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in fiecare an, spre sfîrși- 
tul lunii ianuarie, întregul 
nostru popor află prin in
termediul organelor de spe
cialitate datele definitive 
cu privire Ia îndeplinirea 
planului de dezvoltare a e- 
conomiei naționale în pe
rioada precedentă și de fie
care dată încercăm un 
sentiment de adincă satis
facție pentru că în fiecare 
an tabloul de ansamblu al 
economiei românești ni se 
înfățișează mai luminos, 
mereu mai bogat în reali
zări. Bilanțul anului 1968 
continuă — și în același 
timp ridică la o cotă mai 
înaltă — această tradiție, 
înscriindu-se pe aceleași 
coordonate generatoare de 
un robust optimism. Semni
ficațiile sale ni se dezvăluie 
mai profund, proiectate pe 
fundalul efervescenței mun
cii creatoare din toate do
meniile -de activitate, în ca
re este angrenat întregul 
nostru popor, animat de do
rința nobilă de a întîmpina 
marile evenimente ale anu
lui — alegerile de deputați 
de la 2 Martie, jubileul ce
lei de a 25-a aniversări a E- 
Iiberării patriei, cel de-al 
X-lca Congres al partidului 
— cu noi și prestigioase 
realizări pe frontul edifică
rii construcției socialiste, 
direcționat cu clarviziune 
de al IX-Iea Congres 
Conferința națională 
partidului. Descifrăm în 
tuziasmul și abnegația

Și 
a 

en- 
cu

care poporul înfăptuiește 
obiectivele stabilite de con
gres, adeziunea sa deplină 
la politica internă și ex
ternă a partidului, deveni
tă propriul său program do 
muncă și viață. îndeplini
rea și depășirea cu succes a 
planului de stat de dezvol
tare a economiei naționale 
pe anul 1968 confirmă încă 
o dată în mod elocvent, 
caracterul profund științi
fic, realismul și forța de 
mobilizare a programului 
de dezvoltare a țării elabo
rat în urmă cu aproape 
patru ani.

Consemnăm deci că și 
în cel de-al treilea an al 
cincinalului planul produc
ției globale industriale a 
fost îndeplinit și depășit de 
toate ministerele și organi
zațiile economice, că agri
cultura, cu toate condițiile 
nefavorabile determinate 
de seceta ce a cuprins o 
mare parte a țării, a furni
zat o producție care a sa
tisfăcut nevoile de consum 
ale populației, ale industri
ei și alte nevoi ale econo
miei naționale, că s-a rea
lizat un volum de investi
ții cu 11,1 Ia sută mai mare 
decît în anul precedent, că 
s-au intensificat și diversi
ficat relațiile economice ex
terne, a crescut eficiența e- 
conomică și s-au obținut 
noi realizări în ridicarea 
nivelului de trai al poporu
lui.

Verigă importantă a pla

DINAMICA PRODUSULUI
esen- 

româ-

întîi,

nului cincinal, anul 1968 
conservă, consolidează și 
dezvoltă trăsături proprii și 
perioadelor precedente, de
venite caracteristici 
țiale ale economiei 
nești.

Remarcăm, mai
menținerea acelui ritm înalt 
de dezvoltare și creștere a 
producției care plasează de 
mulți ani România în rîn- 
dul statelor cu cea mai di
namică economie din lume. 
Produsul social total a 
crescut cu 7,5 Ia sută, veni
tul național cu 7 Ia sută, 
iar producția globală indus
trială era la sfîrșitul anului 
1968 cu 11,6 Ia sută mai 
mare decît în 1967. Numai 
la acest ultim indicator in 
primii trei ani ai cincinalu
lui se înregistrează o creș
tere de 41,8 Ia sută, cu un 
ritm mediu anual de 12,3 
la sută, evident superior 
prevederilor planului cin
cinal (10,7 Ia sută) pentru 
această perioadă. Economia 
românească păstrează și 
consolidează, în continuare, 
atributele unei economii 
moderne, căci producția 
mijloacelor de producție, 
de care depinde reluarea 
pe o scară mereu lărgită a 
reproducției sociale, a cres
cut în același interval de 
timp, în medie cu 13,5 
sută, asigurîndu-se, pe
ceastă bază, depășirea față

la 
a-

(Continuare în pag. a Il-a)

SOCIAL TOTAL

In zilele de 27 și 28 ianua
rie au avut loc lucrările ple
narei Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție.

La ședința de marți au 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Manea Mănes- 
cu, Iosif Banc, Mihai Gere, 
Dumitru Popescu, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului.

La lucrările plenarei au 
participat, de asemenea, prim- 
secretari ai comitetelor jude
țene de partid, președinții u- 
niunilor județene ale coopera
tivelor agricole, directorii di
recțiilor agricole județene, 
conducătorii institutelor de 
cercetări din agricultură și al 
unor stațiuni experimentale, 
președinții unor cooperative 
agricole, secretari ai unor co
mitete de partid comunale șl 
din cooperative agricole.

în cadrul lucrărilor plenarei, 
la dezbaterea problemelor cu
prinse în ordinea de zi au luat 
cuvîntul tovarășii: Marin Ar
gint, președintele Uniunii ju
dețene a C.A.P. Ilfov, Ion 
Popa, președintele C.A.P. 
Bălcaciu, județul Alba, Ghe
orghe Ghinea, prim-secretar 
al comitetului județean Boto
șani al P.C.R., Pavel Rizo,

lui

Înălțimi ale rafinăriei din orașul 
„Gheorghe Gheorghiu—Dej"

1 Vechi de secole, con
temporan cu „bădica
Traian", „plugușorul" a 

însoțit zeci de generații urîn- 
du-le în ultima zi a lunii de
cembrie un An Nou îmbelșugat 
și fericire. Pe lîngă funcția 
estetică și de divertisment, 
„plugușorul" mai are un rost 
pe care l-aș numi funcțional. 
Observații pline de umor, 
pigmentate cu aluzii acide, cu 
înțepături satirice la adresa 
unor tare morale, îi conferă și 
un rol pedagogic emanînd din 
acel cod nescris al înțelep
ciunii populare. De aici rezi
dă, poate, viabilitatea și lon
gevitatea obiceiului.

Ediția ’68 a „plugușorului" 
din Horezu, transmis prin 
2 348 difuzoare, în oraș și în 
cele șase sate aparținătoare, a 
făcut și doctorului Ion Dăne
țiu o „cîntare" : „Haideți măi 
colindători, / Hai să mergem 
pînă-n zori / Prin spitaluri de 
copf ! Să vedem de-i găsim 
vii. / Căci în anul ce trecu / 
Mortalitatea crescu / Vreo 86 
muriră / Din a doctorului vi
nă / Dănețiu bate-1 vina..."

După trei zile, o foaie vo
lantă afișată în oraș pe zidu
rile unor instituții reia tema,

In intimpinarea
alegerilor de la 2 martie

ORGANIZAȚIILE U.T.C
INIȚIATOARELE UNOR
INTERESANTE ACȚIUNI
Acțiunile inițiate de 

organizațiile U.T.C. 
în campania electora
lă cunosc o tot mai 
mare amploare. Peste 
tot se simte eferves
cența creată de în
semnatul eveniment 
pe care poporul nos
tru îl va sărbători la

2 Martie. Pe agenda 
electorală a comitete
lor județene U.T.C. 
sînt înscrise tot mai 
multe manifestări în
chinate alegerilor. Zil
nic ne sosesc la re
dacție vești de la co
respondenții ziarului 
nostru, activiști ai

calificîndu-1 incompetent pe 
medic, încheindu-se cu între
barea : „Nu cumva trebuie 
6alvat medicul în primul 
rînd ?”.

Acuzații 
unde 
cepta

grave. Gine, 
și cum poate ac- 
azi un asemenea

U.T.C., corespondenți 
voluntari, care ne re
latează despre aceste 
acțiuni.

• UN VAST pro
gram de activități po
litice și culturale, ne 
informează telefonic 
corespondentul nos
tru V. RĂVESCU, se 
desfășoară în aceste 
zile în județul Vîlcea. 
Pentru tinerii care vo
tează pentru prima 
oară s-au organizat 
întîlniri cu candidați

(Continuare 
în pag. a V-a)

Reaua intenție a autorilor se 
deduce și din faptul că-mi 
impută mie 86 de decese — 
cifră, deci, 
sînt încadrat și răspund de 
secția de pediatrie numai de 
la 4 noiembrie, ori, de atunci 
și pînă la sfîrșitul anului s-au

nereală — deși

CRIZA DE

PERMANENTA
INIMII TINERE

de S0T6
Nu de mult am sărbătorit la Palatul culturii 

din Tg. Mureș, pe maestrul scrisului, pe creato
rul în vîrstă de 85 de ani și totodată am citit 
articolul de lege din Buletinul oficial : Se con
feră ordinul „Meritul cultural' clasa I tovară
șului Kos Kăroly. Cînd rosteam cuvintele amin
tirii, timpul s-a așezat pe umerii noștri, timpul 
care nu mai este de sine stătător datorită poe-

ANDRAȘ
tului care spune că noi l-am adus cu noi ; noi, 
generațiile care ne succedăm în inimi și ființă 
și faptele cărora numitorul comun este varieta
tea strădaniilor personale. Acum aproape un 
sfert de veac, la 18 ani, am participat la ale
gerile în care unul dintre candidații M.A.N. era

(Continuare în pag. a V-a)

deciziei Ministerului Sănătății 
dr. Ion Dănețiu, absolvent al 
Facultății de pediatrie (media 
9,33) seria 1966, a fost repar
tizat la spitalul unificat Ho
rezu, secția pediatrie, cu data 
1 noiembrie 1968. 2) In două 
luni, cit a funcționat ca pe-

Doctorul Dănețiu reușește să 
facă față singur, declară cir. 
Gh. Bălan, directorul spitalu
lui unificat Horezu.

— Excelent medic, cu dra
goste pentru meserie, bine in
tenționat, în două luni a or
ganizat secția, a creat un a-

Încredere
A DOCTORULUI DĂNEȚIU

coeficient de mortalitate in
fantilă ? Gare medic poate fi 
atît de iresponsabil, de inu
man ? Medicul pediatru prote- 
guiește zămislirea vieții, ocro
tește armonioasa dezvoltare a 
copilului. Acest important rol 
social este ignorat la Horezu ?

„O dezinformare publică — 
ne scrie doctorul Dănețiu — 
deoarece din actele statistice 
rezultă că în cursul anului 
1968 au decedat 41 de copii.

înregistrat numai 6 decese.
Sînt cu totul dezarmat. îmi 

pun întrebarea dacă rostul 
meu este să rămîn în aoeastă 
unitate. Dacă eu mai sînt cel 
care mă știam".

Astfel începe criza de încre
dere a doctorului Ion Dănețiu. 3 Care este realitatea T

Cercetarea acestui caz 
ne-a obligat să stăm de 

vorbă cu zeci de oameni. Ast
fel, se confirmă i 1) In urma

diatru I. Dănețiu, s-au înre
gistrat 6 decese (la 288 inter
nări). 3) Statistica anului 1968 
indică 41 de decese în secția 
pediatrie (18 din primele ore 
de la internare).

4 Cine este doctorul Dă
nețiu ?.

— Un bun pediatru. 
Foarte bine pregătit, conștiin
cios. Avem libere în scheme 
6 posturi de medici pediatri 
pentru spital și policlinică.

ANCHETĂ

CAZ IN ORAȘUL

HOREZU
parat de urgență, aplică tra
tamente noi, verificate, pune 
multă pasiune în ceea ce face 
— afirmă dr. M. Mazilu, șeful 
secției pediatrie, spitalul Rm. 
Vîlcea, responsabil cu proble
mele de. pediatrie în județul 
Vîlcea.

După 6 ani de stagiatură, 
externat și internat, la Spita-

Iul de copii „Gr. Alexandres- 
cu" București, prof. dr. doc. 
D. Vereanu, îi face următoa
rea caracterizare (fragment) i 
„Atașamentul pentru bolnavi, 
devotamentul arătat în îngri
jirea bolnavilor gravi au fost 
apreciate în mod deosebit de 
către colegii din clinică și de 
către conducerea clinicii. în 
procesul de instruire profesio
nală, curiozitatea științifică de 
care a dat dovadă încă din 
timpul stagiului de externat, 
s-au concretizat prin prezen
tarea și publicarea a 5 lucrări. 
Una premiată pe țară (...)

Avînd o foarte bună pregă
tire profesională, putere de 
muncă, disciplinat și înzestrat 
cu spirit de cercetare științi
fică, dr. Dănețiu Ion este un 
cadru cu mari perspective și 
noi regretăm faptul 
am avut posibilitatea 
ținem în clinică". 5 Așadar, acesta

mul. Și iată 
„plugușorul"

că nu 
să-l re-

este o- 
ce-i urează 
horezean i 

„Iți dorim, Iohanes frate (nici 
numele nu-i este cunoscut) /

VIORICA DIACONESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

președintele C.A.P. Valea 
Mihai, județul Bihor, ing. Ion 
Mănoiu, directorul Direcției 
agricole județene Brașov, 
Gheorghe Postolache, pre
ședintele C.A.P. Țifești, jude
țul Vrancea, ing. Constantin 
Timirgaziu, directorul stațiu
nii experimentale agricole 
Secuieni, județul Neamț, Ser- 
ghei Melniciuc, președintele 
C.A.P. Independența, județul 
Galați, ing. Alexandru Galoș, 
președintele Uniunii județene 
a C.A.P. Cluj, Gheorghe Pa
loș, prim-secretar al Comite
tului județean Gorj al P.C.R., 
ing. Traian Moraru, directo
rul I.M.A., Castelu, județul 
Constanța, Stelian Mălnășan, 
secretarul Comitetului de 
partid din C.A.P. Crăgu- 
ești, județul Mehedinți, Toa- 
der Miron, președintele 
C.A.P. Cosmești, județul Iași, 
Anghel Mircea, președinte
le C.A.P. Grindu, jude
țul Ialomița, ing. Ion O- 
prea, președintele Uniunii ju
dețene a C.A.P. Timiș, Gheor
ghe Roșu, prim-vicepreședinte 
al Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Produc
ție, Silviu Strasser, președin
tele Uniunii județene a C.A.P. 
Bacău, Dumitru Tîrcolea, pre
ședintele C.A.P. Buzescu, ju
dețul Teleorman, Ioana Ma- 
rinaș, secretar al Comitetului 
de partid din C.A.P. Jiblea, 
județul Vîlcea, Laurențiu 
Schop, președintele C.A.P. Al- 
țînea, județul Sibiu, Ion Ru
șinam, președintele Băncii 
Agricole, Ion Apostolescu,
președintele Uniunii județene 
a C.A.P. Brăila, Gheorghe 
Blaj, prim-secretar al Comi
tetului județean Maramureș 
al P.C.R., Milica Giura, pre
ședintele Uniunii județene a 
C.A.P. Mureș, Nicolae Ștefan, 
șeful Departamentului pentru 
valorificarea legumelor și 
fructelor, Gheorghe Petrescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., Maria 
Zidaru, președinta C.A.P. 
Păulești, județul Satu Mare, 
Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agri
culturii, Marin Vlad, secre
tar al Comitetului de partid 
din C.A.P. Crovu, județul 
Dîmbovița.

Plenara a analizat pe larg

activitatea desfășurată de u- 
niunile cooperatiste în cei a- 
proape 3 ani care au trecut de 
la constituirea lor, rezultatele 
obținute în întărirea economi
că și organizatorică a coope
rativelor, aportul agriculturii 
cooperatiste la dezvoltarea e- 
conomiei naționale. Alături da 
succesele obținute în dezvolta
rea agriculturii socialiste și în 
creșterea veniturilor coopera
torilor, vorbitorii au relevat 
neajunsuri care mai există în 
unele sectoare ale activității 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor agricole de producție. 
Au fost propuse o serie de mă
suri menite să ducă la îmbu
nătățirea și perfecționarea ac
tivității Uniunii Naționale șl 
a uniunilor județene în îndru
marea și sprijinirea cooperati
velor agricole în vederea fo
losirii tuturor resurselor pen
tru dezvoltarea în continuare 
a producției și veniturilor.

Vorbitorii au făcut propu
neri pentru realizarea integra
lă și în cele mal bune condi- 
țiuni a sarcinilor ce revin sec
torului agricol cooperatist din 
planul de stat pe anul 1969.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

★
în cea de-a doua parte a 

ședinței din 28 ianuarie a.c. 
plenara a adoptat regulamen
tul privind aplicarea normelor 
statutare de organizare și re
tribuire a muncii în coopera
tivele agricole de producție.

Plenara a adoptat o hotărî- 
re privind îmbunătățirea ac
tivității de îndrumare a co
operativelor agricole și asigu
rarea condițiilor pentru rea
lizarea sarcinilor de plan pe 
anul 1969.

Uniunile, se arată în hotă- 
rîre, vor îndruma cooperati
vele agricole ca adunările ge
nerale să analizeze temeinic 
și multilateral resursele de 
care dispun pentru sporirea 
producției vegetale și anima
le și să asigure punerea lor 
deplină în valoare.

Mobilizarea cooperatorilor 
— se spune în continuare în 
hotărîre — pentru executarea 

i 
(Continuare în pag. a Il-a) '

In preajma Conferinței nafionafe
a cadrelor didactice

acad. EUGEN RĂDULESCU
Corpul nostTu profesoral va 

trăi peste cîteva zile un moment 
deosebit de însemnat pentru via
ța și activitatea sa : desfășurarea 
Conferinței Naționale a persona
lului didactic. în principal, Con
ferința va dezbate Statutul ca
drelor didactice, al cărui proiect 
a fost supus discuției cu cîteva 
luni în urmă.

Mă gîndesc cît de mare este 
cinstirea de care ne bucurăm 
noi, dascălii țării, în ochii socie
tății. Și cînd spun cinstirea das
călilor, am în vedere școala în 
ansamblu, împreună cu care noi 
formăm principalul „factor de 
cultură și izvor de civilizație", 
cum a definit Congresul al IX- 
lea al partidului școala româ
nească.

Sîntem detașamentul cel mai 
numeros de intelectuali; în ace
lași timp, activitatea noastră este 
cunoscută întregii societăți. Pen
tru că, într-un fel sau altul, fie
care membru al societății noas
tre se bucură de binefacerile 
învățămîntului. Nu spun nici o 
noutate, e la îndemîna oricui să 
constate că școala românească 
cunoaște o dezvoltare fără pre
cedent în istoria acestui popor 
însetat de cultură. Personal, în 
calitate de profesor particip de 
mai bine de două decenii la în
făptuirea acestei dezvoltări care 
urmează, în principal, două di
recții : cuprinderea pe toate trep
tele învățăturii a tinerei genera
ții, efect al largului democratism 
al învățămîntului nostru și pro
filarea sa după nevoile econo
miei și culturii socialiste, ceea ce 
înseamnă asigurarea unui carac
ter științific și totodată, modem 
procesului de învățămînt la toate 
nivelele.

Totul — tabloul optimist al 
mersului școlii, prețuirea de care 
ne bucurăm — ne creează infini
te obligații profesionale și mora
le. Și mi se pare o chestiune 
de conștiință — conștiință comu
nistă — să răspundem comanda
mentelor sociale ale profesiunii 
noastre. Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sintetiza, de „Ziua 
învățătorului11, obligațiile noas
tre de dascăli : „Dumneavoastră 
Învățătorilor, profesorilor din în-

vățămîntul de toate gradele vă 
revin sarcini mărețe. Aveți o mi
siune nobilă — aceea de a ajuta 
pe copii, tineretul patriei noas
tre să-și însușească cele mai înal
te cuceriri alo științei și culturii, 

pentru ca mîi- 
dc activitate, 
contribuția ac- 
la desăvîrșirea 
socialiste, la

să se pregătească 
ne, în orice loc 
să-și poată aduce 
tivă, calificată 
orânduirii noastre 
crearea condițiilor pentru făuri
rea treptată a societății comu
niste în România".

Odată cu îndrumările de preț 
pe care le primim pentru activi
tatea noastră de fiecare zi, par
tidul ne creează și cadrul adecvat 
de a realiza în școală și faculta
te formarea generațiilor de tineri 
ce ne sînt încredințate. Nu e ne
voie să facem apel la statistici 
și fapte prea îndepărtate ; mă 
gîndesc numai la ce a însemnat 
pentru învățămînt și, implicit, 
pentru profesori, anul 1968.

Anul școlar și universitar 1968- 
1969 a debutat sub cele mai 
bune auspicii. Directivele C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvolta
rea învățămîntului și noua Lege 
a învățămîntului care stă la te
melia desfășurării întregii acti
vități a școlii de toate gradele, 
elaborate pe baza sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea și 
de Conferința Națională a parti
dului constituie o sinteză a pre
zentului și viitorului școlii româ
nești. încercăm un sentiment de 
mîndrie că, astăzi, prin genera
lizarea învățămîntului obligato
riu de zece ani, ca și prin toate 
perfecționările care au fost adu
se procesului instructiv-educativ, 
țara noastră se numără în rândul 
țărilor cu un nivel ridicat al în
vățămîntului pe toate treptele 
sale. Acest sentiment de mîndrie 
se concretizează într-o mai mare 
angajare a dascălului în slujba 
școlii, căci, în ultimă instanță, 
valoarea unei școli poartă pece
tea valorii corpului său profeso
ral. Aprecierea nu-mi aparține, 
ne onorează cu ea însuși parti
dul, și o găsim încă o dată con
semnată în Salutul adresat de 
conducerea de partid și de stat 
cadrelor didactice și elevilor la

(Continuare în pag. a IV-a)
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de prevederile inițiale, a rit
mului și in sectorul bunurilor 
de consuni. Pentru a sublinia 
nivelul la care a ajuns poten
țialul economiei țării, e sufi
cient să arătăm că numai pro
ducția globală obținută in 1968 
depășește pe cea realizată in 
Întreaga perioadă a primului 
plan cincinal (1951—1955).

Menținerea consecventă a 
unor ritmuri inalte de dez
voltare economică presupune 
Insă, In primul rind, o eva
luare exactă, cu maximum de 
realism, a resurselor materia
le ale țării, compararea perma
nentă a nevoilor cu posibili
tățile de acoperire, valorifi
carea superioară a acestora, o 
Îmbinare armonioasă a dez
voltării diferitelor ramuri de 
producție. Iar anul 1968, pe 
parcursul căruia planul de stat 
a fost îmbunătățit in numeroa
se domenii de activitate, oferă 
din acest punct de vedere un 
exemplu concludent al realis
mului cu care partidul nostru 
conduce ferm destinele dez
voltării economice a țării. In 
ciuda unor evidente greutăți 
intimpinate mai ales în agri
cultură din motive cu totul 
obiective, prevederile princi
pale atit pe total cit și pe fie
care compartiment in parte au 
fost indeplinite și depășite.

Asemenea ritmuri presupun, 
apoi, o înaltă eficiență a mun
cii în toate domeniile vieții 
economice. Continuindu-se cu 
rezultate superioare acțiunea 
inițiată de partid, de organi
zare științifică a producției 
și a muncii, unul dintre cei 
mai sintetici indicatori de plan
— productivitatea muncii în 
industrie — a crescut cu 6,8 
la sută, asigurindu-se numai 
pe această cale două treimi 
din sporul total al producției 
industriale.

In sfirșit, dinamizarea eco
nomiei depinde de capacita
tea acesteia de a investi an 
de an fonduri tot mai mari 
pentru reluarea la un nivel 
superior a reproducției socia
le. Anul 1968 cunoaște cel mai 
important volum de investiții 
din istoria economiei țării 
noastre. Ca urmare, potenția
lul economic al patriei a cres
cut prin intrarea în funcțiu
ne a circa 200 de noi capa
cități șl obiective de produc
ție importante, înzestrate cu 
utilaje de un înalt nivel teh
nic. Pe drept cuvînt 1968 
poate fi. socotit anul marilor 
premiere industriale, căci este 
anul intrării în funcțiune a 
unor mari obiective de la 
Combinatul siderurgic Galați
— Fabrica de aglomerare a 
minereurilor, furnalul de 1 700 
m.c., oțelăria cu convertizoare 
cu oxigen, laminorul Slebing 
de 2 500 000 tone laminate — 
anul dării în exploatare a la
minorului Bluming de 3 000 000 
tone oțel lingou de la Hune
doara, a laminorului de țevi 
de la Uzina „Republica", tră- 
gfttoria de oțel de Ia Uzina 
Cîmpia Turzii și multe altele 
In 1968 au început să producă 
pentru prima oară importante 
capacități de producție la Fa
brica de elemente de automa
tizare București, Uzina „Trac
torul" Brașov, Fabrica de mo
toare electrice din Pitești, ca 
să le enumerăm numai pe cele 
mal importante. Numeroase 
alte obiective au fost constru
ite pentru industria materia
lelor de construcții, chimică, 
forestieră, pentru industria 
ușoară și alimentară. Au con
tinuat in ritm alert lucrările 
de pe marile șaptiere de con

strucții de Ia Porțile de Fier, 
Lotru, Deva, Pitești, Rm. Vîl- 
cea etc.; a Început construc
ția unor noi obiective indus
triale in alte multe localități 
dintre care unele, pînă nu de 
mult, mai puțin atrase în cir
cuitul național al valorilor 
materiale, rcalizîndu-se astfel, 
pas cu pas unul din obiecti
vele majore ale Congresului 
al IX-Iea al partidului: — 
dezvoltarea armonioasă a for
țelor de producție, pe tot cu
prinsul țării.

O caracteristică de bază a 
realizării planului în 1968 con
stă în aceea că ritmurile cele 
mai înalte s-au înregistrat în 
ramurile industriale care asi
gură o valorificare superioară 
a materiilor prime, de care 
depinde ridicarea nivelului 
tehnic al întregii economii — 
energia electrică și termică, 
.construcția de mașini. In ace
lași timp un ritm de creștere 
superior celui prevăzut pen
tru această perioadă a fost 
obținut în industria ușoară.

Comunicatul consemnează 
că în 1968 au fost obținute 
noi rezultate pozitive în ridi
carea nivelului tehnic al pro
ducției, prin dotarea cu uti
laje de înaltă tehnicitate, spo
rirea gradului de automatiza
re. Importante unități econo
mice au fost dotate în conti
nuare cu calculatoare electro
nice care facilitează optimiza
rea proceselor tehnologice, 
programarea fabricației și 
conducerea procesului de pro
ducție. Au crescut parametrii 
tehnici ai produselor, produc
ția a fost diversificată în 
funcție de noile cerințe ale 
economiei, a fost lărgit no
menclatorul de produse prin 
asimilarea a peste 500 de ma
șini, utilaje, instalații și apa
rate de tehnicitate ridicată. In 
1968 a început producția pri
mului autoturism românesc 
„Dacia 1100".

Realizări remarcabile au 
fost obținute și in agricultu
ră. A continuat procesul de 
modernizare și lărgire a ba
zei tehnico-materiale prin a- 
locarea unor investiții din 
fondurile centralizate în va
loare de 6,8 milioane lei, cu 
13,9 la sută mai mult decît 
în 1967. Mecanizarea și diver
sificarea lucrărilor agricole a 
fost extinsă, suprafața arabilă 
ce revine la un tractor fizio 
scăzind de la 121 hectare în 
1965 la 102 hectare în 1968. 
A sporit cu 11 Ia sută canti
tatea de îngrășăminte chimice 
furnizate de către industrie. 
Deși prevederile de plan pen
tru acest sector n-au fost rea
lizate, din cauza secetei exce
sive, agricultura a satisfăcut 
nevoile de consum ale popu
lației și de materii prime ale 
industriei.

Relevînd dezvoltarea armo
nioasă a economiei ca un tot 
unitar, comunicatul consem
nează, de asemenea, realiză
rile importante obținute și in 
celelalte domenii de activitate 
— în construcții, transporturi, 
în comerțul interior și exte
rior. Planul comerțului exte
rior a fost îndeplinit în pri
mii trei ani ai cincinalului, 
ritmul mediu anual de creș
tere fiind de 11.8 la sută.

Dezvoltarea impetuoasă a 
ramurilor producției materiale 
a determinat un ritm alert de 
creștere a venitului național 
al cărui nivel era în 1968 cu 
7 Ia sută mai ridicat decît în 
1967. Pe această bază a fost 
posibilă lnarea unor măsuri 
pentru continua ridicare a ni
velului de trai al poporului, 
prin creșterea veniturilor in

dividuale ale populației ;1 a f 
fondurilor sociale de consum. 
Cîteva cifre sînt deosebit de 
semnificative. Veniturile bă- Q 
nești ale familiilor de sala- 
riați sînt în 1968 cu 8 la sută 
mai mari decît in 1967 și de- 
pășesc cu 33,3 la sută pe cele 
din 1965. Totodată, ca urmare 
a dezvoltării producției în 0 
C.A.P. și a vînzărilor de pro
duse agroalimentare. venituri- _ 
le bănești ale familiilor de ță- V 
răni au sporit în același in
terval de timp cu 7,9 la sută 
și respectiv 25,2 Ia sută. Mă- W 
rirea veniturilor individuale — 
ale populației a fost însoțită V 
de o creștere corespunzătoare 
a vînzărilor de mărfuri prin 
comerțul socialist al căror ni- V 
vel a fost cu 8,8 Ia sută mai 
marc decît în 1967.

Cheltuielile social-culturale ”
finanțate de la bugetul de 
stat s-au ridicat la 30,7 mi- A 
liarde leț, fiind cu 3 miliarde w 
lei mai mari decît în anul
anterior. Ca urmare, a sporit 
baza materială a învățămîn- 
tului de toate gradele și în 
special a celui superior, au 
crescut cheltuielile statului ce 
revin în medie anual pentru 
un elev de la 1 040 lei in 1965 
la 1190 lei in 1968 iar pentru 
un student de Ia 10 405 la 
11 800 lei — în condițiile în 
care fiecare al cincilea locui
tor al țării este elev sau stu- 
dent. In condițiile in care a- țp 
locațiile de la buget pentru 
sănătate și asistență socială 
au fost mai mari, instituțiile 0 
medico-sanitare, dispunînd de 
un număr superior de medici 
și alte cadre sanitare au preș- 
tat un volum mai mare de ser
vicii iar cheltuielile medii a- 
nuale pe un pat au sporit con- " 
tinuu.

Indiscreție de k
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Camping clubul

10 întreprinderi

casa... căsătoriilor

S-a «curs o lună din a- 
cest an, aproape o lună. 
Timp auficient pentru oficiul 
stării civile al municipiului 
București ca să înregistreze 
300 de căsătorii.

Multe înainte șl toate să 
fie cu noroc ! în decursul a- 
nului treout, în Caipitală s-au 
oficiat 12 867 de căsătorii. în 
fotografia de față, tinerii 
Erhan Dan și Teodora, după 
cum ne declară, „in 
montul cel mal fericit 
vieții lor" (n.r. — același lu
cru îl vom susține șl la bo
tez), aflatl la Casa de căsă
torii a sectorului 5, care a 
oficiat pînă ieri peste 60 de 
legături matrimoniale.

In cursul acestui an urmează să Intre în funcțiune In cadrul 
Ministerului Industriei Ușoare, 10 fabrici noi. Pentru o com
parație, putem arăta că, în 
construite 5 fabrici pentru 
obiective care vor intra în 
întreprinderea de tricotaje 
„Argeșeana" șl Fabrica de 
Pitești, Fabrica de ață de la

perioada anilor 1961—1965, au fost 
industria ușoară. Printre marile 
producție în acest an, se numără 
de la Suceava, Fabrica de ștofe 

articole tehnice din cauciuc de 
Odorheî și altele.

• La Brăila a început 
construcția unui modem 
laborator destinat cerce
tării si lucrărilor practi
ce de determinare a ca
lităților dielectrice ale 
echipamentelor de pro
tecție electro-izolante.

Laboratorul urmează 
să execute lucrări pen
tru nevoile unităților in
dustriale ale județului 
ca si pentru alte județe : 
Galați, Vrancea si Bu
zău.

■f
„Primul ghiocel" vestește™

„CERBUL DE MIR"

Festivalul International de

muzica ușoarâ de la Brațov

va avea loc intre 5—9 martie

In tntîmpinarea celei de-a dona ediții a Fes
tivalului internațional de muzică ușoară „Cer
bul de aur", care va avea loo la Brașov între 
5 șl 9 martie. în orașul de Ia poalele Tlmpel 
s-a inițiat festivalul județean de muzică ușoară 
„Primul ghiocel" al soliștilor amatori, care «e 
va desfășura pînă Ia 25 februarie. La acest fes
tival participă compozitori de muzică ușoară 
din județul și municipiul Brașov, precum șl 
soliști vocali amatori Intre 15 și 30 de ani. In 
festival, soliștii vocali de muzică ușoară pre
zintă două lucrări la liberă alegere. Compo
zitorii participă cu, o lucrare nouă, care nu a 
fost difuzată publio pînă la data festivalului. 
După desfășurarea selecționării concurenților, 
ciștigătorii fazelor preliminare din întreprin
deri, instituții, cămine culturale șl case da 
cultură, școli profesionale, licee șl facultăți, u- 
nltăti militare etc., vor susține patru concerte 
publice în urma cărora se vor acorda premiile 
precum și efigia Festivalului „Primul ghiocel" 
de aur, argint și bronz. Solistul care va obține 
premiul I va da un recital hors- concurs în ca
drul festivalului internațional de muzică ușoară 
Brașov-România. De asemenea, v» mal fl a- 
cordat un premiu special al Comitetului jude
țean Brașov al U.T.C. pentru cel mal tînăr șl 
mai talentat solist vocsl.

D. RUJAN
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Comunicatul consemnează a 
de asemenea construirea unor 
noi așezăminte de cultură, 
dezvoltarea activității în do- A 
meniul cinematografiei, ra- 
dioului și televiziunii, al pre
sei. Aproape 400 000 locuitori A 
s-au mutat în cele 111 700 lo- “
cuințe nou construite dih care 
circa 52 300 apartamente din ț 
fondurile statului. Concediul
minim a fost mărit de la 12 
la 15 zile, durata medie a 
concediului pe un salariat a- 
jungind la 20,8 zile lucrătoare 
față de 17 în 1965.

Anul 1968 se înscrie în an- 
samblul planului cincinal ca 
un an rodnic. Realizările re
marcabile obținute în toate _ 
domeniile de activitate ne dau ț 
garanția că există toate pre- 
mizele ca, prin munca avin- 
tată a întregului popor, în W 
rindurile căruia tineretul va
participa cu întreaga sa ener- a 
gie și elanul ce-1 caracteri- " 
zează, programul de dezvolta
re multilaterală a țării elabo- a 
rat de Congresul al IX-lea, 
completat și dezvoltat de Con
ferința Națională a P.C.R., va A 
fi pe deplin înfăptuit. Avînd » 
în față perspectiva pe care o 
deschide acest program com- A 
plex de dezvoltare a țării, oa- w 
menii muncii au trecut cu ho-
tărîre la înfăptuirea prevede
rilor celui de-al patrulea an
al cincinalului. Realizările ob
ținute pînă acum, angajamen
tele însuflețite, dar riguros și 
gospodărește chibzuite, luate 
în întrecerea socialistă, acti
vitatea efervescentă din fie
care sector de activitate sînt £ 
tot atîtea mărturii că poporul 
nostru nu-șl va precupeți e- 
forturile pentru a asigura pro- 0 
greșul continuu al României
socialiste, pe drumul civiliza- — 
ției și progresului. "

LUCRĂRILE PLENAREI CONSILIULUI UNIUNII *
NAȚIONALE A COOPERATIVELOR 

AGRICOLE DE PRODUCȚIE
(Urmare din pag. 1)

la timp și de bună calitate a 
lucrărilor agricole, pregătirea 
temeinică și desfășurarea în 
condiții optime a campaniilor 
de însămînțări, întreținerea 
culturilor și recoltarea produ
selor vor constitui obiectivul 
central al muncii uniunilor, 
consiliilor de conducere și a 
tuturor cadrelor din coopera
tive.

In domeniul îmbunătățirilor 
funciare, hotărîrea prevede 
concentrarea mijloacelor bă
nești și materiale ca și a mă
surilor organizatorice în ve
derea extinderii irigațiilor, fo
losirii eficiente a terenurilor 
amenajate, precum și pentru 
executarea de noi indiguiri, 
desecări și pentru combaterea 
eroziunii solului.

O deosebită atenție, se arată 
în hotărîre, trebuie acordată 
dezvoltării sectorului zooteh
nic atit in ce privește reali
zarea efectivelor la toate spe
ciile, a unor nuclee puternice 
de animale matcă, sporirea 
productivității acestora, asi
gurarea bazei furajere, cît și 
a producției-marfă de carne, 
lapte, lină și ouă.

Uniunile, se arată în hotă
rîre, trebuie să-și îndrepte 
atenția în direcția respectării 
cu strictețe a prevederilor 
statutului. Ele au datoria să 
asigure participarea largă și 
activă a cooperatorilor la con

ducerea treburilor obștești, la 
creșterea continuă a rolului 
adunărilor generale, la elabo
rarea celor mai eficiente mă
suri pentru creșterea produc
ției și întărirea economică a 
cooperativelor. Uniunile 'vor 
asigura întărirea muncii și 
conducerii colective în coope
rativele agricole, astfel' îneît 
consiliile de conducere cu ce
lelalte organe alese, toți mem
brii cooperatori să respecte cu 
strictețe hotărîrile adunărilor 
generale și să lupte pentru 
înfăptuirea lor.

Una din sarcinile importan
te ale cooperativelor, se arată 
în hotărîre, este întărirea ro
lului brigăzilor și echipelor, 
forme de organizare a muncii 
care și-au dovedit eficien
ța în activitatea C. ArP. 
Retribuirea muncii trebuie să 
se facă în cadrul prevederi
lor statutare pe bază de zile- 
muncă și retribuire suplimen
tară.

în domeniul investițiilor — 
se spune în hotărîre — se va 
urmări concentrarea fonduri
lor spre obiective productive 
care să asigure realizarea unor 
producții sporite și în terme
ne cît mai scurte.

Uniunea Națională și uniu
nile județene trebuie să în
drume și să sprijine în mai 
mare măsură cooperativele a- 
gricole în realizarea integrală 
și ritmică a obligațiilor con

tractuale privind livrarea pro
duselor agricole.

O preocupare de prim or
din a uniunilor o va constitui
activitatea pentru perfecționa- 
rea sistemului de pregătire a 
cadrelor de conducere — pre- 
ședinți, brigadieri, a contabi- " 
iilor, precum și pentru ridi
carea pregătirii profesionale a a 
cooperatorilor. ™

La ultimul punct al ordinei 
de zi, Plenara a adoptat bu
getul pe anul 1969 al Casei 
de pensii a U.N.C.A.P.

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție a adre
sat o chemare către întreaga 
țărănime cooperatistă, către 
uniunile județene ale coope
rativelor agricole, către toate 
cadrele din agricultura coo
peratistă, pentru realizarea și 
depășirea planului pe anul 
1969.

în cuvîntul de închidere a 
lucrărilor plenarei, tovarășul 
Vasile Vîlcu a exprimat în 
numele tuturor participanților 
hotărîrea de a îmbunătăți 
continuu activitatea economi
că și organizatorică a unită
ților cooperatiste din agricul
tură, de a mobiliza întreaga 
țărănime cooperatistă pentru 
a întîmpina cu rezultate cît 
mai bune cea de-a 25-a ani
versare a eliberării patriei și 
cel de-al X-lea Congres al 
Partidului.

• TEATRUL „C. I. 
Nottara" a prezentat 
marți seara, în premieră, 
tragedia „Fedra" de Ra
cine, în viziunea regizo
rală șl scenografică a lui 
Mircea Marosin.

Distribuția acestei lu
crări reprezentative pen
tru clasicismul francez a 
întrunit pe actorii George 
Demetriu, Gilda Mari
nescu, Emil Hossu, Ioana 
Manolescu, Eugenia Ma
rian, George Buznea, Ge
ta Cioblini.

«

$

organizează

NOI MIJLOACE DE INFOR
MARE LA BIBLIOTECA CEN

TRALA PEDAGOGICA

începînd din acest an Bi
blioteca centrală pedagogică 
elaborează și distribuie săp- 
tămînal fișe de lectură după 
cele mal noi cărți și articole 
de revistă din colecțiile sale. 
(La sfîrșitul anului acestea 
se vor grupa în două volu
me). Concepute ca un nou 
mijloc de informare asupra 
problemelor de interes deo
sebit, fișele sînt organizate 
pe două serii „Planificarea și 
conducerea învățămîntului" 
și „Probleme actuale de di
dactică și educație".

DUPĂ 20 DE ANI, 
FERNANDEL REVINE 

PE SCENA

La 65 de ani, după 143 de 
filme șl dună o despărțire 
de 20 de ani, Fernandel a 
revenit la Thââtre des Va
riety. în decembrie 1948 a 
creat rolul principal din Tu 
ml-ai salvat viața de Sacha 
Guitry, în decembrie 1968 
fiind la al doilea rol al său 
în teatru si prima oară cînd 
Interpretează rolul unui 
clown. Răutăcioșilor care 
susțin că se interpretează pe 
sine însuși, Fernandel le-a 
ripostat prezentîndu-le în de
taliu spiritul profund uman 
care î-a animat personajele, 
combătînd comicul pur vi
zual, de tipul Louis de Fu- 
nâs. în care rîsul este pro
vocat de grimase, de mimică, 
dar nu de substanța textului.

D. N.

orașului
A

de iarnă
CADRANȘTIINȚIFIC

Pe data de 9 februarie 
a.c. Camping-clubul elevi
lor din Capitală. în colabo
rare cu comisia de turism 
a Comitetului municipal 
U.T.C. organizează la Sina
ia Cupa municipiului U.T.C. 
București la schi. La com
petiție participă elevi — 
fete si băieți — din licee și 
scoli profesionale, nelegiti- 
mati în cadrul vreunui club 
de specialitate. Se preconi
zează participarea a 50 de 
concurenti și 100—150 de 
excursioniști susținători. 
Lista înscrierilor rămîne. 
însă, deschisă.

Din centrele uni
versitare București, 
Cluj, Iași, Tg. Mureș, 
și Timișoara au sosii 
la Predeal, în tabăra 
studențească, primii 
175 de oaspeți —• 
studenți ai anilor IV, 
V și VI, din institu
tele de medicină și 
farmacie, care au în
cheiat sesiunea la 25

ianuarie. Grupul 
mător este așteptat la 
5 februarie, cînd, in 
„orașul vacanței", o- 
dată cu încheierea
sesiunii de exame
ne pentru anii I— 
IV ai facultăților din 
întreaga țară, vor so
si alți 1 100 studenți, 
cu rezultate bune și 
foarte bune la învă
țătură.

POST* «©WASA

Noutăți

0 nouă colecție
In Editura

o-„Natura si 
mul", noua colec
ție a Editurii ști
ințifice. va 
cititorilor 
te lucrări 
toare la stadiul de 
cercetare și la 
perspectivele bio
logiei contempo
rane. Primele vo
lume ale colecției: 
..Flori din munții 
noștri". „Vînăto- 
rul si natura" etc.

oferi 
diferi- 
referi-

La originea vieții
ultrasunetele?

• UN COLECTIV al Uzinei metalurgl- 
;e din Iași, alcătuit din ing. Otto Helzo, 
Mișu Făclieru, Adrian Teodoriu șl Gica 
Necula, a proiectat și executat un tip de 
țeava specială de mare rezistentă și du
rabilitate, necesară fabricării autobuzelor 
românești. Noul produs s-a dovedit a fi 
competitiv cu cel cumpărat din străinăta
te, la care acum s-a renunțat. Acesta este 
primul dintre cele 40 de noi tipuri 
construcții metalice care se vor asimila 
și fabrica in acest 
ieșeană.

către uzina

ION CREANGA : „Mo; Ion Roata ți Unirea" (E.T., lei 5), 
ION BĂNUȚĂ : „Panorama templului" (E.T., lei 9).
AL. CIMPEANU : „State în state" (E.P., lei 4,25).
C. DRAGOIESCU : „Munca colectivă a biroului organizației 

de bază" (E.P., lei 1,50).
C. MEGHEA : „Introducere in analiza matematică" (E.S.. 

lei 10).
N. AL. RADULESCU ți colectiv : „Geografia agriculturii" 

(E.S., lei 19).
M. EPURAN : „Psihologia iportului" (C.N.E.F.S., lei 11).
A. MORARIU : „50 de ani în sport" (C.N.E.F.S., lei 5).
ION AVRAM : „Judo" (C.N.E.F.S., lei 4).
A. HRIȘCĂ si M. PREDESCU : „învățarea jocului de baschet" 

(C.N.E.F.S., lei 8,50).
V. N. STINGHE : „Agenda forestieră" (breviar tehnic) (Ed. 

Agrosilvică, lei 36).

Conținu- 
n d tradiția 

anilor trecuți, 
de a ilustra în 
filatelie perfor
manțele reali
zate în dome
niul cuceririi 
Cosmosului, Di
recția Generală 
a Poștelor a pus 
în circulație, la 
începutul anu
lui, o nouă emi
siune : „Cosmos 
I".

Emisiunea este 
consacrată zbo
rului circumlu
nar al astrona
vei „ApolIo-8", 
care a avut la 
bord pe cosmo- 
nauții ameri
cani: Frank
Borman, James 
Lowell șl Wi
liam Anders.

Valoarea măr
cii 3,30 lei, pen
tru Poșta Aeri
ană. Marca ilus
trează simbolic 
traiectoria Pă- 
mînt — Lună — 
Pămînt.

Tipar : Tlef- 
druck în 4 cu
lori. Formatul 
27 x 42 mm; 
dantelate. Au
torul machetei : 
graficianul 
Drugă.

î

FELDMAKEȘALA 
rulează la
11.30 ; 14 ;
București
13.30 ; 16 ; xo,ou , 
(orele 9 ; 11,15 ;
18.30 ; 20,45).

UN OM PENTRU ETERNITATE
— rulează la Republica
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
21,15.

MARELE ȘARPE
rulează la Luceafărul
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,45) ; Festival (orele
10,15 ; 12,30 ; ' “
21,15).

EXPRESUL 
VON RYAN

rulează la
8.30 ; 11 ;
21) ; Modern
11,45 ; 14 ;

20.45) ; Excelsior (orele 8,35 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

PANTOFUL CENUȘĂRESEI 
rulează la Victoria (orele 9 ; 
11 ; 13 ;• 15 ; 17 ; 19 ; 20,45).

MICA ROMANȚĂ DE VARĂ 
rulează la Capitol (orele 9,30 ;
11.30 : 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

BECKET
rulează la Gloria (orele 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30) ; Floreasca 
orele 9,30; 13,30; 16,45; 20).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 18 ; 
18,30) ; AVENTURA (orei» 
11 ; 13,30) ; STRIGĂTUL (orei»
8.30 ; 21).

NIKOLAI BAUMAN
rulează la Lumina (orele 9,15 ; 
16; în continuare; 18,30;
20.45) .

VERA CRUZ
rulează la Doina (orele 11,30 ; 
13,45 ; 18 ; 18,15 ; 20,30) ; Dru
mul sării (orele 15 ; 17,30 ; 20).

ACUZATUL
rulează la Union (orele 16,30 ; 
18 ; EU. EU, EU... ȘI CEI
LALȚI (orele 20,30).

TOM ȘI JERRY, DACĂ TRECI 
PODUL PONOARELOR, VIZI
TA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT ÎN JU
DEȚELE CARAS-SEVERIN, TI
MIȘ ȘI ARAD...

rulează la Timpuri Noi (orei» 
9—21 în continuare).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

Patria
16.30 ;
(orele

18.30 ; 21)

(orele 9; 
19 ; 21,15);
8,30 ; 11 ;

; Melodia 
13,30 ; 16 ;

14,45 ; 17 ;

(orele
18,45 ;

(orele
18,30 
8,15

19,15
9
I
»

COLONELULUI
Feroviar

13,30 ; 16 ;
(orele 

16,15 ;

(ore)» 
1830 ; 
MO;

rulează la Grivlța (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30) ;
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Tomis (ore

le 9—15,45 în continuare). 
NEÎNȚELESUL

rulează la înfrățirea (orele
15.15 ; 17,45 ; 20).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Buzești (orele
15,30—18) ; HAIDUCII (orele 
20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Dacia (orele 8,45;
15,45 In continuare; 18,15; 
20,45).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Unirea (orele
15.30 ; 18) ; RĂPIREA FE
CIOARELOR (orele 20,15).

„TREI COPII „MINUNE"
rulează la Lira (orele 15,30: 

■ 18 ; 20.15>.
DRUMUL SPRE SATURN, 
SFÎRȘITUL SATURNULUI

rulează Ia Giuleștl (orele
15.30 ; 19).

EA VA RIDE, INIMA NEBUNA. 
NEBUNA, NEBUNĂ DE LEGAT 

rulează la Cotrocenl (orele
15.30 ; 19).

VIVA MARIA
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

JUDOKA. AGENT SECRET 
rulează Ia Crîngași (orele
15.30 ; 18).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER. MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la Volga (orele 15,30 ;
19) ; Flacăra (orele -15,30 ; 19).

VEȘNICUL INTÎRZIAT
rulează la Viitorul
15,30 ; 18) ; TUNELUL
20,30).

HOMBRE
rulează la Moșilor (orele 15,30;
18) ; SUPERAUTOMATUL (o- 
rele 20,30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Popular 
15,30 ; 18) ; HEROINA 
20,30).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Munca
19) .

ASTĂ SEARĂ MĂ
rulează la Arta
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ; 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18.15 ; 20,30).

(orele 
(orele

(orele 
(orele

(orele 15,30 ;
DISTREZ
(orele 9:

Apariția vieții pe pămînt 
a fost oare determinată și de 
existenta, la aceea epocă 
depărtată, a unei intense 
tivităti ultrasonore ?

Această ipoteză a fost 
pusă de către profesorul 
I. Elpiner din Uniunea Sovie
tică, într-un recent articol 
intitulat : „Ultrasunetul șl 
sinteza substanțelor orga
nice".

Una din cauzele genezei fe
nomenelor vitale terestre — 
este de părere savantul so
vietic — ar putea-o constitui 
puternicele vibrații sonore 
provocate de cutremurele de 
pămînt și de erupțiile vul
canice care aveau loc, frec
vent, în acea perioadă de 
intense frămîntări geologice. 
Aceste intense oscilații acus
tice au stat la baza sintezei 
— în oceanul planetar — a 
unor substanțe organice si a- 
norganice simple, active din 
punct de vedere biologic.

în sprijinul afirmațiilor 
sale prof. Elpiner aduce re
zultatele experiențelor efec
tuate în laboratoarele Institu
tului de biofizică al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. 
într-adevăr, cercetătorii a- 
cestui institut au reușit să 
sintetizeze, tn mediul apos, 
sub acțiunea ultrasunetelor, 
anumite substanțe cu rol ex
trem de important din punct 
de vedere biologic. Oamenii 
de știință sovietici au consta
tat că. sub acțiunea undelor 
ultrasonore. în soluții a- 
poase se formează centrii ac
tivi în care moleculele dife
ritelor substanțe intră în re
acție cu gazele dizolvate, 
pentru a da naștere amonia
cului, formaldehidei, acidului 
cianhidric etc. Acești compuși 
chimici constituie „materia 
primă" care face posibilă 
sinteza acizilor nucleici. Or, 
se știe că acești acizi nucle
ici stau la baza apariției tu
turor fenomenelor vitale de 
pe pămînt.

Prof. Elpiner afirmă că a- 
semenea procese de sinteză a 
substanțelor biologice puteau 
avea Ioc într-o epocă timpu
rie a evoluției pămîntului. în 
acea vreme, cînd în oceanul 
planetar existau, alături de 
substanțele minerale dizol
vate, și diferite gaze prove
nite din erupțiile vulcanice, 
temperatura mediului ambi
ant și vibrațiile ultrasonore 
au creat condițiile necesare 
apariției primelor 
viată.

în- 
ac-

ex-

forme de

Uf, ce ger e...

MIERCURI, 29 IANUARIE 1969Opera română : BĂRBIERUL DIN SEVILLA, 
ora 19,30; Teatrul de Operetă: MY FAIR LADY, 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : ENIGMA OTILIEI, ora 19,30 ; 
(sala Studio) : JOCUL ADEVĂRULUI, ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu) : NEPOTUL LUI RAMEAU, 
ora 20 ; (sala Studio) : PHOTO FINISH, ora 20 ; 
Teatrul Mic : TANGO, ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : O CASĂ ONORA
BILĂ, ora 19,30 ; (sala Studio) : CÎND LUNA 
E ALBASTRA, ora 20 ; Teatrul Giuleștl : O- 
MUL CARE A VĂZUT MOARTEA, ora 19,30 ; 
Teatrul „Barbu Delavrancea" : KATHLEEN, 
ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă" : ADRESANȚII 
NECUNOSCUȚI, ora 9 ; Teatrul „Țăndărică" 
(sala din Calea Victoriei) : AVENTURILE LUI
PLUM-PLUM ora 17 ; (sala din str. Academiei): 

A FUGIT UN TREN, ora 17 ; Teatrul „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : CA LA TANASE, ora 19,30; 
(sala din Calea Victoriei 174) : MEXICO-ME- 
LODY, ora 19,30 ; Ansamblu] artistio al U.G.S.R.: 
SELECȚIUNI ’68, ora 20 ; Circul de Stat; RAP
SODIA ACROBATICA, ora 19,30.

(reluare).11,00 — Limba franceză. Lecția 44 (reluare).
11.30 — Limba engleză. Lecția 44 (reluare). 
12,00 — T. V. pentru specialiștii din industrie

Cibernetica. „Perspective" (reluare).
12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Telex T. V.
17,35 — T. V. pentru specialiști. Medicină. 
18,05 — Limba germană. Lecția 40.
18.30 — Club XX — emisiune pentru tineret.

„Cercetătorul, un explorator modern". 
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Țara se pregătește de alegeri. Știri și

reportaje din campania electorală.
19,45 — Avanpremieră.
20,00 — Transfooator. „Scrisoarea inginerului 

J. 1.".
20,40 — Ecran literar.

• 21,00 — Tele-cinemateca. Medalion Zbignlen 
Cybulski — urmat de filmul „Cu toată 
viteza, înainte !", în care actorul polo
nez deține rolul principal.

22,50 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.
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Panoramic, bucureștean în orășelul studențesc
Ș găzdui

de. pe cheiul Dîmboviței. Complexele „Grozăvești", „Regie 1“ și „Regie 2“, vor 
în. viitorul apropiat circa 12 000 de studenți

!
n viața socială a țării noastre, 
școala ocupă un loc de frun
te. Ea este uriașul complex în 
care se plămădește, se fău
rește și se desăvîrșește cea 
mai de preț producție, poten

țialul' uman ; aici cresc și se formează con
structorii și în același timp beneficiarii con
dițiilor . de viață pe care le creează socia
lismul.

Rolul .intelectualității într-un stat socia
list decurge nemijlocit din caracterul orîn- 
duirii : legătură indisolubilă cu cerințele 
vieții, cu nevoile de dezvoltare ale econo
miei și culturii. Ea este detașa
mentul cel mai înaintat în stăpînirea știin
ței și culturii și în această calitate are mi
siunea de a găsi cele mai ingenioase mij
loace de folosire a fructelor științei și cul
turii și de a pregăti în același timp pe toți 
ceilalți oameni ai muncii pentru a le folosi 
cu pricepere și în deplină înțelegere.

învățămîntului superior îi revine sarcina 
de onoare de a făuri și desăvîrși intelectua
litatea patriei. Receptiv la comandamentele 
sociale cât și la ritmul de modernizare pe 
care-1 impun aceste comandamente, 
învățămîntul superior pregătește specialiști 
în concordanță cu progresul științei și teh
nicii contemporane, cu ritmul accelerat de 
dezvoltare a economiei și culturii noastre. 
El pregătește valorile umane chemate să 
răspundă solicitărilor imediate și de per
spectivă ale procesului de edificare socia
listă a patriei. Totodată învățămîntul supe
rior promovează cele mai înaintate 
creații ale culturii și cele mai noi cu
ceriri îndrăznețe ale științei. „Învățămîntul 
nostru superior, ca de altfel învățămîntul 
de toate gradele — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită cu prilejul 
deschiderii anului universitar 1968-—1969 
— îndeplinește un rol deosebit de impor
tant în lărgirea orizontului de cunoștințe și 
îmbogățirea vieții spirituale a poporului, în 
pregătirea și educarea multilaterală a tine
rei generații, afirmîndu-se ca unul din fac
torii de bază ai progresului societății noas
tre".

Intre marile realizări ale orînduirii noas
tre, recunoscute cu admirație pe plan ex
tern, se cuvine să menționăm cu mîndrie 
instruirea întregului popor, formarea și edu
carea unor generații noi și puternice de 
specialiști în spiritul idealurilor de înflorire 
multilaterală a patriei. învățămîntul nostru 
de toate gradele este așezat, începînd de 
la prima treaptă și sfîrșind cu cel universi
tar, pe baze profund științifice. Construit 
pe concepția filozofică materialist-dialectică 
despre natură și societate, urmînd luminoa
sele tradiții progresiste ale școlii românești, 
asimilînd cuceririle pedagogice modeme, 
învățămîntul cunoaște o dezvoltare fără pre
cedent în istoria poporului nostru însetat 
de cultură.

Există un procedeu clasic, deosebit de 
sugestiv, de a pune în lumină proporțiile 
unei opere monumentale : compararea di
mensiunilor ei cu cele ale realității cotidie
ne sau ale unei creații 
sit pentru a 
dimensiunilor, 
profunzimii, coloritului și armoniei 
sajului universitar din România anului 
1969, acest procedeu dezvăluie o lume 
nouă, incomparabil mai vastă, mai comple
xă, mai vie, mai bogată, mai întreprinză
toare decît în toate perioadele istorice an
terioare.

Care sînt resursele umane ale ar
matei de 147.600 studenți, com
poziția ei socială ? Studențimea 

noastră provine din straturile dense 
ale muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor. Acestea alimentează an cu an 
populația studențească, înlocuind cu 
noi contingente, mereu mai numeroa
se, promoțiile de absolvenți care s-au 
pregătit.

Și aici comparația grăiește conclu
dent și instructiv, fiindcă nu s-a șters 
încă amintirea socială a barierelor pe 
care greutățile materiale și lipsa pers
pectivelor unei cariere cît de cît sigure 
le ridicau în fața celor mulți, care nu 
dispuneau de relații și sprijin. Dacă 
această realitate lipsește din amintirea 
celor mai tineri este suficient să pri
vească în afară, spre condițiile ase
mănătoare în care se găseși/. studen
țimea din țările occidentale, înaintate 
ca civilizație, cultură și realizări știin-

O caracteristică a acestui peisaj este 
mișcarea, dinamismul său care se adaptea
ză ritmului rapid de dezvoltare a civiliza
ției zilelor noastre. In cadrul mișcător al 
acestui peisaj supus astăzi noii legi a în
vățămîntului se încorporează ca într-o șta
fetă a instituțiilor noile creații ale ultimilor 
ani. Reorganizarea învățămîntului superior 
economic, cristalizată în restructurarea Aca
demiei de studii economice în anul școlar 
1967—1968, constituie un exemplu de ac
țiune menită să lege prin țesături noi acest 
învățămînt de nevoile actuale și de viitor 
ale economiei noastre socialiste. Astfel, în 
peisajul universitar contemporan a apărut 
Facultatea de calcul economic și ciberne
tică economică în care învățămîntul reflec
tă în mod revoluționar pătrunderea victori
oasă a disciplinelor matematice în cele eco
nomice, atît teoretice cît și practice. Pe 
aceeași linie se înscrie apariția Facultății 
de automatică avînd ca specialități auto
matica și calculatoarele electronice în ca-

etc. Să adăugăm, ceea ce este de asemenea 
esențial, că pentru acest an universitar s-au 
dat în folosință cămine cu peste 3500 locuri 
și cantine cu peste 6000 locuri în București, 
Craiova, Iași, Timișoara, Bacău și Suceava. 
Noile spații de învățămînt însumează peste 
55.000 metri pătrați, iar sumele destinate 
dotării cu aparatură, utilaje modeme de 
laborator și alte obiecte se ridică la 66,2 
milioane lei.

în București, și luăm acest exemplu pen
tru a pune în evidență situația din cel mai 
mare centru al țării în care numărul mare 
de studenți ridică probleme deosebit de 
dificile — sînt în funcțiune 85 de cămine 
în care locuiesc 24.000 studenți și studente. 
Capacitatea celor 28 de cantine se ridică la 
aproape 30 000 locuri.

în primii trei ani ai cincinalului căminele 
nou construite însumează mai mult de 
9.000 de locuri, urmînd ca în anul 1969 să 
li se adauge noi cămine cu capacitate tota
lă de peste 5200 locuri. Aceste date scot 
în evidență ritmul deosebit de viu de creș
tere a spațiilor de învățămînt și de viață 
destinate studenților. Tot în primii trei ani 
ai actualului cincinal, s-au dat în folosință 
pe întreaga țară noi spații de învățămînt, 
laboratoare, clinici etc. întinse pe 69.000 
metri pătrați, iar în anul 1969 acestora li 
se vor adăuga alte spații de învățămînt 
dispuse pe 60.700 metri. Valoarea investi
țiilor astfel realizate se va ridica la circa 
1,5 miliarde lei.

Eficiența învățămîntului superior va fi 
sporită prin importantele prevederi ale Di
rectivelor Comitetului Central și ale legii 
învățămîntului privitoare la elaborarea de 
noi planuri de învățămînt și de programe 
de cursuri, la încadrarea cu personal didac
tic a catedrelor. Noua organizare în care se 
reduce durata studiilor, prevăzîndu-se în 
schimb un an de specializare pentru cei 
care aspiră spre cariere de cercetare sau 
didactice superioare, este menită să des
chidă o nouă etapă în dezvoltarea învăță
mîntului superior.

în această perspectivă s-a considerat ne
cesar să se confere corpului profesoral o 
mai mare răspundere în conducerea și orga
nizarea activității universitare. Senatele uni
versitare și consiliile profesorale sînt orga
nele de conducere colectivă, asupra cărora 
trece competența și răspunderea unui mare 
număr de atribuții. Printre acestea se cu
vine să subliniem cele menite să perfec
ționeze și să stimuleze activitatea de con
cepție științifică și didactică a instituțiilor 
de învățămînt superior.

dactic superior însuma numai 2200 membri 
și nu era sprijinit în activitatea sa de cer
cetări, acest potențial apare ca o forță de 
investigație deosebit de pjitemică.

Așa cum se subliniază în Directivele par
tidului, o funcție esențială în creșterea ni
velului învățămîntului superior' o îndepli
nește activitatea de cercetare științifică a 
întregului personal didactic, de la profesorii 
consacrați pînă la asistenții stagiari înce
pători.

Activitatea de cercetare desfășurată de 
corpul didactic universitar constituie o con
tribuție însemnată la sporirea patrimoniu
lui științific al țării noastre. Calea sporirii 
valorii acestei contribuții — pe măsura con-

lor pentru asigurarea unor condiții cît mai 
favorabile de învățătură și de viață se com
pletează cu acțiunea complexă de educare 
comunistă. Am subliniat caracterul social 
al învățămîntului; acest caracter este afir
mat în cerința de formare a tineretului nu 
numai ca un contingent strălucit de specia
liști, ci și ca o generație de oameni cu ți
nută morală impecabilă, de cetățeni însu
flețiți de patriotism, de dragoste pentru 
poporul din care se ridică, de devotament 
pentru cauza socialismului pe care sînt che
mați s-o servească alături de generația pă
rinților lor.

Cei care sînt studenți astăzi vor fi mîine 
oameni de știință și cultură, ingineri, pro-

DIMENSIUNI CONTEMPORANE IN

PEISAJUL Acad. NICOLAE

TEODORESCU

anterioare, 
da putința 

proporțiilor,

Folo- 
aprecierii 
reliefului, 

pei-

Se obișnuiește să se ia ca termen 
de comparație situația anului 
1938, socotit ca an de vîrf al 

economiei și culturii regimurilor care 
au precedat socialismului, fn acest 
caz, dacă menționăm că numărul stu
denților se ridica atunci la 26.500, al 
centrelor de învățămînt superior la 4, 
iar al facultăților la 33, în prezent 
vom descoperi cu surprindere că cei 
147.600 de studenti pe care 
îi avem ar putea umple un oraș de 
mărime apreciabilă in orice țară. In 
afara cursurilor de zi, alte două for
me de învățămînt superior sînt accesi
bile tuturor oamenilor muncii fără a-i 
obliga să-și părăsească îndeletnicirile 
profesionale : cursurile serale sau fără 
frecvență. Există astăzi 47 instituții de 
învățămînt superior împărțite în 187 
facultăți și răspîndite în 16 centre, 
ftrin urmare o multitudine de specia- 
ități și o acoperire a teritoriului cu o 

rețea deasă de instituții superioare do 
învățămînt. Centrelor cu veche tradi
ție universitară li s-au alăturat în 
anii noștri nume noi — Bacău, Sucea
va, Oradea, Constanța, Baia Mare, 
etc. — devenite astăzi importante fo
care de cultură.

In ceea ce privește râspîndirea 
intelectualității de rang univer

sitar în masa poporului, să obser
văm că față de cei 17 studenți la un 
număr de 10.000 locuitori în 1938 as
tăzi raportul depășește 70 la 10.000, 
prin urmare densitatea a crescut de 
peste 4 ori.

București,.capitala țării este în a- 
celași timp și centrul de greuta
te al învățămîntului nostru su

perior în care s-a concentrat o masă 
de circa 60.000 studenți, care depă
șește dublul totalității studenților din 
România antebelică în anii cei mai 
bogați în populație studențească.

UNIVERSITAR
ROMANESC

țifice. Ceea 
dențimea din 
seninul imens de întrebare al nesigu
ranței carierei pe care o urmăresc sute 
de mii de viitori absolvenți. Această 
problemă nu se pune nici unuia dintre 
studenții noștri, deoarece la absolvire 
statul le asigură tuturor imediat carie
re corespunzătoare specialității în 
care s-au format. Esența orînduirii 
noastre, construcția planificată a eco
nomiei și culturii presupun cu necesi
tate contribuția luminată și entuziastă 
a unui număr impresionant de specia
liști cu calificare superioară, înaltă și 
foarte înaltă. O multitudine de sectoa
re — tehnice, economice, culturale, 
științifice — îl așteaptă și-l primesc 
pe tînărul absolvent solicitîndu-i cu
noștințele, talentul și priceperea. Cri
teriul valorii, conjugat cu cel al nece
sităților sociale din producție, este 
singurul care decide asupra locului 
spre care urmează să se îndrepte fie
care absolvent. în asemenea condiții, 
fiosibile numai într-o orînduire socia- 
istă, tînărul intelectual, scăpat de ne

siguranța viitoarei sale cariere, găseș
te terenul propice afirmării și realiză
rii sale plenare, profesionale și uma
ne.

ce frămîntă 
aceste țări

stu- 
este

Profundul democratism care însu
flețește politica partidului și sta
tului nostru se reflectă și în mo

dul revoluționar în care s-a rezolvat 
problema naționalităților în întreaga 
viață a societății noastre socialiste. 
Alcătuirea studențimii noastre, în care 
învață alături unii de alții români, 
maghiari, germani și alte naționali
tăți, cu aceleași drepturi și cu aceleași 
perspective, dovedește din plin egali
tatea în drepturi a tuturor fiilor țării, 
atît la învățătură cît și la carierele 
care decurg din aceasta.

Cadrul și liniile mari de dezvoltare ale 
învățămîntului au fost trasate net de Con
gresul al IX-Iea al Partidului. Directivele 
date apoi de plenara C.C. al P.C.R. din 
aprilie 1968 și Legea învățămîntului adop
tată de Marea Adunare Națională concre
tizează măsurile de modernizare a procesu
lui instructiv-educativ, adaptarea acestui 
proces la perspectivele epocii contempora
ne. In această lumină se cuvine deci să 
estimăm dimensiunile contemporane ale pe
isajului universitar raportîndu-le la nevoii» 
actuale și mai ales viitoare ale țării.

în acest sistem de coordonate putem con
stata că aproape toate domeniile importan
te ale producției materiale sau spirituale, 
marea majoritate a sectoarelor de studiu și 
cercetare se găsesc reprezentate cu grijă și 
corectitudine în structura organizatorică și 
științifică a învățămîntului nostru superior ; 
într-o viziune picturală se găsesc prinse în 
compoziția de largă proporție a peisajului 
universitar.

drul Institutului politehnic București. A- 
cesta s-a îmbogățit dc asemenea cu Facul
tatea de mecanică agricolă care exprimă 
concret hotărîrea de a ridica agricultura 
noastră socialistă la nivelul pe care i-1 ofe
ră știința actuală. Această preocupare se 
reflectă tot atît de viu în secția de hidro
tehnică agricolă înființată în cadrul Facul
tății de hidrotehnică a Institutului de Con
strucții București.

Anul 1968—1969 aduce în peisajul uni
versitar, o dată cu suflul noii legi a învă- 
țămîntului și noutăți de decor viu, facul
tăți și secții noi. Facultățile de zootehnie 
de la București, Cluj și Timișoara apar în 
sprijinul dezvoltării științifice a economiei 
noastre agricole, dînd posibilitate unui mare 
număr de tineri să-și găsească o vocație 
înaltă în această ramură complexă a practi
cii de înalt nivel științific.

Tot în acest an și ca fruct al Directive
lor Comitetului Central al partidului se 
reînființează, actualizate, secțiile de subingi- 
neri care își dovediseră în trecut ultilitatea 
și erau revendicate de toți factorii de răs
pundere din producția industrială.

Desigur că sub presiunea nevoilor de 
dezvoltare a științei, tehnicii și economiei 
se pot înființa noi instituții prin texte de 
legi sau hotărîri. Acestea ar rămîne însă 
simple construcții decorative dacă bazele 
materiale, didactice sau științifice nu ar fi 
create în același timp. Se poate însă afirma 
că și în aceste privințe peisajul nostru uni
versitar este realist fiindcă noi spații de 
învățămînt sînt date în funcțiune cu sco
puri didactice și de cercetare la Academia 
de studii economice, Ia Institutul de arhi
tectură, Ia Institutul agronomic din Cluj

Concepția învățămîntului ca o activitate 
socială, afirmată din ce în ce mai hotărît 
în măsurile succesive luate pentru promo
varea lui în strînsă legătură cu dezvolta
rea multilaterală a economiei, științei și 
culturii, conduce la colaborarea strînsă a 
corpului didactic cu studențimea pe care 
acesta o pregătește pentru a prelua răspun
derile incluse în carierele spre care aspiră 
studenții.

Astfel, aceștia sînt chemați să participe 
la conducerea colectivă a instituțiilor de 
învățămînt superior alături de profesorii lor. 
In senatele universitare și în consiliile pro
fesorale participă ca membri cu drept de 
vot deliberativ reprezentanți ai studenților. 
Această formă democratică de participare 
la răspunderile conducerii este realizată la 
noi în mod natural și studențimea noastră 
se poate mîndri cu acest drept care i s-a 
conferit fără a fi nevoită de a-1 revendica, 
pe care corpul didactic universitar înțelege 
să-l considere ca o colaborare strînsă a 
schimbului de azi cu cel de mîine.

Numeroase sînt răspunderile de condu
cere pe care studenții sînt chemați să le 
împartă cu profesorii lor și ele vor da mă
sura maturității organizațiilor U.T.C. și ale 
asociațiilor studenților. Ele privesc planu
rile de învățămînt, programele analitice, 
planurile editoriale, planurile de activitate 
științifică, problemele sociale studențești, 
educația lor comunistă, comportarea profe
sională și socială etc.

In ceea ce privește activitatea științifică, 
cei 13.000 de profesori, conferențiari, lec
tori și asistenți constituie un potențial uman 
de cercetare de o amploare covîrșitoare. 
Comparat cu cel din 1938, cînd corpul di-

dițiilor create de partid și de stat — stă 
în orientarea tematică de cercetare spre 
problemele mari teoretice și aplicative ce 
interesează dezvoltarea științei, tehnicii și 
culturii noastre, pe baza cunoașterii reali
tăților economice și sociale de la noi, a 
mișcării științifice mondiale.

S-au creat și se dezvoltă școli științifice 
care contribuie la progresul științei româ
nești și la afirmarea ei pe plan mondial. 
Savanți de înalt prestigiu aparținînd corpu
lui didactic universitar, au adus contribuții 
de reală valoare științifică în domenii ale 
matematicii, chimiei, medicinei, lingvisticii, 
istoriei, mecanicii fluidelor, sistemelor au
tomate, energeticii, fizicii corpului solid, 
structurii materiei, calculului economic, ci
berneticii economice etc. Se practică cu 
bune rezultate în învățămîntul superior co
laborarea dintre catedre și întreprinderi, 
prin contracte și convenții în cadrul cărora 
au fost rezolvate teme de mare importanță 
pentru unitățile productive. Antrenarea 
studenților la ucenicia științifică și promo
varea rapidă a talentelor la rangul de cer
cetător trebuie să constituie un act normal 
al vieții universitare.

Parcurgînd peisajul universitar în toate 
direcțiile și cu toate țelurile exploratoare, 
întîlnim pretutindeni studențimea noastră 
antrenată în răspunderile, obligațiile, drep
turile și satisfacțiile vieții universitare, a 
acestei vieți a cărei amintire stăruie vi
brantă de-a lungul întregii noastre existen
țe. Care este profilul spiritual al studen
tului român în contextul creat de rolul în
vățămîntului superior ca instituție socială ?

Grija deosebită și afecțiunea pe care 
partidul și statul nostru le poartă studenți-

fesori, h se vor încredința atribuții de răs
pundere în economie, în cercetare, în ad
ministrația de stat, în ocrotirea sănătății și 
în alte domenii de activitate. Vor trebui să 
(încă în toate aceste sectoare nu numai cu
noștințele și capacitatea lor profesională, ci 
și spiritul militant al intelectualului format 
în anii socialismului, ale cărui aspirații per
sonale izvorăsc și se confundă cu aspirații
le întregului popor, care-și găsește satisfac
țiile împlinirii sale, în succesele înregistrate 
cu concursul lui, al generației sale, al în
tregului popor în înfăptuirea politicii parti
dului. Chemați să realizeze valorile socie
tății socialiste, comuniștii, tinerii de azi sînt 
și vor fi beneficiarii tuturor acestora. 
La deschiderea anului universitar, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU atrăgea 
atenția studențimii că „în condițiile 
de astăzi nu este posibil să vorbești de 
crearea unui intelectual cu înalte calități 
științifice și morale fără a pune cu stringen
ță problema însușirii cunoștințelor politice, 
fără dezvoltarea și îmbunătățirea învăță
mîntului social-politic".

In acest scop conținutul ideologic al în
vățămîntului nostru reflectînd concepția 
materialistă despre natură și societate 
contribuie la formarea convingerilor profun
de socialiste, la însușirea de către studenți 
a spiritului marxism-leninismului care stă 
la baza politicii partidului.

Eforturile cadrelor didactice corelate 
strîns cu cele ale organizațiilor U.T.C. și 
asociațiilor studenților concură în activita
tea de zi cu zi la formarea unor cadre cît 
mai bine pregătite, a unor buni specialiști 
și cetățeni ai patriei, gata în orice împre
jurări să servească cu devotament și abne
gație cauza poporului, cauza socialismului.

Ca rezultat al educației comuniste, al 
însușirii științei, al practicii profesionale, al 
participării la conducerea destinelor și acti
vității universitare, studențimea își însușeș
te și responsabilitatea față de societatea pe 
care prin însuși actul intrării în facultăți și-o 
asumă s-o slujească ca o obligație de onoare. 
Orice absolvent al învățămîntului superior 
are datoria de a se integra în viața socială 
la locul ce-i revine ca specialist, în baza 
criteriilor de valoare și de necesitate prin 
care este repartizat.

La capătul acestei excursii discursive 
prin peisajul universitar contemporan al 
țării noastre, dimensiunile de azi ale aces
tui peisaj apar multiple și ample ca ale 
unui spațiu multidimensional cu o struc
tură complexă. In această structură dom
nește ordinea și orientarea sigură rezultată 
din directivele și țelurile proclamate de 
politica profund științifică și clarvăzătoare 
a partidului. Ca în toate celelalte sectoare 
ale vieții sociale, idealurile de înflorire mul
tilaterală a patriei însuflețesc și învățămîn
tul superior.

In acțiunea complexă de pregătire a ca
drelor de specialiști a căror formare con
cordă cu nevoile majore actuale și de per
spectivă ale societății noastre socialiste, 
învățămîntului superior îi revine înalta mi
siune de a conferi fiecărui tînăr atît pregă
tirea de specialitate cît și calitățile morale, 
convingerile care să-l angajeze profund și 
militant în opera de edificare a societății 
socialiste în patria noastră.

Secvență cotidiană de studiu, într-unul din laboratoarele fonetice ale Institutului de limbi străine din București. Pentru temeinica pregătire de specialitate a viitorilor profesori se 
investesc anual importante fonduri destinate construcției fi dotării unor laboratoare modeme



Pag. 4 SClNTEIA TINERETULUI

i

CONDIȚIA CREATORULUI

POLIVALENȚA INE
PUIZABILA A ARTEI

O

Iții, dimpreună cu 
frămîntă, propun

Viata societăț 
Meile care o £---------- , .
teme artistului, care surprinde, 
primul, un anumit puls, o ca
racteristică, transformîndu-le în 
produs artistic. La rîndul său, a- 
cesta cuprinde, pe lingă materia
lul de viață, idei ce vor fi pro
puse cititorului implicit sau de
clarat. Modul de a despărți ide
ile de matca lor generatoare este, 
desigur, forțat. Ideile generoase 
timpului, ale unei epoci istorice, 
fertilizează creația, sînt încorpo
rate, mai devreme sau mai tîrziu, 
în opere reprezentative. Ideile 
socialismului au germinat în mase, 
au contribuit la structurarea ți
nui om nou și au devenit o com
ponentă a existenței tuturor, atît 
a societății ca subiect colectiv, 
posedînd propria-i viață interi
oară ce se dezvoltă și se afirmă, 
cît și a fiecărui ins care și le-a 
însușit. Structura etică a omului 
societății noastre, idealurile lumi
noase alo celor de ” . pro
cură scriitorului acel material 
care-i îngăduie să facă din ideile 
socialismului un factor de crea
ție, prin însăși puterea covârși
toare a realității lor. Socialismul 
a însemnat trezirea la conștiință 
ți la luptă a maselor enorme și 
compacte, a însemnat încă mai 
mult, triumful ideologic și faptic 
al unui umanism. Pe măsură ce 
timpul a dat dreptate socialis
mului, aria de probleme pe care 
viața le-a pus la dispoziția lite
raturii s-a lărgit, modalitățile de 
exprimare artistică s-au diversi
ficat și diferențiat, unghiurile de 
vedere s-au precizat, s-au în
mulțit și, firește, însăși tematica 
a dobîndit acea bogăție în care 
apare inutil și chiar ridicol să 
pretinzi fiecărei părți întregul.

Condiția artei presupune tot
deauna intersecția adevărului cu 
iluzia, a realității cu ficțiunea, ca

BARBU CIOCULESCU

planuri. Omul care iubește, speră 
și luptă nu va admite niciodată 
că „singura lume vreodată cu
noscută este aceea a aparențelor*. 
Literatura este, întîi de toate, un 
mijloc de cunoaștere, iar eroul ei 
rămîne omul, cu dimensiunile 
sale. Fără îndoială, existența este 
dramatică, deoarece cunoașterea 
nu este un tranchilizant, deoarece 
conștiința ridică responsabilități, 
deoarece fericirea fiecărui om, în 
ce are ea mai profund atîrnă de 
un fir de păr. Dar tocmai a- 
ceastă condiție dramatică măsoară 
grandoarea efortului omenesc, 
măreția încăpățînării de a fi și de 
a face. Ea măsoară condiția ar
tei. O literatură care ar ignora 
omul, autonomizîndu-i visul și 
reificîndu-i-1 sau aruneînd într-un 
joc liber lucrurile ar fi mai în
tîi, lipsită de generozitate. A nu 
da identitate eroului literar, a-1 
elimina chiar, a-1 subsuma sau a-1 
diviza, a pulveriza căldura soci
ală poate constitui un artificiu 
valabil pînă la un punct, ca o- 
rice artificiu. Tehnica unui gen 
poate pretinde, din motive ne
cesare, o asemenea optică, atunci 
cînd descifrarea finală sau gene
rală descopere sensul, conținutul 
uman. O asemenea tehnică s-ar 
dovedi totdeauna specioasă și li- 
minară, dar, desigur, ea se poate 
impune într-un context. Practi
cată cu pretenții ideologice și în
fățișată ca panaceu universal și 
soluție ultimă, ea creează școafa 
nimicului cantitativ, dacă se 
poate spune așa, se manifestă a- 
gresiv și trăiește din confuzia 
termenilor, fiindcă, în fapt, nu se 
înscrie în sfera esteticului.

Nimeni nu pretinde artei să fie 
un medicament, un dopant sau o 
predică. Scopul artei nu este de 
• îndepărta frînghia de sinuci-

OEIA^m
CELOR 182000
(Urmare din pag. 1)

începutul anului de învățămînt. 
„In toți acești ani, de adînci 

prefaceri, învățătorii și profesorii, 
cel mai numeros detașament al 
intelectualității noastre, s-au 
aflat alături de partid, de con
ducerea sa, au participat cu de
votament la marile acțiuni soci- 
al-politice. Prin munca lor plină 
de dăruire ei au contribuit la 
formarea multor generații de ti
neri care participă cu abnegație 
și pasiune, împreună cu întregul 
popor, Ia edificarea socialistă a 
țării".

Mărturisesc că aprecierea a- 
ceasta este măgulitoare. Noi, cei 
care am slujit școala româneas
că și în anii trecutei orânduiri, 
putem să-l desprindem, prin 
comparație, toate semnificațiile.

Nu spun că în general, „dăs- 
căllmea" țării nu s-a bucurat și 
în trecut de o anume cinstire, 
— poporul întotdeauna l-a pre
țuit pe profesor. Dar despre o 
condiție socială și materială în
trunind atributele optime, care 
conferă demnitate de intelectual 
tuturor celor ce se devotează 
învățămîntului, nu putem vorbi 
decît astăzi, în condițiile socia
lismului.

Odinioară, în anul 1938 am 
fost 55217 cadre didactice, sîn
tem astăzi peste 182 000. și de 
toți ca și de fiecare în parte 
statul nostru se îngrijește deo
potrivă. Grija aceasta totalizează 
multe aspecte, un întreg ansam
blu de prevederi și măsuri, deja 
înfăptuite, care situează poziția 
profesională, socială și materială 
a cadrului didactic la valoarea 
sa de intelectual al unei socie
tăți socialiste. Nu mă duc prea 
departe cu gîndul, am la înde
mînă fapte recente.

Cu o lună în urmă, potrivit 
indicației plenarei partidului din 
octombrie 1968, Consiliul de 
Miniștri a adoptat Hotărîrea 
privind îmbunătățirea sistemu
lui de salarizare și experimenta
rea unui nou sistem de salarizare 
a cadrelor didactice din învăță- 
mîntul de toate gradele. Adună
rile care au avut loc atunci si 
telegramele adresate de slujitorii 
învățămîntului, conducerii de 
partid au exprimat sentimentul 
unanim de satisfacție și recunoș
tință pentru solicititudinea cu 
care sînt înconjurați dăscălit 
Evident, hotărîrea cuprinde mă
suri de îmbunătățire a nivelului 
de trai al corpului profesoral, 
prin ridicarea apreciabilă a sa
lariilor, ca și prin stimularea ma
terială deosebită a celor care 
desfășoară o muncă calitativ ri
dicată dublată de preocuparea 
continuă a autodepășirii profe
sionale. Not dascălii am găsit 
cuprinse în această hotărîre și 
alte semnificații — le-aș spune 
morale, întrucît era vădit că po
porul face un nou efort pentru 
a crea profesorilor cele mai bune 
condiții de exercitare exemplară 
a profesiei, alături de care se 
află stima conducerii de partid 
ți de stat.

De altminteri, nu numai dife
ritele evenimente din viața șco
lii ne confirmă că sîntem în cen
trul atenției țării, activitatea 
noastră în totalitatea ei, se inte-

grează desăvîrșit în activitatea 
societății. Cînd spun aceasta, mă 
gîndesc, în primul rînd, la func
ția noastră didactică și la meni
rea de educatori, la ceea ce 
așteaptă societatea de la noi. Aș
teaptă în primul rînd un tineret 
format pentru activitatea crea
toare, stăpîn pe cunoștințe, ca
pabil să le valorifice, cetățeni cu 
înalte calități morale. Omul de 
Ia catedră, cum i se spune pro
fesorului, nu poate realiza ase
menea răspunderi sociale numai 
la catedră; viața lui toată, și nu 
exagerez cu nimic cînd afirm 
aceasta, trebuie dedicată școlii, 
ucenicilor, săi. Tinerii au nevoie 
de modele și întotdeuna profe
sorul a avut bucuria de a fi 
luat de tînăr ca etalon de viață 
și activitate. Ca să fim aseme
nea modele cărora tinerii, ele
vii și studenții noștri, să doreas
că a le semăna, sîntem obligați 
să ne respectăm ca profesori și 
oameni. Afirm o realitate cînd 
spun că majoritatea profesorilor 
•— fie că lucrează într-o școală, 
fie că activează în facultate — se 
respectă, dovedesc exigență față 
de propria lor activitate. înțeleg 
munca didactică ca o activitate 
de creație se simt datori școlii 
nu numai cu lecții și prelegeri 
ci cu un efort personal care să 
adauge un plus efortului în gene
ral ce se face pentru perfecțio
narea și modernizarea învăță- 
mîntului. Dar cîți dintre profe
sori nu continuă activitatea de la 
catedră în laboratoare, cuprinși 
în cercetări dedicate dezvoltării 
științei, perfecționării procesului 
de producție, dezvoltării diferite
lor ramuri ale activității social 
economice, ori pur și simplu 
consacrîndu-și timpul formării 
Doilor generații de cercetători ?

Cei mai buni sînt anume cins
tiți — o merită. Citeam de cu- 
rînd în presă, că numai în anii 
1967 și 1968, au primit înalte 
distincții științifice și de stat 
1100 cadre didactice, iar peste 
1400 cadre didactice au primit 
titlul de învățător și profesor 
emerit.

Astăzi, în plină desfășurare a 
pregătirii alegerilor de deputați 
vedem că profesorul este prețuit 
șt ca cetățean, mulți dintre cei 
mai vrednici fiind propuși can
didați în alegeri. De altfel, pro
fesorul este larg antrenat în ao- 
tivitatea obștească, avînd răspun
deri sociale și în afara școlii.

La Conferința Națională ca
drele didactice, prin delegații 
săi, se întrunesc să dezbată și 
să adopte statutul dar fără 
îndoială că, aflați Ia un loo 
din toate școlile și facultă
țile țării, se vor sfătui împreună 
cum să muncească mai bine, 
avînd Ia îndemînă îndrumările 
date de partid, experiența lor 
proprie. Devotamentul care îl 
consacră școlii, sentimentul înal
tei responsabilități față de partid 
îi vor ajuta să adauge la izbuti- 
rile lor didactice și de educatori 
noi succese într-o activitate de 
mare noblețe, formarea genera
ției de mîine a țării așa cum o 
așteaptă țara — bine pregătită 
profesional, cu înalte calități 
morale, un tineret militant, anga
jat total în înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru.

gaș și nici de a infuza inteligență 
și virtute celor care nu trăiesc A 
prea rău deși nu le au. Poliva- 
lența inepuizabilă a artei aproape 
că umilește orice cercetare a A 
scopurilor ei ultime. Pînă acolo 
mai sînt însă cîteva adevăruri e- 
lementare care pot fi oricînd a- 
mintite, cu riscul repetiției. Pu- • 
tem spune, bunăoară, că impon
derabilitatea cosmonauților mi a c 
devenit starea noastră permanentă 
și preferată că, în activitatea 
noastră cotidiană, atunci cînd A 
ochelarii ni se desprind de pe ’•* 
nas, cad jos și se sparg. Lirica 
ce pune prea multă insistență în gț 
plutirea pe scaun va rămîne a- 
colo, cu o cafea în fața autorului 
ei. Tot astfel, înțelegem, de prin- 9 
eipiu, dreptul la viață al orică
rei modalități de exprimare artis
tică și, implicit al celor compli- 9 
cate, absconse, ermetice. Totuși, 
ideea că lectura unei poezii sau 
accesul la un gen poetic ar pu- 9 
tea pretinde etape de „inițiere" 
mobilizînd filozofia, geometria și _ 
vrăjitoria răcește orice entuziasm 9 
disponibil. Ermetismul despletit 
pe sute de coloane, concurînd 
colindele și epopeea este un non
sens. Nu, rezervoriile noastre de 
sensibilitate nu au secat, instru
mentele ultracomplicate de foraj 
liric pînă la urmă străpung pe 
cealaltă parte a planetei. Cu a- 
ceasta, poezia directă și sinceră 
nu va pieri, dimpotrivă. Lipsa 
de agrement artistic este corola
rul unor proze, scurte mai ade
sea, suferind de aceeași leucemie 
a sensului în care se topesc ju
mătăți de intenții cu jumătăți de 
ezitări.

Pasiunea autentică și mobilă 
caracterizează peisajul spiritual 
al literaturii noastre actuale. 
Condiția scriitorului este demon
strată de încrederea care i se a- 
cordă, de recunoașterea rolului 
său spiritual, de încurajările care 
i se aduc, spre a fi un factor so
cial activ și responsabil în spiri
tul principiilor marxist-lcninismu- 
lui. Societatea pretinde cu insis
tență scriitorului să-i determine 
specificul și trăirea, mutațiile, în 
note acute și lucide, în trăsături 
vii șî sigure, în expresii cumpănite 
și fulgerante totodată, alcătuite cu 
talentul și persistența cu care 
naște natura chipul frumos și 
tainic. Cititorul vrea să afle în 
pagina cărții bătaia de inimă a 
întîlnirii unice și a experienței 
hotărîtoare și este dispus să su
fere cu eroii cărții chinurile ne
liniștii și calvarul patimei. Dar 
vrea, tot aici, să găsească bucu
ria cunoașterii și a purificării, să 
audă sunetele luminii, să vadă 
cerurile nepodite ale nopții, prin 
care să se cunoască mai bine.

Nu se pot da sfaturi, nu se
pot face prognoze. Eșecul unor 9 dculos al libertății totale, fără 
maniere artistice nu barează dru- margini. Libertatea este un dat 
mul, după cum puternicile reu- esențial al omului și o revoltă îm- 
șite de pînă acum ale literaturii potriva absurdității destinului, 
noastre, de la clasicii în viață este măreață, profund umană. Ca
de la care va rămîne ceva pînă ligula, plecînd de la această re
ia scriitorii cei mai tineri, nu 9 voltă, ajunge însă la monstruoa- 
impun nici o rețetă. Geniul viu sa negare și distrugere a oame- 
al poporului nostru își spune cu- nilor. Setea de absolut se concre- 
vîntul și ne rezervă cu siguranță 9 Uzează în acțiuni arbitrare, izvo- 
împliniri și, poate, răspunsul rite din indiferența față de oa- 
simplu la întrebări pe care as- meni, din anularea valorilor u- 
tăzi de abia ni le punem. W mane. Caligula nu mai deosebeș-

(Urmare din pag. I)

Scenă din „Caligula" la Teatrul Național din Cluj

„CALIGULA“ *
LA TEATRUL NAȚIONAL

• Prin „Caligula", Albert Camus 
a scris un teatru al maximei con
centrări intelectuale, un teatru șo-

• cant prin neliniște, un teatru, nu
mit de el însuși „al imposibilu
lui". Găsind în caracterizarea lui 
Suetonius un nume și un perso- 
naj, Camus a exprimat în Cali
gula condiția tragică a omului în A societatea capitalistă, transpunînd 
dramatic angoasa personajului în
tr-o lume ostilă. Reluînd în regis- 9 trul teatral teme tratate în eseu, 
Camus face din Caligula un o- 
biect de studiu; omul absurd din 9 „Mitul lui Sisif" e pus în acțiu
ne, iar concluzia nu este altceva 
decît consecința funestă a acestei9 acțiuni. Și, tot în sensul formulă
rii din „M..ul lui Sisif", Caligula 
— simbol al omului absurd — nu 
este, însă, un spirit absurd, ira-

9 țional, ci, dimpotrivă, o mare in
teligență și un mare lucid care 
descoperă absurditatea lumii ca-9 re-l înconjoară greșind însă calea 
luptei. „Oamenii mor și nu sînt

• fericiți" — pornind de la această 
simplă filozofie a descoperirii lu
mii absurde, alimentat, în același 

® timp, de o nesfîrșită sete de abso
lut — perfect motivată de tinere
țea sa, — Caligula creează el în-

• suși absurdul, prin logica sa care 
reduce totul la propria-i persoa
nă. Iar înfrîngerea este inevita- 

A bilă.
w Camus acuză in piesă nu atît 

tirania, cît mirajul extrem de pe-

De mașină să n-ai parte 
(mașina unui coleg cu care 
I. D., avînd carnet de șofer, 
se mai deplasează la cîte un 
bolnav) / Să-i sară șuruburile / 
Să spargi cauciucurile / Moto
rul să stea defect / Să rămîi 
fără carnet / Cînd conduci să 
te ia frica / Să te salveze Ger- 
nica (proprietarul mașinii) / 
După cîte-oi păți / Conștiința 
s-o trezi / Și în anul care vi
ne / Să-ngrijești copiii bine".

— Cum vă explicați — îl 
întrebăm pe Ion Racoviceanu, 
președintele consiliului popu
lar Horezu — deosebirea din
tre aprecierile dv., total nega
tive, și cele categoric pozitive 
ale forurilor medicale supe
rioare 7

— Am fost în concediu cînd 
s-au întîmplat toate acestea. 
Am observat că are voință. 
N-am avut timp să cercetez.

arume responsabilitatea aces
tei externări la cerere. A re
fuzat. „Nu semnez decît ce 
citesc". Asistenta de serviciu, 
Gabriela Huidu (doctorul era 
de gardă la spitalul de adulți, 
într-o altă clădire), i-a citit 
întreaga foaie de observație. 
Cînd a ajuns la diagnostic : 
otoree, otită medie supurată 
dreaptă, tovarășul secretar s-a 
înfuriat. „Acest diagnostic mă 
jignește. Mințiți". Și, supărat, 
a refuzat să semneze. Asisten
ta a anunțat telefonic docto
rul ; el a cerut portarului să 
invite afară din spital orice 
persoană străină. Și atunci, 
cade amenințarea i „am să vă 
aranjez eu...“.

Totuși, a luat copilul acasă. 
După ce au trecut sărbătorile 
a revenit cu copilul la spital 
pe data de 6 ianuarie. Boala

CRONICA

IRIP'IC LA
STUDIOUL IA.T.C

Un debut dramaturgie — și 
încă triplu — la Teatrul studen- 
țUor-actori are o semnificație în 
plus față de unul produs la ori
care alt teatru. Osmoza de spi
rit șl convergentele de entu
ziasm care se înfăptuiesc între 
dramaturgi și realizatorii spec
tacolului îngăduie ochiului a- 
tent să arunce o privire, fie și 
parțială. în viitorul apropiat al 
teatrului, să prevadă unul din 
aspectele întilnirilor text-ac- 
tori, care vor caracteriza sta
giunile următoare. Este limpede 
că fiecare generație de actori 
își caută dramaturgia în care, 
dincolo de variațiile firești de 
personalitate, de temperament, 
de preferințe sau de posibili
tăți, își regăsește spiritul de an
samblu, se redescoperă pe sin» 
în ansamblul din care face par
te. Intîlnirea se petrece 
mai multe niveluri : la acela

Albert Camus

te ura de dragoste, prietenia de 
crimă, de aceea nici prietenia, 
nici dragostea, nici tentația ferici
rii nu-l mai pot salva. Distrugînd 
lumea, Caligula înaintează în ca
dența autodistrugerii; înțelegerea 
finală a greșelii coincide cu con
simțirea morții pregătite de el în
suși, iar teza lui Camus — impo
sibilitatea libertății individului 
împotriva libertății umanității — 
se desprinde clar.

Sentimentul tragic domină în 
piesa lui Camus, dar tonul nu-i 
al unui deznădăjduit. Tragismul 
din „Caligula“ denunță și solici
tă opoziția, experiența absurdului 
conduce spre recunoașterea valo
rilor omenești. Poezia sumbră, ca
re îmbibă construcția planurilor 
psihologice multiple, recurge și la 
mijloacele și efectele comediei 
grotești. Ne referim la evo
luția și portretizarea patricie
nilor. Caligula chiar, în ambigui
tatea conștiinței sale este, prin 
grotesc, împins spre tragic. Pe 
măsura ce crimele se înmulțesc, 
singurătatea îi devine cumplită, 
paleta grotescului se estompează, 
existența sa se amplifică la di
mensiunile tragicului dureros, in
tens. Complexitatea realistă a per- 
sonajelor-simbol, densitatea ac
țiunii în dialog rapid, de luptă 
între eroi de aceeași factură, ten
siunea fiecărei replici, a fiecărui 
cuvînt chiar, sînt numai cîteva 
din problemele puse de „Caligu
la" unei transpuneri scenice. Gra
dul dificultății e înalt și poate 
fi învins, în primul rînd printr-o 
unitate perfectă de ansamblu, de 
ritm, de stil.

Este tocmai ce lipsește, (am 
vrea să spunem încă) spectacolu
lui Teatrului Național din Cluj. 
Dacă concepția regizorală a lui 
Vlad Mugur se dovedește unitară 
în intenție, în atmosfera creată 
de coloana sonoră (Pascal Ben- 
toiu) și scenografie (Jules Pera-

din Vîlcea, deci, nu trebuia 
dezbrăcat la fiecare vizită a 
pediatrului.

— De ce să mă anunțe pe 
mine să ies din spital ? Sînt 
secretarul consiliului I Se sus
trag controlului nostru 7 To
tuși să știți că nu eu am fă
cut plugușorul.

7Dr. Titus Ceapă, medic 
șef al Direcției sanitare 
județene, împreună cu 

care am întreprins această an
chetă, a solicitat textul 
gușorului cu cîteva zile 
inte de sosirea noastră, 
l-a obținut. Folosindu-ne 
stratagemă, mai exact, flatînd 
veleitățile publicistice ale re
dactorului centrului de radio- 
ficare. Ion Tănăsescu, am reu
șit să extragem fragmentele 
„plugușorului" citate mai sus.

plu- 
îna- 
Nu 

de o

DIN CLUJ

la 
al

him), nu toți actorii slujesc ți îm
plinesc această concepție. Unele 
stridențe actoricești, pierderea rit
mului în finaluri de tablou, afec
tează frumusețea reală a unor 
momente, frumusețea tragică a 
întregii montări. Marele merit al 
regiei stă în relevarea expresivă 
a grotescului existent în text, pu
ternic în unele scene — ospățul 
sau improvizațiile lui Caligula — 
actor tragic —, discret în altele. 
Dar și în aceste scene, înclinarea 
spre manierism sau spre retorism 
nemotivat al unor interpreți (Gh. 
Cosma, Octavian Cosmuță) scade 
tensiunea. De asemenea, ușoara 
apatie, tonalitatea uneori mono
tonă a evoluției întregului grup 
de patricieni — (fac excepție 
doar Valentino Dain — Cherea 
și Miluța Lapteș — Mereia) di
minuează forța înfruntării cu 
tiranul Caligula, revolta confun- 
dîndu-se deseori cu resemnarea.

Semnalînd aceste inegalități ale 
spectacolului clujean, trebuie să 
subliniem calitățile prin care Ca
ligula rezistă. Cîteva reale crea
ții actoricești — Silvia Ghelan o 
Cesonie impresionantă prin dra
matism, Marin D. Aurelian, sub
til și maleabil în Helicon, ultimul 
credincios al lui Caligula, apari
ția mută dar tragică prin expre
sivitate a Anei — Maria Domi
nic, Valentino Dain cu al său 
Cherea sobru desenat — se im
pun pregnant atenției noastre. 
Complexitatea lui Caligula, in a- 
celași timp fanatic și fascinant, 
ucigaș cinic și poet-filozof, iro
nic pînă la sarcasm — a fost 
pentru George Motoi un prag al 
maturității interpretative. Chiar 
dacă pe alocuri am simțit sche
ma construcției — e drept minu
țioasă, cu grijă extremă pentru de
talii — George Motoi a trecut 
acest prag.

ideilor și al temelor de medi
tație, la acela al expresiei tea
trale revendicate, la acela a! ■ 
forțelor de șoc pe care le pun» 
in slujba noului.

în tripticul de la „Camandra* 
am descoperit cîteva din teme
le apropiate tinerei generații de 
actori (și nu numai de actori) : 
iubirea care se opune violen
ței absurde, interzieînd-o cu 1- 
mensa energie a candorii ; opo
ziția ironic-fuTloasă în fața di
verselor forme ale prostiei blîn- 
de ori agresive ; stupiditatea au- 
tomatismelor de gîndire și do 
limbaj. Am descoperit și cîteva 
din mijloacele de expresie care-i 
sînt proprii (și pe carie le re
vendică uneori eu exclusivism, 
deși, val, nimic nu e nou sub 
soare...) : comicul dur, în car» 
nuanțele se sacrifică pentru 
forța de penetrați» a întregului; 
antisentimentalismul acuzat, 
care însă nu exclude deloc ca
pacitatea înfiorării lirice; ma
rea sinceritate care înseamnă, 
printre altele, refuzul canoa
nelor.

Să nu se înțeleagă că aceste 
elemente se află, în spectacolul 
studențllor-actorl, în stare pură; 
destulă zgură, destule corpuri 
străine le însoțesc, voalindu-1» 
imaginea. Dar semnele existen
ței lor ni se par certe.

Garderobierele, scurta piesă 
a lui Gheorghe Astaloș și a Iul 
Constantin Enache, nu este mal 
mult decît o destul de nostimă 
glumă „de uz Intern", despre 
viața teatrului. Dezvăluirea câ
torva mici taine de culise. în
tr-un limbaj cvasl-automatlzat. 
are, fără îndoială, efect, se joa
că și se ascultă cu plăcere. Ci
neva făcea observația, p» 
de-a-ntregul îndreptățită, că a- 
ceastă piesă, jucată de niște ac
tori vîrstnici, trecuți prin „ciu
rul și dîrmonuT' teatrului, ar 
căpăta sens și savoare. Tinerii 
actori din clasa prof. Moni Ghe- 
lerter și lector Zoe Anghel Stan
ca, și-au dus rolurile pînă la 
capăt cu deplină profesionali- 
tate șl cu umor (să notăm nu
mele Martei Savciuc, al Măriei 
Branea șl al lui Eronlm Crișan). 
dar lipsa lor de experiență si 
— mai ales — de contingență 
reală cu lumea personajelor ple-. 
sel i-a împiedicat să le adauge 
tîlc.

Mult mal în largul lor s-au 
simțit Interpret!! în Vin solda- 
ții de Gheorghe Astaloș. Aici, 
autorul a imaginat un pod al

amintirilor copilăriei, în cage o- 
biectele prăfuite • ae metamorfo
zează în soldați și generali do 
operetă ; treziți ,brusc la viață, 
acești războinici) imaginari tea 
planuri ridicole de bătălie. Un 
cuplu liric — Tînfiru.1 cu pan
taloni albaștri și Anabela — 11 
se împotrivește cu forța pură a 
dragostei și a speranței, șl ÎI 
retrimite în neantul, de unde s» 
născuseră. Simplificată astfel, 
anecdota pare lipsită de nouta
te, dar adevărul este că piesa 
se întemeiază nu atît pe anec
dotă, cit pe farmecul nedefinit 
al atmosferei, pe oscilația con
tinuă între joacă, vis șl reali
tate — trăsături evidențiate ex
celent de regie, în ciuda unor 
scăderi de tensiune de pe par
cursul reprezentației. Cițiva in
terpret! sînt deosebit de buni t 
Valeria Marian, Victor Mavro- 
dineanu. Radu Stoeneacu, Con
stantin Ghenescu si Em* Co- 
șeru.

Există nervi, piesa unui au
tor — Marin Sorescu — car» 
ou este debutant ca dramaturg 
decît pentru că Ion» au ju
cat încă, încheie cu aplomb a- 
cest triptic darnic în promisi
uni. Plină de spirit, insă nu 
prea limpede ca direcție la lec
tură, piesa lui Sorescu își dez
văluie pe scenă solide virtuți 
teatrale. Mutînd pe scenă mi
cile manii ale limbajului diurn, 
Sorescu le conferă o încărcătu
ră temeinică, al cărei sens este 
de a pulveriza variatele înfăți
șări ale prostiei. Articulațiile u- 
nitare ale spectacolului se da
toreze într-o măsură importan
tă regiei, care a distribuit ac
centele comice cu o desăvîrșită 
știință a gradației, precum ș! 
interprețtlor — Traian Buzoia- 
nu. Marian Georgescu, Petre 
Moraru — care s-au mișcat cu 
dexteritate în universul comic 
de o factură puțin obișnuit» al 
piesei.

Noua premieră a studioului 
Institutului de teatru relevă doi 
dramaturgi necunoscut! pînă a- 
cum (Gh. Astaloș și c. Enache), 
prilejuiește un debut (Marin So
rescu), așteptat cu îndreptățită 
nerăbdare de lumea teatrală și 
lansează un spectacol închegat 
si penetrant, cu idei limpezi, 
cu valori plastice și de atmos
feră (scenografia aparține arhi
tectului Vladimir Popov), cu 
destule prezente actoricești pli
ne de făgăduințe.

SEBASTIAN COSTIN

LILIANA MOLDOVAN

disciplinar din București, pen
tru că și acolo a omorît mulți 
copii. (Sodălescu Florica, bu
cătăreasă la restaurantul Ho
rezu).

— Care doctor ar avea ini
mă să omoare un copil 7 Eu 
nu cred în toate cîte se vor
besc. (Elisabeta Gemenei — 
comuna Slătioara).

— Am cerut să vin cu 
copilul la spital la Bm. Vîl
cea. Mi-a fost frică să mai 
rămîn la noi, la Horezu. Prea 
puțin se pricep. (Elisabeta O- 
badă).

— Fetiței mele i-a dat zile. 
M-am dus cu ea la spital în 
ultimul grad. Avea broncho 
pneumonie. I-a făcut injecții 
în venele capului. A stat ore 
în șir lingă ea și a salvat-o. 
(Maria Nedelescu — Horezu).

— Dacă nu se pricepe și ne

I.

fi Maria Bra-Marta Savciuc
nea in „Garderobierele", că

zute de N. ANESTIN

în marea majoritate a cazuri- 
Jor întâlnesc la sate, în cir
cumscripții, în dispensare și 
policlinici o atmosferă ospita
lieră, un climat favorabil de 
muncă. Tocmai de aceea fap
tele relatate de noi au un ca
racter izolat și pun în lumi
nă nu atitudinea față de me
dic, in general, ci consecin
țele reprobabile ale abuzului. 
Pentru că numai o mentali
tate abuzivă a putut dicta a- 
ceastă acțiune de compromi
tere, de prejudiciere morală.

Nu pledăm pentru dreptul 
medicului de a greși în liniș
te. Sîntem de acord că pentru 
îmbunătățirea asistenței sani
tare din oraș mai sînt multe 
de făcut și că 
țiune întărirea 
ții medicilor 
factor de prim

în această ac- 
responsabilitâ- 
reprezintă un 
ordin. Deza-

Ne aflăm, evident, in 
fața unui caz de com
promitere. Gine a avut 

interesul s-o facă ?
„Bănuim că toate aceste da

te, care discreditează pe cole
gul nostru și care nu sînt de
loc reale, sînt furnizate de 
către un tovarăș din consiliul 
popular din orașul Horezu, 
care a venit să-i impună co
legului nostru o anumită ati
tudine terapeutică, în legătu
ră cu copilul pe care l-a avut 
internat (fragment dintr-o 
scrisoare trimisă în redacție 
de 8 mediai din localitate).

Iată și conflictul : între 23 
și 30 decembrie, copilul secre
tarului consiliului popular 
Horezu, Diaconu Carp, a fost 
internat în secția de pedia
trie. Trecînd peste regulamen
tele Ministerului Sănătății, 
care nu permite intrarea per
soanelor din afară în saloa
nele și culoarele secțiilor de 
pediatrie, Diaconu Carp își 
vizita adesea soția și copilul, 
în ajunul Anului Nou și-a ce
rut copilul acasă. Nevindecat. 
Conform regulamentului, i s-a 
solicitat o semnătură pe foaia 
de observație, prin care să-și

CRIZA DE ÎNCREDERE A DR. DANEȚIU
se agravase. Dr. I. D. i-a fă
cut trimitere la Spitalul din 
Rm. Vîlcea.

— Eu n-am avut conflict 
cu tovarășul doctor — ne spu
ne tov. Garp.

— Atunci de ce ați cerut 
copilul acasă nevindecat ?

— M-am simțit nedreptă
țit...

— Sum, adică, nedreptățit 7
— Adică, nedreptățit de fe

lul cum a fost îngrijit.
— Cum v-ați puț ut da sea

ma că tratamentul aplicat este 
necorespunzător 7

— Trei zile nu s-a uitat la 
el.

— Inexact. Foile de obser
vație, declarațiile 
internate în același 
spital, ale personalului sani
tar vă contrazic. Doctorul 
văzut în fiecare zi copilul, 
cele două obișnuite vizite, 
în afară de asta, fiul dv. 
vea o afecțiune la ureche, 
tratată de un specialist O.R.L.

Dar, în momentul în care am 
dezvăluit rostul vizitei noas
tre, Ion Tănăsescu încearcă 
să-1 denigreze pe doctor. Mo
tiv pentru care am provocat 
o confruntare între cei doi, 
confruntare penibilă, încheia
tă cu următoarele cuvinte a- 
menințătoare :

— Bine, acum apar eu neom 
în fața tovarășei. Lasă că știu 
eu ce am de făcut de aici îna
inte. Am să „cad“ cu magne
tofonul la pediatrie.

omoară copiii, de ce nu-l dau 
afară ? Sau de ce nu-l duc în 
vreo școală, să învețe ?

Oamenii au încredere în cu- 
vîntul scris sau difuzat prin 
girul organelor locale. Dar 
iată cum, din pricina unei 
răfuieli, a fost subminată nu. 
numai autoritatea unui medic, 
dar și competența unei întregi 
rețele sanitare, a fost lezat un 
întreg complex de relații so
ciale.

mamelor 
timp în

a 
la 
Și 
a-

8„E normal ca nici unul 
din părinți, după ce au 
citit pe ziduri că dece

sele se datoresc „neîngrijirii" 
și „tratamentului necorespun
zător", deci incompetenței 
mele profesionale, să nu mai 
aibă încredere în mine ca 
medic". în parte, doctorul are 
dreptate. Iată cîteva păreri 
culese de la mame, pe stradă 
și în spitalul din Rm. Vîlcea.

— Se spune că a fost mutat

★
Acestea sînt faptele. Le-am 

scris fără comentarii, tocmai 
pentru ca cititorul să ajungă 
singur Ia un punct de vedere, 
la o atitudine, la o convinge
re. Nu putem încheia, însă, 
fără a sublinia, totuși, cîteva 
idei pe care ni le-a sugerat 
anchetarea acestui caz.

Statul nostru face eforturi 
importante pentru asigurarea 
sănătății populației, pentru 
pregătirea de cadre sanitare 
cu înalt nivel profesional care,

probăm cu tărie atmosfera ca
re s-a creat, acea ciudată și 
imorală „solidaritate locală", 
demnă de o cauză mai bună, 
în afară de influența negativă 
asupra muncii sanitare pe ca
re o are o asemenea atitudine, 
nocivitatea ei Se poate întinde 
în sfere mult mai largi.

Se întîmplă ca un bol
nav, în cazul nostru părin
ții copilului, poate fi nemulțu
mit de un diagnostic. Inter
vin asemenea situații cu atît 
mai mult cu cît părinții sînt 
înclinați să privească subiectiv 
lucrurile. în mod normal, o 
asemenea neîncredere se re
zolvă prin faptul că un bol
nav se adresează unui alt me
dic, se duce la o policlinică 
de nivel superior, sau își a- 
dreseazft nemulțumirile unor 
foruri de specialitate.

E firesc chiar, ca orice re
prezentant al lumii medicale 
să suporte consecințele pen
tru greșelile reale; dar, a

nedreptăți un om, un om tî- 
năr, aflat la începutul Unei 
activități ce se anunță rodni
că, a-1 găsi răspunzător pen
tru lipsuri și greșeli care nu-i 
aparțin, aceasta nu mai e fi
resc.

Cine dă verdicte pe un plan 
profesional trebuie să aibă gi
rul unei competențe în mate
rie cel puțin egală cu a celui 
care este în dîscuție. Nu poți 
să dai sfaturi cum se face o 
căruță cînd tu, toată viața, ai 
cusut pingele. Și apoi se pu
ne, evident, problema respec
tării adevărului : trebuie să 
cumpănești bine lucrurile cînd 
emiți judecăți despre oameni.

în legătură cu toate acestea 
amintim că la Plenara CJE. al 
P.C.R. din octombrie, s-a pro
pus crearea unui colegiu al 
Medicilor și Farmaciștilor, 
subliniindu-se componența a- 
cestui colegiu: omeni cu o 
înaltă ținută morală, care să 
fie în stare, puși în fața în
călcării de către colegii lor a 
normelor eticii medicale, să 
aplice măsurile corespunză
toare.

P. S. La sftrșitul discuțiilor, 
doctorului Dănețiu i s-au ce
rut scuze. Să fie, oare, unica 
modalitate eficientă de repa
rare. a prejudiciului moral 
suferit ? Deși lucrurile sînt 
clare ca lumina zilei, cu a- 
ceastă ocazie, medicul a fost 
asigurat că ,jar fi de dorit să 
nu fie nimic adevărat și pe 
viitor să vă bucurați de stima 
noastră deplină".

Aflăm insă, telefonic, că 
după plecarea noastră din Ho
rezu, secretatului comitetului 
orășenesc U.T.C., Gheorghe 
Mihăîlescu, i s-a solicitat, in 
calitate de membru al colec
tivului de redacție al centru
lui de radioficare, o semnătu
ră retroactivă, care să ateste 
aprobarea și de către el a 
textului difuzat. Aprobare 
dată, de fapt, la data trans
miterii, de o singură persoa
nă, I. Bordincel, directorul 
Casei de cultură Horezu.

$i atunci, între aceste două 
atitudini, unde se situează 
sinceritatea ?

♦

i •
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PERMANENȚA

INIMII

TINERE
(Urmare din pag. I)

K6s Kâroly, luptător eminent al frăției dintre 
poporul român ți naționalitățile conlocuitoare, 
cronicar vestit al iobagilor revoluționari ai lui 
Budai Nagy Antal, personalitate a vieții publica 
din Ardeal.

Elanul nostru de la 18 ani s-a contopit cu 
calmul ți îndrăzneala generației vîrstnice a că
rei strădanie era ți este aceeași : întărirea ți 
înflorirea patriei comune. Candidat acum, eu 
cutreer satele de pe valea Mureșului ji constat 
câ s-au înmulțit cei 18 ani ai mei, anii tineri — 
orele din dimineața vieții — s-au atașat la ge
nerațiile urmdtoare, după firea lucrurilor. Can- 
didații, tineri uteciști, muncitori, țărani, intelec
tuali — români, maghiari, germani — fiii locui
torilor județului nostru, stau cu noi Împreună, 
în sălile de ședință, și se angajează la nece
sitățile zilelor noi cu înflăcărarea noastră de 
altădată tn inimile lor. îmi pare bine văzînd 
succesiunea forței și continuității generațiilor 
splendide, pașii cu același ritm, ai oamenilor 
de 85 de ani și de 20 de ani. Bineînțeles între 
noi se așează legile biologice și îndeplinesc 
datoriile lor.

..— Mai încetișor frate I* — ne șoptesc la 
ureche, iar noi sîntem nevoiți să ne supunem, 
dar înăuntru, în adîncurile inimii, în lumea sen
timentelor, o angajărilor, acest avertisment nu 
are nici un ecou : acolo rămînem aceeași cu 
generația tînără și cu tinerețea noastră. Izvorul 
forțelor noastre nu este numai inima noastră 
care aspiră spre tinerețea veșnică ci și realita
tea la a cărei formare ne-am angajat pentru 
prosperitatea comună a generațiilor vîrstnice 
și tinere, pentru desăvîrșirea socialismului în pa
tria înnoită.

In ziua penultimă a lunii, în aceeași sală 
unde l-am sărbătorit pe Kos Kăroly, pe scriito
rul și pe candidatul de altă dată, unde am pro
pus candidafii tineri, unde i-am sărbătorit și pe 
Arghezi și pe Sadoveanu, ne așezam în jurul 
flăcării altui spirit tînăr ca să ne amintim. Mi
hai Beniuc vorbește despre Ady Endre : despre 
mesajul ajuns pînă la noi al generațiilor de altă 
dată, despre torța frăției românilor și maghia
rilor, despre îndatoririle și speranțele comune. 
Acest tînăr spirit este prezent tn viața noastră 
cotidiană și în pregătirile noastre de martie :

„Trăiesc în inimi tinere și totdeauna mai de
parte
• •••••••*•«••• 

Fiindcă viața mea are milioane de rădăcini*.

DI II î MARTIE
Organizațiile U. T. C

inițiatoarele unor
interesante acțiuni

(Urmare din pag. I)

ai Frontului Unității 
Socialiste, cu activiști 
de partid și de stat, 
cu prilejul cărora li 
s-a vorbit tinerilor 
despre politica inter
nă și externă a parti
dului și statului nos
tru, drepturile și în
datoririle cetățenești, 
succesele românești 
peste hotare etc. Ase
menea întîlniri au 
avut loc în comunele 
Făurești, Laloș, Fîr- 
tăcești, Ghioroiu, Pie
trari fi în alte locali
tăți ale județului. In 
următoarele zile, ele 
vor fi extinse și la 
Horezu, Brezoi, Go
vora, Drăgășani, Căli- 
mănești, I.C.H. Lo
tru, Platforma chimi
că Govora. Totodată, 
au loc fi programe ar
tistice susținute de 
cele mai bune forma
ții de amatori, se pre
zintă seri de poezie, 
montaje literar-artisti- 
ce cu o tematică in
spirată din realitățile 
de azi ale patriei 
noastre: „Chemarea 
patriei", „Pagini de 
istorie".

cipal U.T.C., s-a ini
țiat un ciclu tematic 
de expuneri privind 
„Realizări fi perspec
tive în domeniul eco
nomic, social fi cultu
ral al județului" fi 
„Republica Socialistă 
România în al patru
lea an al cincinalu
lui". Pînă acum au 
fost organizate ase
menea expuneri în 
peste 15 organizații 
U.T.C., printre care 
amintim pe cele de la 
„Uzina de prelucrare 
a maselor plastice", 
„Școala profesională 
C.F.R.", „Uzina de 
sîrmă și produse din 
sirmă", „Metalurgica" 
etc la care au luat 
parte peste 1500 de 
tineri.

Acțiuni specifice se 
organizează pentru ti
nerii care se vor afla 
pentru prima dată în 
fața urnelor. La De
poul C.F.R. Buzău au 
fost prezenți la o ase
menea acțiune peste 
150 ' 
s-au 
ceul 
cu"

maselor plastice", Li
ceul pedagogic și e- 
conomic, unde în cîn- 
tec fi vers sînt înfă
țișate realizările țării 
noastre.

• DIN comuna 
Cîndefti, județul 
Neamț, coresponden
tul nostru voluntar 
TACHE VASILA- 
CHE ne face cunos
cut că în această lo
calitate tinerii utecifti 
s-au întîlnit cu candi- 
dații, utecifti fi ei, in
ginerul Dan Mărășes- 
cu fi profesorul Gh. 
Bucur, cu care prilej 
au aflat noutăți des
pre perspectivele de 
dezvoltare ale comu
nei în anii următori.

• IN NOUL muni
cipiu Buzău, ne rela
tează CONSTANTIN 
ANDRONIC, activist 
al comitetului muni-

de tineri, altele 
organizat la Li- 
„Mihai Emines- 

și „B. P. Haș- 
deu".

Activitatea cultura
lă este prezentă în a- 
ceastă perioadă cu o 
serie de montaje lite
rare organizate la „U- 
zina de prelucrare a

• ÎNCHEIEM a- 
ceastă succintă agen
dă electorală prin re
latarea că în orașul 
Deva s-a deschis o 
expoziție de artă plas
tică intitulată: „Pei
saje fi portrete hune- 
dorene . Lucrările ex
puse de pictorii Pe
tru Suciu fi Iosif En
gel fi de sculptorul 
Nicolae Adam redau 
cu o mare expresivi
tate peisaje industria
le care reflectă dez
voltarea Combinatului 
siderurgic în anii pu
terii populare.

PE MELEAGURILE IEȘENE

NUMIREA
NOULUI AMBASADOR 

AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA 
IN REPUBLICA ARABĂ 
YEMEN ȘI REPUBLICA 

POPULARĂ A YEMENULUI 
DE SUD

Prin. Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Titus Sinu a 
fost numit în calitate de am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România în Republica 
Arabă Yemen și Republica 
Populară a Yemenului de Sud, 
cu reședința la Cairo.

La 28 ianuarie s-a deschis 
Ia București consfătuirea a- 
gențiilor de turism din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.P.D. Co
reeană, Cuba, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Mongolia, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de președintele O- 
ficiului național de turism al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Bozdog.

Operei maghiare din Cluj a 
interpretat cîntece pe versuri 
de Ady Endre.

în cadrul consfătuirii, tâmp 
de trei zile, va avea loc un 
schimb de experiență privind 
activitatea turistică.

Președintele Comisiei Economi
ce a O.N.U. pentru Europa, E- 
manuel Treu, care face o vizită 
în țara noastră la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe, a 
fost primit, marți 28 ianuarie de 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu.

La primire, au participat E- 
duard Tschop, ambasadorul Aus
triei la București, precum și Mir
cea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Nicolae 
Ecobescu, ambasador, reprezen
tantul permanent al României pe 
lîngă Oficiul Națiunilor Unite din 
Geneva și Petre Tănasie, director 
în M.A.E.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme legate de rolul Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Eu
ropa în promovarea cooperării 
economice europene, programul 
său de activitate și participarea 
țării noastre la acest organism.

SIMPOZION ADY ENDRE

Marți după-amiază a avut 
loc la Casa de cultură a stu
denților din Cluj un simpo
zion consacrat comemorării a 
50 de ani de la moartea poe
tului Ady Endre. Cu acest 
prilej a vorbit Dumitru Radu 
Popescu, președintele filialei 
Uniunii Scriitorilor, Mark! 
Zoltăn, redactor la revista 
„Utunk", Victor Felea, redac
tor la revista „Steaua", Ba
logh Edgar, redactor-șef ad
junct la revista „Korunk". 
Expunerile au abordat aspecte 
din viața și opera poetului, 
subliniind actualitatea moște
nirii literare, mesajul adine 
umanist, militant, al creației 
lui Ady Endre, concepția sa 
înaintată privind rolul scrii
torului în societate.

în continuare, actori de la 
Teatrul Național și Teatrul 
maghiar de stat din localitate 
au susținut un recital de ver
suri, iar o formație corală a

125 DE ANI DE LA NAȘTE
REA MUZICIANULUI GEOR

GE STEPHĂNESCU

Omagiind personalitatea mu
zicianului George Stephănescu 
de la a cărui naștere s-au împli
nit 125 de ani. Opera Română 
a marcat acest eveniment prin- 
tr-o manifestare organizată marți 
seara la sediul teatrului.

Programul manifestării a fost 
astfel alcătuit îneît a ilustrat 
personalitatea complexă a mare
lui muzician — creatorul pri
mului teatru român de operă — 
compozitor, dirijor și pedagog. 
Sub conducerea dirijorului Cor
nel Trăilescu, orchestra Operei 
a prezentat Simfonia în la ma
jor — considerată prima sim
fonie românească, după care so
liștii Elisabeta Neculce-Carțiș, 
Viorica Cortez-Guginanu, Elene 
Grigorescu, Ion Stoian și Nico
lae Florei au interpretat lieduri 
din creația compozitorului ani
versat.

Manifestarea s-a încheiat cu 
actul III din „Traviata” de Verdi, 
operă prezentată sub bagheta 
lui George Stephănescu în prima 
stagiune a Operei Române în 
1885. Rolurile principale au fost 
deținute de Leila Cincu, Comeliu 
Fînățeantt și Ladislau Konya.

(Agerpres)

SĂ DISCUTĂM ȘANSELE ECHIPEI NOASTRE

LA CAMPIONATUL MONDIAL

DE HOCHEI, GRUPA B

FA VORIȚI
LJW

Miine in Sala Floreasca

POLITEHNICA
ACADEMIK SOFIA

SAU PARTENERI?
aflăm Ia o lună 
încheierea manșei a 

a campionatului ca- 
cu o lună

în sprijinul campaniei elec
torale, la Iași se află sub ti
par broșura „Meleaguri ieșe
ne — cifre, fapte, împliniri". 
De asemenea, o imagine a 
realizărilor înfăptuite în ulti
mii ani, în această parte a 
țării, este ilustrată în fotomon
tajul intitulat „Dezvoltarea e- 
conomică și social-culturală a 
județului Iași". El refleotă fap
tul că producția globală in-

a județului Iași adustrială . .
crescut în 1968 de 16 ori față 
de anul 1950, că întreprinderile 
din județ își exportă produsele 
în 48 de țări. De asemenea, din 
cuprinsul fotomontajului reie
se că pe ogoare au lucrat anul 
trecut 4 530 de tractoare, că 
lașul universitar numără în 
prezent aproape 24 000 de stu- 
denți la cursuri de zi și fără 
frecventă.

Sala Floreasca din Capitală va 
găzdui joi, 30 ianuarie, un inte
resant cuplaj baschetbalistic in
ternational. La ora 18,30, în ca
drul grupelor sferturi de fina
lă ale „Cupei campionilor eu
ropeni" — feminin, echipa Po
litehnica București va întîlni 
formația Akademik Sofia. în 
continuare, se va desfășura pri
mul meci dintre Steaua Bucu
rești și formația italiană Fides 
Partenope Neapole, contînd pen
tru turul II al „Cupei cupelor" 
— masculin.

CREȘTEREA
mvu/i DE

Nona hotanro a Consiliului de Miniștri privind generalizarea expe
rimentării noului sistem de salarizare șl majorarea salariilor în 

industria alimentară contribuie la

Salariații întreprinderilor din 
ramura industriei alimentare 
au luat act cu bucurie de re
centa Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri privind majorarea 
salariilor și generalizarea nou
lui sistem de salarizare. Noua 
hotărîre a Consiliului de Mi
niștri privind generalizarea 
experimentării noului sistem 
de salarizare și majorare a 
salariilor în industria alimen
tară se înscrie în seria măsu
rilor care dau viață prevede
rilor Congresului al IX-lea al 
partidului privind ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Salariile din această 
ramură industrială urmează să 
fie majorate în 1969, în medie, 
cu 10,6 la sută, ceea ce repre
zintă un spor anual de salarii 
de circa 260 milioane lei ; îm
preună cu majorarea în avans 
a salariilor mici din 1967 — 
de 73 milioane lei — se asi
gură pe ansamblu o creștere 
în medie de 15,1 la sută ; 
practic un număr de peste 
180 000 de salariați vor avea 
venituri mai mari cu peste 330 
milioane lei pe an, față de 
cele realizate înainte de 1 
august 1967. Această creștere 
se realizează prin includerea 
în salariul tarifar a celei mai 
mari părți a actualelor adao
suri variabile (acord, premii), 
astfel că, potrivit calculelor, 
totalul cîștigurilor va crește la 
muncitori de la circa 81 la 
sută cit este în prezent, la 
circa 91—93 la sută. Diferen
ța pînă la cîștigul de sută la 
sută, la toate categoriile de 
salariați (muncitori, personal 
tehnico-administrativ) este 
compusă din sporul de vechi
me, premiile pentru activita
tea deosebită în timpul anu
lui, precum și alte sporuri șl 
adaosuri la salariu (ore supli
mentare, condiții deosebite de 
muncă etc).

Prin noul sistem de salari
zare se înlătură rigiditatea ve
chiului sistem tarifar fi se 
pune la dispoziția întreprinde
rilor un instrument de retri
buire mai adecvat, care per
mite asigurarea unei diferen
țieri a salariilor tarifare, în 
raport ctt calitățile personale, 
contribuția sporită la realiza
rea sarcinilor, vechime fi ex- 
perință în muncă. Pentru 
muncitorii care sînt încadrați 
la aceeași categorie tarifară de 
calificare se prevede un nu
măr de trei „trepte", în spiri
tul principiilor enunțate mai 
sus, iar la personalul tehnico- 
administrativ se prevede in- 
truducerea unui număr de 
4—6 „gradații". Promovarea 
cadrelor în „trepte" și „gra
dații" se va face în raport cu 
vechimea și calitățile profesio
nale ale salariaților.

Astfel, Constantin Constan- 
tinescu, cocător de pîine la 
întreprinderea de panificație 
„Herăstrăul", realizează în 
prezent un salariu tarifar de 
1183 lei, plus 4—500 lei pri
mă lunară de calitate. Con
form noului sistem, în salariul 
existent se va îngloba și pri
ma lunară de producție de 
circa 450 lei. Cum însă are o 
vechime de 27 de ani de 
muncă în fața cuptorului, coa
ce anual cîte 250.000 kg de 
pîine de bună calitate și este 
meșter de categoria 8, înseam
nă că la 1653 lei se mai ada
ugă lunar prima de vechime 
de 10 la sută (103 lei) sporul 
de noapte de 15 la sută, plus 
sporul de cocător — care re
prezintă condiția specială de 
muncă. Nicolae Gufiță de la 
aceeași întreprindere, contro
lor tehnic de calitate, cu o 
vechime în timpul muncii de 
21 de ani după vechiul sis-

tem, primea 1 000 lei. Actua
lului salariu tarifar 1 se adau
gă 260 lei prima de produc
ție plus o primă lunară de ve
chime ce reprezintă 10 la sută 
din salariu.

Să luăm alt sector al pro
ducției alimentare — Fabrica 
centenară de bere „Grivița". 
în 1869 dădea o producție a- 
nuală echivalentă cu produc
ția de bere lunară într-un se
zon de vîrf al anului curent.

Aici, Niculae Căciulan, be
rar I, lucrează de 26 de ani 
în același sector ; primește 
1183 lei, salariul tarifar și 
200 lei primă. După noul sis
tem de salarizare, cîștigul său 
mediu se va ridica la circa 
1 500 lei; el are peste 20 ani 
vechime și continuitate în pro
ducție și este încadrat în cate
goria a Vil-a de calificare. 
Aceeași majorare o vor avea 
și tovarășii săi de lucru, care 
au aceeași vechime și califica
re : Cucu Elisabeta, conducă
toare de mașină, Fruct Alexan
dru, Ion Costea.

Pe lîngă salariul tarifar în 
industria alimentară salariații 
pot beneficia în cursul anului 
de premii pentru activitatea 
deosebită precum și de pre
mii (gratificații) anuale, dacă 
întreprinderea a depășit pe 
anul în curs planul de bene
ficii prin efort propriu. Tre
buie menționat că salariații 
industriei alimentare vor be
neficia, în continuare, de a- 
locația de stat pentru copii, 
chiar dacă depășesc plafonul, 
precum și de alte drepturi a- 
cordate, în funcție de nivelul 
salariilor tarifare.

Pe patinoarul natural de la „Dinamo'

Ne 
după 
II-a 
tegoriei A șl_ _ ___
înaintea campionatului mon
dial. Acestea sînt coor
donatele actuale ale activită
ții noastre hocheistice, fixate 
de singurii parametri, luați 
în considerație la noi. din 
lipsa altor evenimente semni
ficative care să anime aceas
tă activitate.

Categoria A e, practic. în
cheiată. Manșa care se va 
disputa în martie, la sfîrșit 
de sezon șl în interferență 
cu reluarea activității fotba
listice, va interesa putină 
lume, cu atît mai mult cu cît 
problema campioanei (ba 
chiar și a celorlalte locuri în 
clasament) e virtual rezol
vată.

Singura preocupare pentru 
hochei se rezumă la o parti
cipare cît mai onorabilă în 
grupa B a campionatului 
mondial de la Llubliana (28 
februarie — 9 martie). Cît va 
fi de onorabilă evoluția noas
tră la această importantă 
competiție este greu de anti
cipat. In primul rînd e nece
sară o precizare obiectivă a- 
supra veleităților noastre. 
Dacă în anii trecuti. în pe
rioada 1963—1967, angajamen
tele (de cele mai multe ori 
îndeplinite) ale antrenorilor 
reprezentativei noastre se 
înălțau la nivelul primelor 
trei locuri în clasament, de 
data aceasta. împrejurările 
concrete ne obligă la clr- 
jumspectie. împrejurările la 
care ne referim sînt create 
de coincidenta scăderii po
tențialului echipei noastre cu 
prezenta în competiție a u- 
nor formații mai puternice 
decît în campionatele tre
cute.

Asupra primului dintre 
factorii acestei coincidente 
nu e nevoie să insistăm prea 
mult. E un lucru constatat că 
echipa noastră, care ani de-a 
rîndul a jucat un rol fruntaș 
în grupa B. uzînd la maxi
mum resursele unui lot prea 
puțin primenit, și-a sleit 
după cum era de așteptat 
forțele. Apogeului atins 
campionatul mondial de 
Viena — 1967, cînd puțin 
lipsit să ciștigăm grupa

în 
Ia 
a 

B,

i-a urmat un anumit declin, 
marcat încă de anul trecut 
la Grenoble, unde, din favo
rit! cum ne socoteam, abia 
ne-am clasat pe locul 4, în- 
tr-o companie mai redusă și 
numeric, și valoric.

In actualul sezon, echipa a 
fost fortuit întinerită, din 
cauza retragerii din activi
tate a unor jucători mai 
vîrstnici. din cauza lipsei de 
formă a altora sau din mo
tive disciplinare, dar tinerii 
înlocuitori n-au reușit încă 
să aducă tot plusul de com
bativitate și de valoare teh
nică pe care l-am fi dorit. 
Antrenorul 
NOVACEK, 
credintat de 
rea tehnică 
vei, lucrează asiduu la repu
nerea ei pe picioare. El a 
obținut unele realizări în 
domeniul organizării tactice 
a jocului echipei noastre, 
dar mai sînt destule de fă
cut în relativ scurtul timp 
rămas pînă la campionatul 
mondial. De altfel, pregăti
rile nu trebuie forțate, pen
tru că ceea ce ne interesea
ză, în primul rînd (înainte 
chiar de a ne arunca privi
rile spre J.O. de iarnă 1972), 
este ca, menținîndu-ne anul 
acesta locul în grupa B, să 
realizăm, plecînd de pe a- 
ceastă platformă, o redresa
re reală a potențialului e- 
chipel noastre în sezonul vi
itor, cînd cinstea de a găz
dui grupele B și C ale cam
pionatului mondial va reveni 
tării noastre,

Cît privește al doilea fac
tor. iată pe scurt situația de 
fapt. Liga internațională de 
hochei pe gheață a decis, încă 
de acum doi ani, ca în ediția 
1969 a campionatului, grupa 
A să fie compusă numai din 
6 echipe (în loc de 8. ca pînă 
acum). Pe baza clasamentului 
C.M. de la Viena din 1967, 
ultimele două clasate din 
grupa A, R. D. Germană ci 
R. F. a Germaniei, au fost 
retrogradate automat îr 
grupa B, iar ultimele două 
din grupa B, Elveția și Un
garia, au trecift în grupa C. 
Astfel. în actuala alcătuire a 
grupei B de la Liubliana, as
pirațiile noastre la un loc 
fruntaș, s-ar întîlni acum, în

cehoslovac V. 
căruia i s-a în- 
curînd conduce- 
a reprezentati-

MERIDIAN
FOTBAL' PE GLOB

ATENȚIE LA ARGENTINIENI!

internațional de fot- 
Buenos Aires s-a în- 
victoria formației ar- 
River Plata. în me- 

între- 
cam- 
Sars-

Turneul 
bal de la 
cheiat cu 
gentiniene
ciul decisiv, River Plata a 
eut cu scorul de 3—1 pe 
pioana Argentinei, Velez 
field.

Pe locul trei s-a clasat
ționata de tineret a Ungariei, iar 
locul patru a fost ocupat de e- 
chipa cehoslovacă Spartak 
Țrnava.

selec-

FERENCVAROS — 
REAL MADRID ?

• Unul dintre cele mal cunos
cute cluburi de fotbal maghiare, 
Ferencvaros Budapesta, își va 
sărbători, în acest sezon, 70 de 
ani de la înființare. Se proiec
tează ca în cadrul sărbătoririi 
clubului să aibă loc meciul ami
cal dintre Ferencvaros și Rea]

Madrid.* în caz că Real_ Madrid 
nu va putea face deplasarea, 
tunci va juca Barcelona.

PENAROL IN SERIE

a-

• în cadrul turneului interna
țional de fotbal de la Montevi
deo, echipa Penarol (Uruguay) a 
învins cu scorul de 2—1 (1—0) 
formația argentiniană Indepen- 
diente. Golurile învingătorilor au 
fost marcate de Spencer și Ab- 
badie. Pentru Independiente a 
înscris Tarabini.

Intr-un alt joc, Sparta Praga 
■ terminat la egalitate 1—1 
(1—1) cu Torpedo Moscova.

în clasamentul turneului, pe 
primul loc se află echipa Pena
rol cu 4 puncte, urmată de 
Sparta Praga — 3 puncte, Inde
pendiente — 2 puncte, Torpedo 
Moscova — 1 punct și National 
(Uruguay) —. 0 puncte.

M E R 1 D 1 A N
VERA CEASLAVSKA

SE RETRAGE...?

Cunoscuta gimnastă ceho
slovacă, Vera Ceaslavska Odlozil, 
medaliată de patru ori cu aur 
la Jocurile Olimpice de la Ciu
dad de Mexico, a anunțat că va 
abandona temporar activitatea 
competițională, deoarece urmea
ză să devină mamă.

BRUMEL ANUNȚA REINTRAREA

Recordmenul mondial în pro
ba de săritură în înălțime, Valeri 
Brumei, a anunțat că își va face, 
probabil, reintrarea anul viitor 
în cursul lunii mai. El își con
tinuă cu perseverență antrena
mentele. Brumei a început să se 
pregătească acum cu haltere în 
greutate de 140 kg. După cum 
se știe, recordmenul lumii a su
ferit un grav accident de moto
cicletă, fiind nevoit să-și între
rupă activitatea sportivă.

Nicolau a cîștigat la Henrietta 
Sokolova (Iugoslavia), iar în run
da a 7-a a remizat cu olandeza 
Vreeken.

în grupa maeștrilor se menține 
lider maghiarul Honfi cu 9,5 
puncte (din II partide). Șahistul 
român Victor Giocîltea, care a 
pierdut la Ujtelki în runda a 
Il-a, totalizează 6,5 puncte, a- 
flîndu-se pe locurile 4—5, la ega
litate cu olandezul Cortlever.

Turneul marilor maeștri are 
în frunte pe Mihail Botvinnik 
(U.R.S.S.) cu 8 puncte și o par
tidă întreruptă, secondat de 
Efim Gheller cu 7,5 puncte și o 
partidă întreruptă.

RAPID — U. MUNSTER 
3—1 LA VOLEI

• în turneul internațional fe
minin de șah de la Beverwijk, 
după 7 runde, conduce Timmer 
(Olanda) cu 6 puncte, urmată de 
Alexandra Nicolau (România) și 
Vokralova (Cehoslovacia) cu cîte 
5 puncte fiecare, în runda a 6-a,

Aseară în sala Giulești a avut 
loc meciul internațional masculin 
de volei dintre formația bucu- 
reșteană Rapid și echipa vest- 
germană Universitats Munster. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
3—1 (16—14, 16—14, 7—15, 15— 
10) în favoarea jucătorilor ro
mâni.

cazul unei forme bune, cu 
ale celor două formații pro
venite de la „A". Rezultatele 
tehnice ale ultimelor noastre 
întîlniri cu ele sînt edifica
toare (R.F.G. — România 
7—1 ; R.D.G. — România 8—1 
și 6—3).

Ce șanse avem atunci Ia 
Llubliana ? Apreciem că ga
ma posibilităților noastre ac
tuale se întinde de la locu
rile 3 la 6. in afară de echi
pa României, posibilele can
didate la aceste locuri sînt 
formațiile Iugoslaviei, Polo
niei și Norvegiei (fără să 
neglijăm surprizele ce ar 
putea surveni din partea u- 
nor outsidere destul de am
bițioase ca Italia sau Aus
tria). Dintre cede trei con
curente directe aie noastre, 
toate formațiile cu resurse a- 
pretiabile și unele cu des
tulă experiență competițio
nală, cea mai redutabilă ni 
se pare echipa Iugoslaviei. 
Nu trebuie să ne liniștească 
pe deplin faptul că în zilele 
de 21 și 22 ianuarie la Liu
bliana, hocheiștii români au 
cîștigat o dată cu 5—2 și au 
încheiat al doilea meci la e- 
galitate, 1—I (anul trecut, la 
Grenoble, 9—5 pentru iugo
slavi, care au și cîștigat gru
pa B), pentru că trebuie să 
ținem seama că gazdele nu 
făcuseră decît o sumară 
pregătire in comun, lotul lor 
întrunindu-se abia în ajunul 
acestor partide. E probabil 
că la campionatul mondial, 
hocheiștii iugoslavi se vor 
prezenta mult mai bine p -e- 
gătiti și că avantajtil tere
nului propriu le v,i oieri — 
așa cum se înlîmplă peste 
tot — un atu suplimentar. 
Rămîn polonezii si norve
gienii. Echipa Poloniei am 
mai îr.tîlnit-o în acest sezon 
(4—3 și 3—3, în decembrie, 
la București), dar despre se
lecționata Norvegiei nu a- 
vem date prea recente. La 
Grenoble, jucătorii scandi
navi ne-au, învins cu 4—3, 
insă felul cum s-a desfășurat 
acea partidă putea justifica 
și o victorie a noastră.

După cum se vede, exis
tă un sensibil echilibru de 
forte între candidatele la 
locurile 3—6. Vor reuși ho
cheiștii noștri să răstoarne 
în favoarea lor acest echi
libru sau, dimpotrivă, adver
sarii lor se vor dovedi mal 
iscusiți ? Clasamentul va de
pinde, credem, în mare mă
sură de gradul de rezisten
tă și capacitate de efort fi
zic și nervos al jucătorilor 
acestor echipe, obligate să 
dispute 7 meciuri în răs
timp de 10 zile. Va depinde 
poate, și de talentul strate
gic al conducătorilor tehnici 
ai echipelor, care, fixîndu-ș! 
un obiectiv realist, vor ști 
să dozeze efortul jucătorilor, 
apăsînd pe accelerator Ia 
meciurile-ehele șl relaxin- 
du-1 atunci cînd e carul. 
Un hochei fabricat în ..labo
ratorul" patinoarului „23 Au
gust". care ne-a adus, e 
drept, satisfacții și aprecie
rile uimite ale multor spe
cialiști de peste hotare, care 
ne-a sporit exigentele si ne-a 
umflat veleitățile, dar ue-a 
făcut, totodată, să uităm de 
necesitatea inexorabilă a asi
gurării bazei sale de masă. 
Poate că era și destul de di
ficil să clădim ceva solid în 
această direcție, avînd Ia 
dispoziție un singur patinoar 
artificial. Acum însă, cînd 
în diferite centre din tară, 
se construiesc sau se proiec
tează noi piste de gheată 
artificială, perspectivele ho
cheiului nostru se mai lumi
nează. Va fi datoria specia
liștilor acestei discipline șă 
grăbească coacerea roadelor 
acestor noi patinoare, să 
scurteze perioada de recesi
une a acestui sport.

(Agerpres) C. DIAMANTOPOL,



Orientul Apropiat
• Precizări ale reprezentantului S.U.A

in R. A. U. • Anglia a acceptat

propunerea franceză

• ZIARUL „AL AHRAM" in
formează că șeful Oficiului pen
tru interesele S.U.A. în H.A.U., 
Donald Burgess, a avut o între
vedere cu ministrul egiptean al 
afacerilor externe, Mahmud Riad, 
destinată clarificării unor aspecte 
ale politicii pe care noua admi
nistrație if c la Washington o' pre
conizează în Orientul Apropiat. 
Ziarul precizează că întrevederea 
a avut loc la cererea diplomatu
lui american. Statele Unite, scrie 
„Al Ahram", consideră că o pace 
permanentă nu poate fi realizată 
în această zonă fără acordul tu
turor părților interesate. De ase
menea, ea nu poate fi impusă 
din afară.

In același timp, menționează 
ziarul, guvernul american se de
clară împotriva ocupării continue 
de către. Israel a zonei Sharm I'd 
Sheik. Cît despre problema liber
tății dc navigație in Golful A- 
kaba, guvernul american este de 
părere că ea poate fi reglemen
tată cu ajutorul trimisului special 
în Orientul Apropiat, Gunnar 
Jarring.

o GUVERNUL BRITANIC sa 
pronunță in favoarea propunerii 
privind organizarea, unei reuni
uni a celor patru mari puteri în 
cadrul Consiliului de Securitate 
al O.N.U., în vederea promovării 
unei reglementări pașnice a si
tuației din Orientul Apropiat, a 
declarat marți lordul Chalfont, 
ministru de stat la Foreign O- 
ffice, răspunzînd unei interpe
lări în Camera Lorzilor. El a a- 
dăugat că guvernul francez, ca-

re a făcut această propunere, a 
fost informat asupra poziție: 
Marii Britanii. La Londra sc 
precizează că în răspunsul său 
la propunerea franceză, guver
nul'britanic a subliniat că ide- 
ea unei asemenea reuniuni, ca 
și data la care aceasta ar pu
tea avea loc, va trebui să facă 
obiectul unor discuții cu secre
tarul general al O.N.U., U 
Thant, și cu trimisul său spe
cial în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring. »
• MINISTRUL pentru coope

rarea economică a] Republicii 
Federale a Germanici, Erhard 
Eppler, a părăsit luni Bonn-ul, 
plecind spre Amman, pentru a 
lua parte la inaugurarea celei 
de-a treia faze a lucrărilor de 
extindere a portului Akaba. 
Republica Federală a Germa
niei a contribuit la realizarea a- 
cestor lucrări c.u credite în va
loare de 41,4 milioane de mărci 
(M> 350 000 de dolari).

Guvernul de la Bonn a ofe
rit, de asemenea, 74 milioane de 
mărci (18,5 milioane dolari) pen
tru finanțarea construcției li
niei ferate între portul Akaba și 
minele de fosfați de la Ruseifa, 
la nord de Amman.

Ambasadorul
României in Malta

și-a prezentat

LA VALLETA 28. — Trimisul 
special Agerpres, N. Puicea 
transmite : La 28 ianuarie a.c. 
Cornel Burtică, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Malta, și-a prezentat scriso
rile de acreditare guvernatoru
lui general al Maltei, Sir Mau
rice Dorman.

Ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare a avut loc în 
Sala „Ambasadorilor" din Pala
tul guvernamental. Cu acest 
prilej, ambasadorul Cornel Bur
tică a transmis șefului statului 
Malta salutul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, însoțit 
de urări de prosperitate si suc
cese pentru poporul maltez. La 
rindul său guvernatorul general 
al Maltei, Sir Maurice Dorman, 
a rugat pe ambasadorul Româ
niei 
și a 
tele 
mai . . _ . _.
tinuu pentru poporul român, 
împreună cu urări de fericire 
pentru președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

După depunerea ^scrisorilor de 
acreditare între ambasadorul 
român și guvernatorul general 
al Maltei a avut loc o .convorbi
re cordială.

să transmită din partea sa 
poporului Maltei sentimen- 
de înaltă prețuire și cele 
bune urări de progres con- 

poporul

Saigon: Catolicii
cer încetarea

războiului
aiO serie de lideri 

partidelor catolice sud- 
vietnameze, printre care 
și un deputat, s-au pro
nunțat pentru „o înceta
re imediată și completă 
a focului în Vietnamul 
de Sud", relatează de la 
Saigon corespondentul 
agenției France Presse.

Se menționează că declarațiile 
acestora în favoarea păcii au apă
rut în ziarul saigonez „Hoa Binh“ 
(„Pacea"). Ele se alătură recen
telor luări de poziție ale liderilor 
budiști care, prin apelul lansat 
de bonzul Thich Tri Quang, au 
cerut o imediată încetare a fo
cului și încheierea păcii.

De-
Io 

roz-

R. F. a GERMANIEI, 
monstrație studențească 
Bonn pentru încetarea 

boiului din Vietnam

Conferința de presă
a președintelui Nixon

Președintele S.U.A., Richard Nixon, a ținut luni prima con
ferință de presă radiotelevizată după instalarea sa la Casa Albă. 
El a răspuns întrebărilor puse de numeroși ziariști, care s-au re
ferit îndeosebi la politica externă a noii administrații.

Ocupîndu-se de tratativele de 
pace de la Paris în problema 
vietnameză, președintele a apre
ciat că „deși a fost făcut un în
ceput bun" în această problemă 
„nu pot fi de folos declarațiile 
deosebit de optimiste : acestea, 
de fapt, ar putea împiedica și 
poate aT face tratativele deosebit 
de grele". El a subliniat că re
glementarea tuturor problemelor 
legate de Tăzboiul din Vietnam 
cer timp, precizînd că se va o- 
cupa personal de această activi
tate. Nixon a afirmat că S.U.A. 
vor avea „o nouă tactică care, 
sperăm, va avea mai mult suc
ces decît aceea din trecut".

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu situația din Orientul 
Apropiat, Nixon a spus că este 
nevoie de noi inițiative în scopul 
de a se calma situația din această 
regiune și a afirmat eă este gata 
să primească orice propuneri care 
ar putea duce la aceasta „de
oarece cred că o viitoare explozie 
în Orientul Mijlociu ar putea să 
implice o confruntare între pu
terile nucleare ; noi vrem să evi
tăm o asemenea confruntare". El 
s-a referit la o serie de propu
neri — amintind pe acelea cu 
privire la convorbiri între cele pa
tru mari puteri — ca Națiunile 
Unite să fie forul principal al unor 
asemenea convorbiri sau ca 
S.U.A. și Uniunea Sovietică să 
aibă discuții bilaterale privind 
Orientul Mijlociu. ..Desigur, în 
afară de acestea, a spus el, pro
blema va fi rezolvată în cele 
din urmă de părțile din regiunea 
respectivă". Vorbitorul a anun
țat că ședința de sîmbătă a Con
siliului Securității Naționale a 
S.U A. va fi consacrată exami
nării crizei din Orientul Apro
piat.

Președintele S.U.A. s-a decla
rat în favoarea tratatului de ne- 
proliferare, subliniind că singura

problemă este data ratificării a- 
cestui tratat. El s-a pronunțat, 
de asemenea, în favoarea începe
rii de negocieri cu Uniunea So
vietică în problema reducerii 
stocurilor de armamente strate
gice nucleare. Răspunzînd unei 
întrebări cu privire la înțelesul 
noțiunii „necesarul de arme nu
cleare" pentru Statele Unite, R. 
Nixon a lăsat să se înțeleagă că 
dc fapt ca înseamnă că adminis
trația dorește să-și asigure o su
perioritate in acest domeniu.

Referindu-se la problema ra
porturilor cu R. P. Chineză, pre
ședintele s-a situat pe vechile 
poziții obstrucționiste ale State
lor Unite pronunțîndu-se împo
triva recunoașterii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U. El a declarat însă că 
așteaptă cu interes întîlnirea a- 
mericano-chineză programată 
pentru 20 februarie în capitala 
Poloniei la nivel de ambasadori.

Abordînd unele probleme ale 
situației interne, 
mat preocuparea 
rea prețurilor în 
ferit la acțiunile 
treprinse pentru

Nixon a expri- 
față 
țară 
care

...... _ r___ a se ajunge la 
controlarea inflației. El a decla
rat că proiectul de buget fede
ral prezentat Congresului de 
predecesorul său este în prezent 
reexaminat în intenția de a se 
face cît mai multe economii po
sibile. „în primul rind pentru că 
am dori să reducem bugetul 
global și în al doilea rind pen
tru că noi vrem să găsim loc 
pentru urble din noile programe 
pe care această administrație 
vrea să le pună în practică" Vor
bitorul a anunțat, de asemenea, 
că a cerut procurorului general 
să pregătească un program de 
recomandări pentru combaterea 
criminalității în S.U.A., program 
care va fi înaintat Congresului.

de crește- 
și s-a re- 
vor fi în-

Date statistice publicate la Bangkok 
ne relevă un trist record : aproape 75 la 
sută din tailandezii înlra 10 și 30 de ani 
nu știu să scrie și să citească. Mai precis, 
dintr-un total de 15 000 000 de persoane 
încadrate în această categorie de vîrstă, 
peste 11 000 000 trebuie să pună degetul 
in locul semnăturii.

Cifrele acestea care poartă o încărcă
tură de tragism sînt extrase din rezulta
tele celui de-al doilea recensămînt școlar 
din istoria Tailandei (primul recensămînt 
a fost efectuat în 1958). Pare paradoxal, 
dar autoritățile tailandeze își fac un punct 
de onoare din rezultatele recensămîntu- 
lui. „în comparație cu situația din 1958 — 
afirmă într-o declarație făcută presei mi
nistrul taîlandez al școlilor Phirit Sinhom 
— procentul analfabeților a scăzut cu 
aproape 2,5 la sută, ceea ce poate fi con
siderat un succes". Noțiunea de „succes" 
apare, în acest caz, ce! puțin stranie. Și 
nu e de mirare că unii din ziariștii pre- 
zenți la conferința de presă la care Sin- 
ham iși citea declarația, au ținut să rele
ve, pe baza unei socoteli simple, că dacă 
se va continua în actualul ritm, problema 
analfabetismului va fi rezolvată definitiv 
în Tailanda în aproximativ 400 de ani, 
adică în jurul anului 2369.

Perspectivele sînt triste. Mai ales dacă 
avem în vedere că recensămîntul are un 
ceracter „școlar" și, în consecință, nu a 
vizat decît persoanele susceptibile să ur
meze cursurile școlare (încadrate de auto
ritățile tailandeze într-o așa-numită cate
gorie a „capabililor de asimilare"). Despre 
milioanele de analfabeți din rîndurile per
soanelor depășind vîrsta de 30 de ani, 
nu se cunosc nici un fel de date oficiale.

Cauzele ravagiilor pe care plaga anal-

Record
taîlandez

• RAVAGIILE ANALFABETISMULUI
• PROIECTE PENTRU ANUL... 2369
• PRETEXTE Șl REALITĂȚI

fabetismului le face în Tailanda ? Ni le 
oferă datele aceluiași recensămînt la ca
pitolul „situația frecvenței". Din 13 800 000 
de persoane între 7 și 20 de ani, 12 000 000 
nu sînt cuprinse de loc în procesul de 
învățămînt. Situația cea mai grea se sem
nalează în regiunile rurale unde.aproape 
93 la sută din cei de vîrsta amintită se 
găsesc în afara școlii. Autorii recensămîn-

■ ■
• IN CERCURILE POLITICE 

din Paris s-a aflat că președin
tele de GauUc va pronunța luni 
o cuvîntare, în cadrul căreia ur
mează să anunțe data referen
dumului asupra reorganizării 
Senatului și a administrației re
gionale din Franța. După cum a 
declarat recent primul ministru 
Couve de Murville. acest refe
rendum va avea loc în primăva
ra acestui an.

fost luate măsuri antiepidemice 
speciale pentru a combate și lo
caliza epidemia de gripă Hong 
Kong care a izbucnit în primele 
zile ale lunii ianuarie la Mosco
va. în lupta împotriva gripei au 
fost atrași 3 000 de medici din 
diferite institute de cercetări 
științifice iar la dispoziția „Sal
vării" au fost puse 500 de auto
turisme în plus.

Recepție

la Ambasada

română

Reconsiderări
la Manila

• PREȘEDINTELE FILIPINE- 
LOR, Ferdinand Marcos, s-a 
pronunțat din nou pentru coexis
tență pașnică cu R. P. Chineză, 
transmite din Manila corespon
dentul agenției U.P.I. Intr-un 
mesaj adresat națiunii, pre
ședintele Marcos a declarat că 
necesitatea coexistenței cu R. P. 
Chineză, pe care el a sugerat-o 
în noiembrie anul trecut, „de
vine cu fiecare zi mai urgentă". 
Administrația filipineză studiază 
această problemă sub toate as
pectele ei posibile, a declarat 
Marcos. El a apreciat că „Sta
tele Unite, divizate economie și 
spiritual de conflictul din Viet
nam, vor avea în vedere o re
ducere a angajamentelor lor mi
litare îp Asia. Pentru mulți, a- 
ceasta va fi un șoc sănătos".
DECLARAȚIA LUI A. GROMIKO
• ANDREI GROMIKO. minis

trul afacerilor externe al 
U.K.S.S., copreședinte al confe
rinței dc la Geneva din 1962 cu 
privire la Laos, a dat publici
tății o declarație in care con
damnă intervenția S.U.A. în 
Laos, apreciind că aceasta „sub
minează neutralitatea acestei 
țări și poate avea consecințe pe
riculoase pentru cauza păcii". 
Tn declarație se subliniază că 
de mai multă vreme, S.U.A. în
calcă acordurile de la Geneva, 
cu scopul de a transforma Lao- 
sul într-un cap de pod al poli
ticii lor agresive în Indochina, 
ațîță conflictele interne, între
prind acțiuni militare directe 
împotriva forjelor patriotice din 
Laos, organizează incursiuni 
aeriene și bombardează diferite 
regiuni ale țării, pun la cale 
diversiuni în cursul cărora fo
losesc diferite 
război, inclusiv 
xice.

• TELEVIZIUNEA VEST- 
GERMANĂ a transmis dumi
nică concertul susținut în o- 
rașul Wiesbaden de Filarmo
nica de stat „George Enescu" 
din București, sub bagheta 
dirijorului Mircea Basarab șl 
avînd ca solist pe violonistul 
Ion Voicu. Tot duminică te
leviziunea vest-germană a 
transmis piesa scriitoarei ro
mâne Ecaterina Oproiu „Nu 
sînt Turnul Eiffel" în inter
pretarea teatrului din orașul 
Gottingen.

Canada intenționează să 
stabilească relații diplomatice 

cu R. P. Chineză
• MINISTRUL afacerilor ex

terne al Canadei, Mitchel! 
Sharp, a declarat in Camera 
Comunelor că a informat amba
sada ciankaișistă din Ottawa 
despre hotărîrea guvernului ca
nadian de a începe tratative eu 
B. P. Chineză în vederea stabi
lirii de relații diplomatice între 
cele două țări. El a subliniat că 
Canada este pregătită pentru 
eventualitatea ca regimul din 
Taiwan să rupă relațiile diplo
matice cu Ottawa în cazul în 
care se va face schimb de am
basadori cu R. P. Chineză.

VENEȚIA ÎN PERICOL
• Veneția se scufundă în 

mare, aceasta este concluzia 
la care a ajuns comitetul de 
experți constituit de guvern 
în vederea studierii căilor 
de protejare a celebrului 
oraș. Comitetul s-a întrunit 

cea de-a 7-a sesiune a 
în cursul căreia a adre- 
guvernului italian un a- 
de a face tot cc-i stă în

mijloace de 
substanțe to-

AMERICANA 
la rubrica 
că minis- 

Britanii,

• REVISTA 
„Newsweek" scrie 
intitulată „Periscop" 
trul apărării al Marii 
Denis Healey, este un candidat 
serios la postul de secretar ge
neral al N.A.T.O., în locul lui 
Manlio Brosio, care și-a anunțat 
retragerea.

• AGENȚIA TASS anunță că 
în capitala Uniunii Sovietice au■ ■

în
sa, 
sat 
pel 
putință pentru apărarea Ve
neției. El a recomandat a- 
doptarca unor legi speciale 
pentru controlul dezvoltării 
industriale a orașului și pen
tru acordarea unor subsidii 
în vederea consolidării clă
dirilor amenințate de valu
rile mării.

Adresîndu-se membrilor 
comitetului, președintele a- 
cestuia. Antonio Franco, a 
subliniat că problema nu 
constă în creșterea nivelu
lui apelor, ci în scufundarea 
continuă a orașului. Studiile 
indică faptul că Veneția s-a 
scufundat începînd din 1908 
cu 13,6 cm., iar pînă în 1990 
ea se va coborî cu încă 20 
cm.

din Varșovia
VARȘOVIA 28. — Corespon

dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : Cu prilejul aniversării 
a 20 de ani de la semnarea Tra
tatului de prietenie, colaborare-și 
asistență mutuală dintre România 
și Polonia, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Ambasadei Repu
blicii Socialiste România la Var
șovia, Simion Vlad-Popa, a ofe
rit marți un cocteil în saloanele 
Ambasadei.

Au fost prezenți Ștefan Jedry- 
chowski, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., minis
tru al afacerilor externe, Piotr 
Jaroszewicz, membru supleant al 
Biroului Politic al C. C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Boleslaw Po- 
dedwony, locțiitor al președintelui 
Consiliului de Stat, A. Starewicz, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., ge
neral al armatei, E. Molczyk, prim 
adjunct al șefului statului major 
general al armatei, alte persoane 
oficiale, generali și ofițeri supe
riori ai armatei poloneze. De ase
menea, au fost prezenți reprezen
tanți ai instituțiilor centrale, oa
meni de știință și cultură, repre
zentanți ai corpului diplomatic a- 
creditați la Varșovia, ziariști.

• DUPĂ CUM ANUNȚA pre
sa apărută la 26 ianuarie în 
R. P. Chineză, Mao Tze-dun, 
președintele C.C. al P.C. Chi
nez, și Lin Biao, vicepreședinte 
al C.C. al P.C. Chinez, s-au în- 
tîlni.t la 25 ianuarie cu peste 
40 000 de revoluționar! din toa
te colturile Chinei.

Au fost de fată Ciu En-lal. 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Cen Bo-da, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Chinez, Kan Șcn, mem
bru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez.

Declarațiile
Secretarul general al 

O.N.U. U Thant, a ți
nut marți seara o confe
rință de presă în cadru! 
căreia a abordat o serie 
de probleme internațio
nale.

au trecut în dreptul acestor cifre 
■ >". în

COMUN CAT 
cu privire la cea de-a 38-a ședință 
a Comitetului executiv al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc
Intre 23 și 27 ianuarie 1969 a a- 

vut loc la Berlin cea de-a 38-a 
ședință a Comitetului executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc (C.A.E.R.) La ședință 
au participat reprezentanții ță
rilor membre ale C.A.E.R. din 
Comitetul executiv : T. Țolov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, F. Hamouz, vicepre
ședinte al guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, G. Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democra
te Germane, D. Gombojav, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populara 
Mongole, P. Jaroszewicz, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Po
lone, G. Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
A. Apro, vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Munclto- 
resc-Țărănesc Ungar, M. Lese- 
ciko, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

In conformitate cu convenția 
dintre C.A.E.R. și guvernul Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, la ședința Comite
tului executiv a participat A. 
Grlicikov, membru al Vecei E- 
xecutive Federale.

Ședința a fost prezidată da 
G. Weiss, reprezentantul Repu
blicii Democrate Germane, vi
cepreședinte al Consiliului da 
Miniștri al R. D. Germane.

Comitetul executiv a exami
nat analiza dezvoltării comerțu
lui exterior al țărilor membre 
ale C.A.E.R. și a comerțului lor 
cu R.S.F I. în ultimii 2—3 ani șl 
rezultatele îndeplinirii în anii 
1966—1968 a acordurilor de lun
gă durată privind livrările reci
proce de mărfuri pe perioada 
1966—1970 între țările membre 
ale C.A.E.R., precum și între ță
rile membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I., pregătite dc Comisia 
permanentă C.A.E R. pentru co
merț exterior și a adoptat reco
mandări corespunzătoare, în
dreptate spre dezvoltarea în 
continuare a colaborării în do
meniul comerțului exterior. Co
mitetul executiv a relevat că a- 
cordurile de lungă durată pri
vind livrările reciproce de măr
furi între țările membre C.A.E.R. 
pe perioada 1966—1970, care re
prezintă baza dezvoltării comer
țului lor reciproc, în ansamblu 
se îndeplinesc cu succes : schim
burile reciproce de mărfuri ala 
țărilor membre C.A.E.R. în pri
mii trei ani de aplicare a acor
durilor de lungă durată (în anii 
1966—1968), în prețuri compara
bile, au crescut aproximativ cu 
28 la sută și au depășit volumul 
livrărilor de mărfuri, prevăzute 
de acordurile comerciale de lun
gă durată pe acești ani, ceea ce 
corespunde unui ritm mediu a- 
nual de creștere de 8,5 la sută 
a comerțului exterior reciproc al 
țărilor membre C.A.E.R.

în ședința Comitetului execu
tiv a fost prezentat raportul Co
misiei permanente C.A.E.R. pen
tru construcții și mașini cu pri
vire la activitatea desfășurată 
și activitatea ei de viitor. S-a 
subliniat că industria construc
toare de mașini și de prelucrare 
a metalelor din țările membra 
C.A.E.R. s-a dezvoltat în anii 
1960—1967 în ritmuri înalte. în 
această perioadă, în majoritatea 
țărilor membre C.A.E.R. a cres
cut ponderea construcțiilor de 
mașini în volumul total al pro
ducției Industriale.

Dezvoltarea construcțiilor da 
mașini în țările membre C.A.E.R. 
a fost însoțită de creșterea nive
lului tehnic și a calității produ
selor industriei constructoare de 
mașini de introducerea în pro
ducție a celor mai noi tipuri de 
mașini, utilaje și aparate.

Folosind avantajele diviziunii 
internaționale socialiste a mun
cii, țările membre C.A.E.R. au 
dezvoltat comerțul reciproc de 
mașini șl utilaje și au întărit le
găturile lor economice în dome
niul schimburilor de produse ale 
construcțiilor de mașini. Schim
burile reciproce de mașini șl 
utilaje ale țărilor membre 
C.A.E.R. au crescut în anul 1967 
față de anul 1960 de peste două 
ori.

Comitetul executiv a relevat, 
de asemenea, marea însemnătate 
a elaborării de către comisie a 
recomandărilor privind speciali
zarea și cooperarea în industria 
construcției de mașini.

Comitetul executiv a aprobat 
activitatea desfășurată de Comi
sia permanentă C.A.E.R. pentru 
construcții de mașini și a luat 
cunoștință de principalele direc
ții ale activității acesteia pe pe
rioada imediat următoare, inclu
siv în ce privește realizarea co
ordonării celor mai importante 
cercetări științifice șl tehnice în 
domeniul construcțiilor de ma
șini, care prezintă interes reci
proc pentru țările membra 
C.A.E.R. și R.S.F.I., în scopul 
creșterii în continuare a nivelu
lui tehnic și a calității produse
lor construcției de mașini.

Comitetul executiv a luat, de 
asemenea, cunoștință că comisia 
pentru construcții de mașini și-a 
propus să elaboreze un program 
de lucru de perspectivă, privind 
specializarea și cooperarea în 
producția celor mai importante 
tipuri de produse ale construc
țiilor de mașini, avînd în ve
dere satisfacerea cît mai depli
nă a necesarului țărilor membre 
C.A.E.R. șl R.S.F.I. în acești 
produse.

La ședința Comitetului execu
tiv au fost examinate și alte pro
bleme ale colaborării economice 
și tehnico-științifice a țărilor 
membre C.A.E.R.

Examinarea problemelor la 
ședința Comitetului executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și deplină înțelegera 
reciprocă.

★
BERLIN 28. — Corespondentul 

Agerpres, St. Deju, transmite l 
Delegația guvernamentală româ
nă, condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezen
tantul permanent al Republicii 
Socialiste România în C.A.E.R., 
care a participat la Berlin Ia lu- 
crările^celei de-a 22-a sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economia 
Reciproc și la cea de-a 38-a șe
dință a Comitetului executiv 
C.A.E.R., a plecat cu trenul spre 
patrie.

La plecare, oaspeții români au 
fost salutați de Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, Ni
kolai Faddeev, secretarul C.A.E.R., 
și alte personalități oficiale. De 
asemenea, a fost de față Nicolae 
Șerban, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Socialiste 
România în R. D. Germană.

♦ului .......
mențiunea „nu frecventează școlile1 
realitate, mențiunea exactă ar fi „nu pot 
frecventa școlile". Nu le pot frecventa din 
cauza lipsei sălilor de clasă (conform da
telor aceluiași recensămint, numărul să
lilor de clasă nu e suficient decît pentru 
cuprinderea a maximum 12 la sută din 
populația de vîrstă școlară (7—13 ani). 
Nu le pot frecventa din cauza lipsei de 
cadre didactice (în învățămîntul elemen
tar numărul învățătorilor nu atinge nici 
o treime din ceea ce autoritățile înseși 
denumesc „plafonul minim necesar"). In 
sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, o influență 
negativă o are faptul că mulți copii tre
buie să muncească pentru a contribui la 
întreținerea familiei lor, pentru a-și cîș- 
tiga propria existență. Recensămîntul o- 
colește acest aspect exploziv, însă datele 
furnizate de unele ziare din capitala tai- 
landeză relevă că, de pildă, în rîndurile 
populației rurale, nici măcar 20 Io sută 
din copiii peste șase ani nu sînt „scutiți" 
de necesitatea de a munci cot la cot cu 
părinții.

In cursul ultimilor 15 ani, autoritățile 
tailandeze au elaborat nu mai puțin de 
trei „planuri de alfabetizare". De fiecare 
dată planurile au rămas însă îngropate 
în diferite sertare ale birourilor ministe
riale. Ss invocă invariabil „penuria de 
fonduri". Asemenea pretexte au o rezo
nanță cinică dacă amintim că în acest 
an fondurile alocate pentru poliție și ar
mată au fost aproape dublate în compa
rație cu cele din exercițiul bugetar pre
cedent.

Școlile mai pot aștepta. Lichidarea 
analfabetismului e planificată pentru anul 
2369...

Piața comună

0 procedură
contestată

E. R.

BRUXELLES 28 (Agerpres). 
Consiliul ministerial al Pieței co
mune a aprobat procedura pri
vind negocierile pentru reînnoirea 
tratatului de asociere la C.E.E. 
pe o durată de cinci ani a 18 
state africane. Acest tratat expiră 
în luna mai. La intervenția dele
gației franceze, Consiliul ministe
rial a căzut de acord să se re
ducă rolul Comisiei Pieței comu
ne în tratativele dintre reprezen
tanții C.E.E. și țările africane a- 
sociate la Piața comună.

Observatorii conferă o anumită 
semnificație acestei decizii. Se știe 
că Franța contestă unele din atri
buțiile supranaționale pe care 
Comisia C.E.E. și le arogă și se 
află din această cauză într-un 
conflict continuu cu organul exe
cutiv al Pieței comune. Negocie
rile cu terțe țări sînt, în opinia 
guvernului francez de competen
ța guvernelor statelor membre ale 
C.E.E. și nu de competența Co
misiei C.E.E.

Secretarul general al O.N.U. 
a declarat că „perspectivele 
păcii în Vietnam sînt mai bune 
ca oricînd în trecut". El a a- 
dăugat însă că negocierile vor fi 
lungi și dificile. U Thant a 
menționat că în perioada care 
a trecut de la ultima sa con
ferință de presă, ținută ac_um 
patru luni, au intervenit două 
elemente încurajatoare: au 
fost încetate bombardamentele 
împotriva R.D. Vietnam și au 
început negocierile de la 
Paris.

„Cred că Națiunile Unite 
trebuie să participe activ Ia 
căutările care vizează insta
urarea unei păci trainice în 
Orientul Apropiat” — a spus 
în continuare U Thant. El a 
exclus o soluție impusă în 
„rezolvarea” situației din Orl-

O O DELEGAȚIE ECONOMI
CĂ a Federației organizațiilor 
economice japoneze, condusă de 
președintele federației, Kogoro 
Uemura, va face în cursul lunii 
martie o călătorie în R. S. Ceho
slovacă, Iugoslavia, România ți 
Bulgaria. Potrivit unor surse ale 
Ministernlui japonez al Aface
rilor Externe, delegația are mi
siunea de a studia posibilitățile 
concrete existente în aceste țări 
în vederea intensificării relații
lor comerciale cu Japonia.

lui U Thant
entul Apropiat, dar s-a pro
nunțat pentru „un fel de pre
siune morală exercitată de 
marile puteri prin mecanismul 
Consiliului de Securitate”. 
Secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat părerea că coo
perarea între marile puteri 
este esențială în momentul de 
față în găsirea unei păci du
rabile și echitabile în această 
zonă. Această cooperare, a 
adăugat el, trebuie înfăptuită 
în cadrul Națiunilor Unite : în 
cazul în care ele ajung la un 
acord, trebuie sesizat Consiliul 
de Securitate. O asemenea 
procedură ar facilita sarcina 
ambasadorului Gunnar Jar
ring, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. 
La un anumit stadiu al între
vederilor dintre marile puteri, 
a adăugat U Thant, țările din 
Orientul Apropiat ar urma să 
fie informate despre evoluția 
acestora.

în legătură cu situația din 
Nigeria, U Thant a arătat câ 
atitudinea sa este călăuzită de 
hotărîrile Organizației Unității 
Africane care a cerut mem
brilor săi șl țărilor membre 
ale O.N.U. să respecte inte
gritatea teritorială a Nigeriei. 
După părerea lui U Thant, 
Națiunile Unite nu pot susține 
o mișcare secesionistă dintr-o 
țară membră a Organizației.

Secretarul general al O.N.U. 
a salutat întîlnirea prevăzută 
pentru 20 februarie a.c. între 
R.P. Chineză șl Statele Unite 
la nivel de ambasadori de la 
Varșovia.

Tensiunea 
din 

Pakistan
Situația politică din 

Pakistan se menține în
cordată, ca urmare a pu
ternicelor manifestații an
tiguvernamentale organi
zate de opoziție în diver
se regiuni ale țării .

Deși autoritățile au luat mă
suri severe pentru restabilirea or
dinii, o nouă demonstrație, la 
care au participat 50 000 de per
soane, a avut loc în localitatea 
Lahore. Violentele ciocniri din
tre manifestanți și forțele poli
țienești, care au intervenit pen
tru a-i dispersa, au intensificat 
tensiunea în acest oraș.

Potrivit relatărilor corespon
denților agențiilor de presă occi
dentale, manifestațiile ce au a- 
vut loc în ultima săptămînă în 
diverse regiuni ale Pakistanului 
s-au soldat cu moartea a 22 de 
persoane și rănirea altor 100. 
Peste 400 de persoane au fost a- 
restate.

Unități ale armatei patrulează 
pe străzile orașelor Caraci, La 
hore și Dacca pentru a restabili 
ordinea. în același scop, oficia 
litățile locale au instituit restric
ții de circulație.

Inlr-o declarație radiodifuzată, 
guvernatorul Pakistanului de 
vest, Mohammed Musa, i-a aver
tizat pe participant» la demon
strații că guvernul este hotărît să 
ia măsuri drastice pentru a pune 
capăt tulburărilor.
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