelor 
de artă. Colecționa
rii, iubitorii de ope
re de artă din Eu
ropa occidentală sînt 
alarmați.

Totul a ieșit la 
Iveală la începutul 
lunii martie. La o li
citație de lichidare 
a unei colecții parti
culare de tablouri 
în comitatul britanic 
Essex, mai multe ta
blouri aparținînd pic
torilor italieni din 
secolul al XIII-lea au 
fost achiziționate la 
prețuri surprinzător 
de scăzute (variind 
între 2500 și 4000 de 
lire sterline) de că
tre un american, 
Weitzner. Operația a 
decurs foarte calm și 
discret, fiindcă nu au 
fost alte oferte seri
oase. La numai cîte- 
va săptămîni după a- 
chiziție s-a aflat că 
Weitzner a vîndut 
tablourile unor mu
zee americane, pre
cum și Galeriei Na
ționale din Londra 
kx preturi variind în
tre 100 000 și 160 000 
de lire.

Mulfi ar fi fost 
tentați să-1 felicite 
pe abilul achizitor

american pentru fle
rul său. Unele dez
văluiri făcute de 
presa americană și 
britanică lasă însă 
să se înțeleagă că 
nu e vorba de fler 
ci de o escrocherie 
în stil mare. Se pa
re că Weitzner di
rijează o asociație 
ilicită care grupează

un important număr 
de achiziții de opere 
de artă. Cînd unul 
dintre el se declară 
interesat intr-o achi
ziție, ceilalți se ab
țin de a participa la 
licitație. Astfel, pre
țurile de achiziție 
se mențin coborîte 
în mod artificial. 
Ciștigurile enorme 
ce revin din revîn- 
zarea la prețuri pi
perate a unor opere 
de artă sînt împăr
țite în „cote părți*

Intre membrii aces
tei „mafii" originale.

In ce privește a- 
facerea licitației de 
la Essex. det mar
tori s-ao declarat 
gata sâ depună in 
justiție împotriva 
lui Weitzner. Pv.ru 
deputați conservatori 
au pas diferite în
trebări în legii nri 

„Mafia" din

galeriile de artă

cu acest caz preșe
dintelui oficiului bri
tanic de comerț cu 
opere de artă. Acesta 
a sesizat parchetul, 
deschizîndu-se actu
almente o anchetă. 
In timp ce continuă 
cercetările, ziarele 
britanice relevă că, 
potrivit estimărilor 
experților, sistemul 
„licitațiilor trucate" 
persistă la prin
cipalele „saloane de 
vînzare*  din An
glia, Belgia, Olanda,

S.UJU și Canada de 
aproape trei ani.

resimht • scădere 
masivă, artificială a 
prețurilor de achixi- 
pe. mai ales in do-

Alarma care a cu
prins cent re ie de li- 
citaUe c*  opere de 
artă apare justifica
tă mai ales dacă a- 
apreeiazâ ziarele en
gleze, mijloacele de 
acțiune împotriva o- 
peraținnilor de ge
nul celor organizate 
de Wei truer sînt mai 
mult decit modeste. 
GUARDIAN relevă 
că dacă Weitzner ar 
fi recunoscut culpa
bil de „fals și acțiu
ne oneroasă in jocul 
licitației- ar fi pasi
bil de o amendă de 
4M de lire ster
line. Penalizare care 
comparată cu zecile 
de mii de lire înca
sate de pe urma 
speculării unui sin
gur tablou poate fi 
considerat mai de
grabă ca o primă de 
încurajare decît ea 
o eorecțiune.

E. R.

s o UI I- -t
• TN chada măsurilor de sees- 

toritățDor, demoostra^i ssâder- 
țerh s-au desfășurat narii ia 
cpt crașe din Pari star, acuată 
ageaUa In orașele Lyall-
pcr. Bahawalpur, Rahknyar. 
Khaen. Ragodha. Jarânoralu și 
Tobaîefc Singh, poliția a inter
venit împotriva demonstranți
lor fâcind uz de gaze larrimo- 
?ene. S-au înregistrat incădente. 
a localitățile Sukkur și Jhang 

din apropiere de Caraci. au a- 
vut loc, de asemenea, demon
strații. Guvernatorul Pakistanu
lui ce vest a rostit o cuvîntare 
radiodifuzată. în care a mențio
nat. între altele, că vor fi luate 
„toate măsurile necesare- îm
potriva studenților și a celor
lalți participanți la demonstra
țiile care s-au desfășurat în ul
timele zile în Pakistan.

• LUNI a sosit la Budapesta 
R. E. Brook, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț din Londra. 
Agenția M.T.I. relatează că, in
tr-o declarație făcută la sosire. 
Brook a spus că în ultimii cinci 
ani schimburile comerciale din
tre Ungaria §i Marea Britan ie 
s-au dublat, și și-a exprimat spe
ranța că această tendință de 

creștere va continua și fa anii 
următori.

• GUVERNUL R. S. Ceho
slovace. prezidat de O. Cernik. 
a discau: intr-e ședință pro
iectai directivelor economice 
precizau pe znul viitor $i si- 
toatia in domeniul investițiilor 
pe annl 1969. Potrivit rezol late
lor care se așteaptă la sfirșitwl 
acestui an. in 1969 venitul na
țional va crește ca «—7 la soți. 
Se prevede creșterea salariului 
real eu 15 la sută și alocarea 
de fonduri importante pentru 
extinderea construcției de locu
ințe și dezvoltării producției 
mărfurilor de larg consum.

• RASPUNZIND Invitației 
ministrului comerțului interior 
al R.P. Ungare, marți a sosit 
Ja Budapesta o delegației a Mi
nisterului Comerțului Interior 
din țara noastă, condusă de mi
nistrul Ion Pățan.

In gara Nyugati, delegația a 
fost întâmpinată de Istvan Szur- 
di. ministrul comerțului interi
or. Kesem Janosne, locțiitor al 
ministrului comerțului interior, 
și de alte persoane oficiale. Au 
fost de față, de asemenea, Ion 

Avram. însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii Socia
liste România la Budapesta, și 
alți membri ai ambasadei.

• ADMINISTRAȚIA naționa
lă pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cos
mic (NjVSA..), a anunțat marți 
că a fost luată hotărirea în ve
derea trimiterii, la sfirșitul lu
nii decembrie, a trei cosmonauțl 
într-un zbor în jurul Lunii. în 
urma unei ședințe îndelungate, 
la care au participat cadrele de 
conducere și specialiștii N.A.S.A. 
s-a stabilit că nava cosmică 
,Apollo-8" va fi lansată la 21 
decembrie și va gravita la 24 
decembrie de peste 10 ori îa 
jurul satelitului natural al Pă- 
mintului. urmînd să se înapo
ieze pe Pămînt 57 de ore mai 
târziu. Pentru îndeplinirea aces
tei misiuni au fost desemnați 
cosmonauții Frank Borman, 
Jim Lovell și William Anders.

• -.TRIBUNALUL din Mem
phis, însărcinat cu judecarea 
procesului lui James Earl Ray, 
asasinul presupus al pastorului 
Martin Luther King, a aprobat 
marți cererea acuzatului de a-șl 
schimba avocatul și de a se a- 
mîna procesul.

i Misterul ciupercilor 
i din Santa Fe
? Noi presupuneri privind farfuriile zburătoare
• Descoperirea unor „ciuperci" gigantice în diferite locuri din
• Argentina a atras din nou atenția populației asupra eventualității
• aterizării unor „obiecte zburătoare neidentificate" — farfurii zbu- 
î ratoare.
• Aceste „ciupeici" au apărut mai întâi în provincia Santa F6, 
Ț la nord de Buenos Aires, apoi, la sfirșitul săptămînii trecute la 
9 Necochea, la 500 kilometri sud de capitala țării. Ultima a fost 
Ț reperată de un pilot civil în apropierea pistei sale de aterizare, 
î Pilotul s-a reîntors la locul respectiv însoțit de mai mulți membri
• ai „comisiei de anchetă privind obiectele neidentificate" și de
• cîțiva militari. Aceste persoane au constatat că solul era complet
• calcinat pe un diametru de 6 metri, pe locul unde aterizase un

■ „OZN". In interiorul cercului se găsesc 8 ciuperci albe, dintre 
? care cea mai mare avea diametrul de 81 centimetri și înălțimea 
: «de 15 centimetri. ■ •
• Cercurile oficiale și științifice nu au dat încă o explicație aces- 
î tui fenomen, pe care unele ziare îl atribuie unor radiații de ori- 
Ț gine extraterestră.
? Interesul pe care îl suscintă frecventele apariții ale „ONZ' și 
î efectele ciudate pe care le provoacă este sporit în aceste zile de
• unele zvonuri piovenind din Lima. Potrivit acestor zvonuri, „far- 
? furiile zburătoare" ar veni de la o bază situată în adîncurile la-
• cuhii Titicaca. Locuitorii de pe malul acestui lac afirmă că „far- 
: furiile zburătoare pleacă .de fiecare dată în direcția lacului, iar
• acolo dispar".

Prezența, pe .malul bolivian al lacului a unei misiuni științifice 
? franceze, conduse de. comandantul Jacques Cousteau, contribuie 
: la întărirea aeeștei versiuni. Numeroși locuitori ai regiunii afirmă 
: că „francezii1 caută în fundul lacului adevărul asupra farfuriilor 
; zburătoare".

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: București, Piața «Scînteii*. TeL 17 60 10, 17 80 20. Abonamente!» se fac la oficiile poștale ri difuzorll din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii 40.362

Pv.ru

