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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE
Intre obiectivele construite în acești ani în orașul Bacău se numără maternitatea și spitalul din 

fotografie

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU •

Stimați i_>varăși,Conferința națională a cadrelor didactice — prima de acest fel ținută în țara noastră — are drept obiectiv dezbaterea problemelor de bază ale dezvoltării școlii și stabilirea măsurilor pentru continua perfecționare și modernizare a învățămîntului, corespunzător cerințelor progresului neîntrerupt al societății noastre socialiste. Este deosebit de plăcut pentru mine să vă adresez, cu această ocazie, dumneavoastră și prin dumneavoastră tuturor cadrelor didactice din țara noastră, un cald salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice).Dezbaterile care au avut loc în cadrul Conferinței, cit și în perioada premergătoare ținerii ei, au prilejuit o trecere în revistă a activității desfășurate în acest important sector al construcției socialiste, a realizărilor dobîndite pe tă- rîmul instrucției publice, cit și un larg și fructuos schimb de păreri asupra problemelor esențiale care stau astăzi în fața școlii noastre, și de care depinde ridicarea continuă a nivelului ei științific și edu- . .tiv. Cu prilejul acestor dezbateri au fost exprimate și o serie de critici îndreptățite la adresa activității conducerii Ministerului învățămîntului, a altor departamente, a unor consilii populare județene, au fost relevate numeroase lipsuri și neajunsuri care mai persistă în activitatea școlară, în desfășurarea procesului de învățămînt. Considerăm că a- ceste critici se adresează în egală măsură și tovarășilor care au răspuns și răspund pe linie de partid și de stat de îndrumarea activității în domeniul învă- tămîntului. Participanții la Conferința Națională și la dezbaterile purtate anterior au făcut numeroase propuneri pe care Ie consider în cea mai mare măsură judicioase, deosebit de importante pentru bunul mers al învățămîntului din tara noastră, pentru aplicarea în practică a Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a prevederilor noii Legi a în- vățămîntului. Criticile, observațiile. propunerile și sugestiile făcute dovedesc înalta competență a cadrelor noastre didactice, capacitatea lor de a asigura progresul neîntrerupt
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
Vineri dimineața, în sala 

Palatului Republicii Socialiste 
România, au. continuat, în șe
dință plenară, lucrările Confe
rinței Naționale a cadrelor di
dactice. La amiază, lucrările 
conferinței au luat sfîrșit.

La ședința de închidere au 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
llie Verdeț, Florian Dănălache, 
Constantin Dragan, Janos Fa- 
zekaș, Manea Mănescu, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Mihai Dalea.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Sosirea în sală a conducăto
rilor de partid și de stat a fost 
salutată, de cei peste trei mii 
de delegați și invitați, cu pu
ternice și îndelungate aplauze.

Ministrul învățămîntului, 
acad. Ștefan Bălan, a adresat 
conducătorilor partidului și 
statului un cald cuvînt d» 
salut. 

al învățămîntului din țara noastră. (Vii aplauze).Dezbaterile din cadrul acestei Conferințe ca și întregul schimb de opinii desfășurat de corpul profesoral atît în pregătirea materialelor supuse plenarei Comitetului Central din aprilie anul trecut, cit și după aceea, sînt o ilustrare a practicii statornicite de partidul și de statul nostru în întreaga viață socială — practica consultării nemijlocite a tuturor categoriilor de oameni ai muncii în elaborarea hotă- rîrilor ce privesc mersul înainte al societății noastre, atragerii cadrelor de specialiști, a activiștilor partidului și statului la fundamentarea științifică a politicii noastre de dezvoltare economică și culturală a țării. In felul acesta, programul elaborat de partid pentru desăvîrșirea construcției socialiste, pentru perfecționarea tuturor laturilor organizării sociale exprimă nemijlocit voința și înțelepciunea colectivă a întregului popor, interesele supreme ale națiunii noastre socialiste. (A- plauze puternice). Procedînd astfel, noi pornim de la concepția marxist - leninistă care subliniază că edificarea orînduirii socialiste este opera conștientă a maselor, rodul gîndirii și activității creatoare a întregului popor ce-și făurește liber propriul său destin. Crearea tuturor condițiilor ca oamenii muncii, masele populare să ia pante activă la conducerea treburilor obștești, să-și poată spune cuvîntul asupra tuturor problemelor dezvoltării societății este o lege obiectivă a progresului nostru, un postulat de prim ordin al construcției socialiste și comuniste. Partidul Comunist Român consideră drept una din marile sale îndatoriri în îndeplinirea misiunii istorice ce îi revine în societatea noastră, organizarea și conducerea nemijlocită a procesului de adîncire și perfecționare multilaterală a noii orînduiri sociale, de promovare a tot ce este nou și avansat în gîndirea și creația socială, de dezvoltare continuă a democrației socialiste. Pe a- ceastă cale, partidul nostru își întărește continuu legăturile cu masele, se afirmă tot mai puternic ca forță politică conducătoare a întregii societăți socialiste. (Aplauze îndelungate).Discuțiile din cadrul acestei Conferințe au exprimat cu pregnanță voința corpului didactic din țara noastră de a-și consacra forțele propășirii

Întâmpinat cu vii și căldu
roase aplauze a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri de entuzi
aste și însuflețite aplauze.

In cuvîntul de închidere a 
Conferinței, ministrul învăță
mîntului a scos în evidență 
importanța deosebită a acestei 
mari întruniri a reprezentanți
lor corpului nostru profesoral, 
însemnătatea dezbaterilor și 
măsurilor adoptate pentru dez
voltarea învățămîntului în Ro
mânia. El a exprimat, în nu. 
mele celor prezenți și al tutu
ror cadrelor didactice, mulțu
miri secretarului general al 
Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta 
prețuire și însuflețitorul în
demn adresat cadrelor didac
tice. și a subliniat că slujitorii 
școlii românești sînt hotârîți să 
muncească neobosit, cu pasi
une și răspundere, pentru a 
educa și pregăti cit mai temei
nic tineretul patriei, viitorul 
națiunii socialiste, în spiritul 
nobilelor idealuri ale socialis

continue a învățămîntului de toate gradele, de a pregăti tot mai temeinic noile generații ale patriei, ele au constituit o nouă și puternică manifestare a atașamentului și adeziunii depline a acestui important detașament al intelectualității patriei noastre la politica internă și externă a partidului și guvernului, a hotărîrii sale de a nu precupeți nimic pentru traducerea în viață a programului partidului de înflorire materială și spirituală a României socialiste. (Vii aplauze).Nivelul ridicat al discuțiilor, competența, profunzimea și spiritul de răspundere în care au fost abordate problemele esențiale ale școlii ne întăresc convingerea că această Conferință va exercita o influență pozitivă asupra desfășurării întregului proces de învățămînt, va da un nou impuls muncii de perfecționare multilaterală a instrucției publice din țara noastră, de formare a constructorilor socialismului și comunismului. (Vii și puternice aplauze).Stimați tovarăși,Conferința dumneavoastră are loc la începutul anului în care vom aniversa un eveniment memorabil în istoria României — împlinirea unui sfert de veac de la eliberarea de sub jugul fascist: această sărbătoare prilejuiește un amplu bilanț al profundelor transformări petrecute în structura de clasă a societății, în situația forțelor de producție și a nivelului de trai al maselor, al realizării marilor idealuri de libertate și dreptate socială pentru care au luptat clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea progresistă, toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate, în frunte cu partidul nostru comunist. (Aplauze puternice). In același timp în întreaga țară se desfășoară campania politică în întîmpinarea alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională și în organele locale ale puterii de stat, campanie organizată de Frontul Unității Socialiste — noul nostru organism social care înmănunchează, sub conducerea Partidului Comunist, principalele organizații de masă și obștești, toate clasele și forțele sociale ale orînduirii socialiste, dînd expresie organizatorică unității moral-poli- tice a întregului popor în jurul partidului și guvernului.In acest pătrar de veac de existență liberă, România a

mului și comunismului, spre 
binele și propășirea patriei, 
România Socialistă.

★
In cursul dimineții au conti

nuat dezbaterile în ședință 
plenară în cadrul cărora au 
luat cuvîntul: prof. Virgil 
Brătucu, inspector general șco
lar al județului Olt, ing. Du
mitru Sandu, directorul 
Grupului Școlar profesional și 
tehnic al Uzinelor de autoca
mioane Brașov, înv. Hariton 
Lungu, de la Școala generală 
Văleni, județul Dîmbovița, 
prof. Mircea Sădeanu, de la 
Liceul nr. 3 din Satu-Mare, 
prof. Constantin Drăgulescu, 
președintele Uniunii Sindi
catelor din instituțiile de 
învățămînt și cultură, edu
catoarea Lucia Răducanu, 
de la Grădinița nr. 1 din Tg. 
Jiu, județul Gorj, acad. Ștefan 
Peterfi, prorector al Universi
tății ,,Babeș-Bolyai“ din Cluj, 
prof. Mihai Abolten, inspector 
general școlar al județului Tul- 
cea, prof. Aron Sabău, preșe
dintele Comitetului Sindicatu
lui învățămînt din municipiul 
Oradea, prof. Gheorghe Sime- 
anu, Șeful Comisiei învățămînt 
a Comitetului județean de

(Continuare în pag. a IlI-a)

parcurs o întreagă epocă istorică ; au fost răsturnate de la putere clasele exploatatoare, s-a instaurat pentru prima oară domnia poporului în stat. Lichidînd definitiv, atît la orașe, cît și la sate, exploatarea omului de către om, clasa muncitoare, aliată cu țărănimea muncitoare, au generalizat relațiile socialiste de producție în întreaga economie. Traducînd în viață politica partidului comunist, poporul a lichidat într-o însemnată măsură înapoierea din trecut, a creat o puternică industrie națională, a trecut la modernizarea agriculturii și la dezvoltarea celorlalte ramuri ale economiei. S-au obținut succese remarcabile în dezvoltarea științei și artei, în făurirea noii culturi socialiste. In vasta operă de transformare revoluționară a societății s-au afirmat viguros forțele creatoare ale națiunii noastre, talentul și puterea de muncă ale întregului nostru popor. Prin efortul unit al tuturor celor ce muncesc, indiferent de naționalitate, pe pă- mîntul României a triumfat pentru totdeauna orînduirea socialistă — cea mai dreaptă orînduire cunoscută în istorie. (Vii și puternice aplauze). Pe temelia alianței munci- torești-țărănești s-a înfăptuit unitatea socialistă a poporului — uriașa forță dinamică a mersului nostru înainte; s-a cimentat prietenia dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, problema națională găsindu-și rezolvare în spiritul politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru. Partidul ComunistRomân și-a dobîndit recunoașterea unanimă a poporului de forță politică conducătoare a națiunii noastre socialiste. (Aplauze puternice).In cadrul marilor realizări dobîndite de țara noastră în acești ani, un loc central ocupă ridicarea nivelului de viață material și spiritual al poporului — obiectiv suprem al întregii politici și activități a partidului și guvernului nostru. La creșterea gradului de cultură a populației de la orașe_ și sate, o contribuție hotărîtoare a adus dezvoltarea rețelei de învățămînt de toate gradele, deschiderea largă a porților școlilor tuturor fiilor patriei. A cunoscut o dezvoltare considerabilă sistemul școlii de cultură generală și învățămîntul liceal; se poate spune că astăzi nu există localitate a țării, comună sau sat în care să nu funcționeze cel (Continuare în pag. a tll-a) £

puțin o școală de cultură ge- nerală. Indicele de școlarizare pentru populația în vîrstă de 7—19 ani din România este a- A proape egal cu cel înregistrat în Japonia, S.U.A. și Canada și superior celui din țările A vest-europene. O puternică ~ dezvoltare a cunoscut învăță- mîntul superior, numărul stu- A denților la 10 mii de locuitori w fiind în prezent de 75 față de 17 în 1938. AExtinderea învățămîntului, w dezvoltarea bazei sale materiale au necesitat însemnate e- - forturi materiale din partea V statului, a societății. Numai în primii trei ani ai actualului cincinal, din bugetul statului * au fost alocate pentru învățămînt peste 22 miliarde lei, iar în acest an planul prevede w fonduri de 8,4 miliarde lei. Ponderea cheltuielilor statului pentru învățămînt, în venitul W național, este de peste 4 Ia sută, România situîndu-se din acest punct de vedere la un wl nivel ridicat pe plan mondial.Una dintre cele mai mari realizări ale regimului nostru w socialist, care oglindește caracterul profund popular al poli- a ticii culturale a partidului și V statului, este asigurarea gratuității complete a școlii pen- tru toți tinerii, indiferent de “ starea socială și de naționalitate.Eforturile depuse de partid ™ și guvern pentru dezvoltarea rețelei învățămîntului și per- A fecționarea instrucției publice w au dat roade deosebit de valoroase. Școala noastră de £ toate gradele a pregătit în anii w socialismului un puternic detașament de cadre de specia- A liști de toate profesiile, de ingineri și tehnicieni, de muncitori calificați care au adus A o contribuție de preț la solu- W ționarea problemelor complexe ale construcției socia- A liste, la înflorirea continuă a economiei și culturii patriei. Aceste succese remarcabile în A pregătirea cadrelor, rezultatele deosebit de pozitive pe care numeroasele promoții £ date de școală în acest răstimp le-au dobîndit în producție, infirmă în mod zdrqbitor concepțiile retrograde susținute în trecut de -unii „pesimiști" cu privire Ia așa-zisa incapacitate a poporului nostru de a tace față cerințelor progresului industrial, de a ® stăpîni tehnica modernă în producție, de a se ridica la ț nivelul țărilor economică și fică avansată. cu o civilizație tehnico-științi- a Unii spuneau w

„Și votul 

meu înseamnă;

Partid, iți 
mulțumesc!“

TARA SE
PREGĂTEȘTE
DE ALEGERI

Trimișii noștri speciali transmit;

BACĂU

Ieri după-amiază apro
ximativ 500 de tineri aflați 
Ia virsta primului vot 
din întreprinderile sectoru
lui 3 de la uzinele „Republi
ca" și „23 August", dc la Fa
brica de mașini unelte și 
agregate, de la întreprinde
rea dc construcții metalice 
și aparataje, elevi ai Grupu
lui școlar al uzinelor „23 
August" întruniți Ia clubul 
uzinei „Republica" au ascul
tat expunerea tovarășului 
Gheorghe Moraru, secretar 
al comitetului de partid al 
sectorului. referitoare Ia 
semnificația alegerilor de la 
2 martie. Programul brigăzii 
artistice de agitație a uzine
lor „23 August" care l-a pre
cedat pc acela al orchestrei 
dc muzică ușoară a Fabricii 
de mașini unelte și agre
gate s-a intitulat sugestiv 
„Primul meu vot" și a expri
mat prin vers și cîntec ati
tudinea tinerilor față de 
actul plin de răspundere pe 
care îl vor înfăptui la 2 mar
tie.

Inițiativa comitetului
U.T.C. al sectorului 3 a avut 
ieri un corespondent in ac
țiunea consacrată de comite
tul U.T.C. al sectorului 2, ti
nerilor dc la uzina „Electro
nica", de la „Suveica", Com
binatul pentru industriali
zarea lemnului Pipera, ele
vilor Școlii de stenodactilo
grafie și ai liceelor nr. 10, 
11. 12 și nr. 37. In sala casei 
de cultură „Mihai Emincscu" 
devenită neincăpătoare pen
tru cei peste 500 de tineri 
care au ținut să asculte cu
vintele tovarășei Lina Cio- 
banu, prim-secrctar al comi
tetului de partid al sectoru
lui. a putut fi urmărită pre
zentarea tabloului economic 
al sectorului integrat dina
micii Capitalei. La îndemnul 
de a persevera pe căile mun
cii avîntate, ale autoperfec- 
ționării profesionale și mo
rale adresat tinerilor de că
tre Mihai Tălăngescu luptă
tor comunist din anii grei 
ai ilegalității, răspunsul dat 
în numele participanților de 
Anamaria Doina Preoteasa 
a făcut dovada hotărîrii care 
animă tineretul din sector 
de a contribui cu toată ener
gia sa la transpunerea în 
fapte a clic mărilor adresate, 
celor pe care îi reprezintă, 
de Manifestul Frontului Uni
tății Socialiste.

MIRCEA TACCIU

Am fi putut intitula însemnă
rile de față „Reportaj despre ti
nerețea Bacăului" fiindcă su
biectul pc care și l-au propus dc 
astă dată este tocmai aportul 
tineretului din acest municipiu la 
concretizarea marilor obiective 
conținute în Manifestul Frontu
lui Unității Socialiste, expresie 
sintetică a drumului pe care-1 
mai avem de parcurs în înfăptu
irea deplină a programului ela
borat de Conferința Națională a 
partidului.

14 864 uteciști cuprinși în 491 
grupe și 141 de organizații 
U.T.C. constituite pe întreprin
deri, instituții, școli și cartiere 
sînt parte integrantă a activului 
de cetățeni ai Bacăului, chemați 
să voteze în numele dreptului, al 
năzuinței și al țelului suprem de 
realizare a unei înalte civilizații 
materiale și spirituale în orașul. 
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în patria lor. 11200 dintre ei, 
aflăm dintr-un supliment al zia
rului local, vor vota la 2 martie 
pentru prima dată.

Am încercat să cunoaștem cîți- 
va dintre acești tineri și nu ne-a 
fost greu să-i găsim. Gn toții 
se aflau la posturile lor de 
muncă.

In vîrstă de 26 de ani, tîni- 
plarul-mecanic Aurel Brumă lu
crează la fabrica de binale a 
Combinatului de industrializarea 
lemnului (C.I.L.). Cel mai mio 
dintre cei 7 copii ai unui țăran 
cooperator din comuna Racova, 
satul Gura Văii de lingă Buhuși, 
Aurel Brumă are o statură her-

A. TOM A
GH. ISTRATE

(Continuare în pag. a IV-a)

Un nou port 

la Dunăre — 

MAHMUDIA

In noul port fluvial ce se 
construiește la Mahmudia, 
pe brațul Sf. Gheorghe. s-a 
terminat construcția plat
formei de depozitare cu o 
suprafață de peste 40 000 mp 
și consolidarea cheiuriior de 
acostare a navelor fluviale, 
de mare tonaj. Pentru amc* 
najarca platformei s-au 
transportat și nivelat peste 
180 000 mc de pămînt. Che
iurile au o lungime dc 500 
m. Ele vor dispune de cinci 
dane, ia care au și început 
lucrările de amenajare șl 
montare a primelor maca
rale.

Noul port fluvial din sudul 
Deltei este destinat expedi
erii spre marele combinat 
siderurgic din Galați a cal
carului ce se va extrage din- 
tr-o carieră apropiată. In 
1971, cînd vor fi terminate 
lucrările de construcții și a, 
menajări în port și la carie
ră. de aici vor lua anual 
drumul Galațiului cel puțin 
1 700 000 tone calcar siderur
gic calibrat.
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Cuvintarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) că este greu să treci la industrii moderne într-o țară de țărani. In istoria sa țăranul român a arătat însă nu o dată, că este capabil să înfăptuiască adevărate minuni. Acest lucru s-a dovedit cu prisosință și în perioada socialismului. (Vii aplauze). Realitatea a spulberat toate prorocirile pătrunse de neîncredere în forța creatoare a poporului nostru, în inteligența și adaptabilitatea sa la cerințele progresului tehnic și social. Pe întreg cuprinsul țării au fost ridicate uzine și fabrici moderne, utilate cu tehnica cea mai avansată, a crescut într-un ritm impresionant producția în toate ramurile industriei socialiste. Aceasta este rezultatul muncii eroice a clasei noastre muncitoare, a hărniciei și competenței cadrelor de ingineri, tehnicieni și muncitori care, învingînd greutățile, reușesc să-și însușească procesele tehnologice moderne, să-și ridice continuu calificarea profesională. Toate acestea demonstrează că avem un popor minunat, un tineret înzestrat — atit la orașe cît și la sate — căruia, dacă îi creăm condiții pentru a se instrui, pentru a-și însuși cuceririle cele mai noi ale științei, îi putem încredința cu încredere și curaj sarcini oricît de mari în societatea noastră, cu convingerea că le va putea îndeplini cu succes. (Aplauze puternice).Marile înfăptuiri obținute în acești 25 de ani în dezvoltarea economiei, în îmbunătățirea condițiilor de viață materiale și culturale, în înflorirea învățămîntului de toate gradele demonstrează justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, care a- plică în mod creator adevărurile generale ale ideologiei proletariatului la condițiile concrete ale țării noastre; ele sînt rodul eforturilor susținute ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale întregului popor, care înfăptuiește neabătut politica Partidului Comunist Român. (A- 

plauze puternice, îndelungate).Stimați tovarăși,In prezent, oamenii muncii desfășoară o intensă și rodnică activitate pentru transpunerea în viață a prevederilor planului pe 1969 — cel de-al patrulea an al cincinalului, pentru realizarea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. Eforturile principale ale poporului sînt îndreptate spre dezvoltarea susținută a forțelor de producție, a bazei teh- nico-materiale a socialismului — factorul determinant al progresului multilateral al patriei, al creșterii nivelului de viață și de civilizație al maselor. Oamenii muncii obțin noi și importante realizări în industrializarea socialistă a țării, în modernizarea agriculturii de stat și cooperatiste, în creșterea forței economice a țării, a bogăției noastre naționale. Actualul cincinal marchează nu numai un însemnat progres în creșterea producției de bunuri materiale, ci și importante transformări calitative în întreaga economie, în perfecționarea conducerii și planificării activității economice, în ridicarea eficienței producției de bunuri materiale, în valorificarea superioară a resurselor țării și mai buna fructificare a muncii sociale.Dezvoltarea dinamică a e- conomiei noastre socialiste are drept corolar creșterea susținută a venitului național, sporirea acumulărilor și a fondului de consum și, ca urmare, ridicarea veniturilor oamenilor muncii de la orașe și sate. Sînt cunoscute măsurile adoptate de partid și guvern în ultimii ani pentru majorarea salariilor, și în primul rînd a celor mici, pentru îmbunătățirea sistemului de pensionare a salariaților și introducerea pensionării țăranilor cooperatori, pentru creșterea duratei concediilor de odihnă și îmbunătățirea ocrotirii sănătății populației. In această perioadă 
a cunoscut o deosebită amploare construcția de locuințe, s-a dezvoltat baza materială a învățămîntului, a activității de cercetare științifică, s-a lărgit rețeaua de răspîndire a culturii în mase. Prețuind munca de înaltă răspundere pe care o desfășoară cadrele didactice și îngrîjindu-se să le creeze condiții materiale de viață corespunzătoare, partidul și guvernul au asigurat corpului profesoral, de la începutul acestui an, în cadrul acțiunii de creștere generală a salariilor, un spor mediu al veniturilor de circa 19 la sută, situîndu-se printre cele mai mari. (Aplauze prelungite). Știm că pe această cale mai avem încă mult de făcut, dar numai pe măsura întăririi continue a economiei, realizării sarcinilor de creștere a producției industriale și a- gricole și sporirii rentabilității economice generale, se vor crea noi posibilități pentru ridicarea bunăstării poporului, pentru satisfacerea 

tot mai deplină a cerințelor multilaterale ale maselor, inclusiv a celor legate de dezvoltarea și perfecționarea continuă a învățămîntului.Pe drumul parcurs pînă în prezent de partidul și poporul nostru în construcția socialistă s-au manifestat și o serie de lipsuri, s-au săvîrșit și greșeli. După cum cunoașteți însă, partidul nostru a dezvăluit deschis toate aceste neajunsuri, luînd măsuri hotărîte pentru înlăturarea lor. Ceea ce caracterizează întreaga activitate de construcție a socialismului, întreaga luptă a partidului nostru este mersul continuu înainte, neabătut? spre împlinirea idealurilor și intereselor fundamentale ale poporului, promovarea cu curaj a tot ceea ce este nou și avansat în viața societății noastre. Prin aceasta partidul nostru s-a dovedit la înălțimea marii răspunderi pe care i-a acordat-o poporul, întreaga noastră națiune socialistă. (Aplauze puternice).Avem, tovarăși, toate motivele să privim cu încredere și optimism viitorul! întregul nostru popor este animat de convingerea nestrămutată că înfăptuirea mărețului program de înflorire socialistă a patriei se află în mîinile sigure ale Partidului Comunist! (Vii 
și puternice aplauze).Tovarăși,După cum știți, pe baza indicațiilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței naționale a partidului, plenara Comitetului Central din aprilie 1968 a dezbătut pe larg problemele activității în învățămînt. In cadrul lucrărilor plenarei s-a făcut o analiză amplă a drumului parcurs de școala românească în anii socialismului, s-au evidențiat succesele obținute în acest domeniu și s-au adus totodată critici serioase pentru lipsurile ce s-au manifestat în organizarea și desfășurarea procesului de învățămînt în școli și facultăți, stabilindu-se sarcinile ce revin organelor ce răspund de problemele instrucției publice în țara noastră. Directivele Comitetului Central și Legea învățămîntului oferă o orientare clară șl un cadru corespunzător, pe o lungă perioadă de timp, pentru desfășurarea activității școlare, pentru îmbunătățirea continuă a conținutului și structurii învățămîntului de toate gradele, corespunzător cerințelor complexe ale construcției socialiste. Ceea ce se impune acum este să se acționeze cu toată hotărîrea pentru aplicarea în practică a măsurilor stabilite și a indicațiilor date de partid. Directivele și Legea învățămîntului constituie — s-ar putea spune •— numai punctul de plecare, numai cadrul legal al acțiunii de perfecționare și modernizare a învățămîntului. Este a- devărat că pentru a putea acționa trebuie să existe o orientare clară — și noi considerăm că documentele pe care le avem oferă această orientare — dar, hotărîtoare este activitatea organizatorică concretă ce se desfășoară pentru înfăptuirea în practică a o- biectivelor stabilite, munca de zi cu zi pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de partid, pentru realizarea o- biectivelor pe care societatea le pune în fața învățămîntului de toate gradele. Se pare însă — la fel ca și în trecut — că deficiențele cele mai mari se manifestă și în prezent tocmai în direcția activității organizatorice practice. Pe bună dreptate în Consfătuire s-a arătat că măsurile pentru concretizarea hotărîrilor stabilite de plenară sînt încă timide, anemice. Intr-adevăr, tovarăși, ritmul în care se soluționează de către minister problemele de mare importanță de care depinde ridicarea eficienței învățămîntului nostru este lent, nesatisfăcător. Se lucrează încă greoi și neoperativ la perfecționarea planurilor și programelor dă învățămînt, a manualelor școlare șl universitare, la îmbunătățirea procesului instructiv-educativ. Persistă practica de a se e- fectua tot felul de schimbări în programele de învățămînt în cursul anului școlar, ceea ce provoacă perturbații în desfășurarea normală a învățămîntului. Sînt pe deplin îndreptățite criticile pe care dumneavoastră le-ați adus în acest sens. (Aplauze). Deși plenara Comitetului Central a criticat cu asprime a- ceste neajunsuri și a cerut înlăturarea lor rapidă, luarea măsurilor pentru pregătirea temeinică, din timp, a tuturor problemelor legate de buna funcționare a școlii în decursul întregului an, trebuie spus că nici acest an de învățămînt nu a început în cele mai bune condiții. S-ar putea invoca motivul că perioada care a trecut de la plenară a fost scurtă, că ea nu a permis elaborarea tuturor măsurilor ce se impuneau pentru pregătirea corespunzătoare a deschiderii anului școlar. Acest argument nu este însă decît în parte valabil, pentru că încă de la Congresul al IX-lea s-au lndi- 

cat liniile directoare ale perfecționării învățămîntului nostru, Iar o serie de sarcini concrete legate de aceasta au fost stabilite de acum doi ani. Ministerul învățămîntului era dator să acționeze în acest sens cu promptitudine și e- nergie și să nu aștepte noi și noi impulsuri pentru a-și îndeplini obligațiile ce-i reveneau. Sarcina esențială este astăzi de a se trece la acțiune pentru recuperarea în- tîrzieril în înfăptuirea hotărîrilor partidului și guvernului. Așa cum s-a cerut în cadrul Conferinței dumneavoastră, trebuie să se ia neîntîrziat măsurile impuse de rezolvarea multiplelor probleme legate de perfecționarea învățămîntului. La această muncă, Ministerul învățămîntului trebuie să țină seama în mai mare măsură de opinia și experiența miilor de cadre didactice dornice să-și aducă contribuția la progresul școlii noastre. Ministerul trebuie să atragă în mai mare măsură colectivele diferitelor instituții de învățămînt, organele de resort locale, în acțiunea de îmbunătățire a structurii și conținutului procesului de învățămînt.S-a vorbit în cadrul lucrărilor Conferinței, despre importanța trecerii la învățămîntul general obligatoriu de 10 ani ; fără îndoială, această măsură reprezintă un adevărat salt în dezvoltarea instrucției și educației tineretului, avînd e- fecte deosebit de favorabile asupra lărgirii orizontului de cultură al întregului ponor, corespunzător exigențelor actuale și de viitor ale societății noastre. Trebuie însă să spunem că stadiul pregătirilor pentru trecerea la realizarea practică a acestei măsuri nu este pe deplin mulțumitor. Deși urmează ca această hotă- rîre să intre în vigoare chiar de Ia toamnă, s-a făcut încă puțin pînă la ora actuală pentru asigurarea bazei materiale necesare, și mai ales pentru elaborarea programelor de învățămînt. Ministerul învățămîntului trebuie să ia de urgență măsuri pentru remedierea acestei situații, asigurînd elaborarea temeinică a noilor programe în așa fel încît viitorul an școlar să nu înceapă sub presiunea unor probleme nerezolvate, să nu trebuiască să se recurgă la improvizații și soluții de moment care — după cum știți — aduc mari daune calității învățămîntului.Nici în domeniul învățămîntului profesional și tehnic nu s-au luat toate măsurile ce se impuneau, deși în Directivele Comitetului Central s-a subliniat cu tărie necesitatea stringentă a dezvoltării mai rapide a acestor categorii de școli. învățămîntul profesional și tehnic mediu nu se dezvoltă în pas cu cerințele economiei, atît datorită unor deficiențe în activitatea Ministerului învățămîntului, cît și lipsei de preocupare dovedite în acest sens de o serie de ministere economice. Creșterea de aproximativ 5 ori față de anul 1938 a numărului de elevi ai școlilor profesionale și tehnice n-a putut face față ritmului rapid de dezvoltare a industriei, care, în această perioadă, și-a sporit producția de aproape 14 ori și a cunoscut un intens proces de modernizare. Slaba dezvoltare a în- vățămîntului profesional și tehnic s-a resimțit în producția materială, a făcut ca sectoare importante — construcția de mașini, chimia și altele — să ducă lipsă de muncitori de înaltă calificare, de cadre medii de specialitate. Această stare de lucruri aye repercusiuni negative asupra eficienței și rentabilității unor întreprinderi, asupra productivității muncii și folosirii capacităților de producție, asupra realizării în termenele planificate a parametrilor proiectați la o serie de noi o- biective industriale. Ministerul învățămîntului, conlucrînd strîns cu celelalte ministere, trebuie să urgenteze măsurile pentru dezvoltarea cu precădere a învățămîntului profesional și tehnic — fără de care nu se poate concepe asigurarea cadrelor calificate cerute de întreprinderile noastre, de întreaga economie.îmbunătățirea situației în domeniul pregătirii muncitorilor și tehnicienilor face necesară reexaminarea duratei de școlarizare în sensul reducerii sale, punîndu-se accentul îndeosebi pe disciplinele de care depinde însușirea temeinică a meseriei.O situație mai bună avem în privința asigurării cu cadre de nivel superior, deși și aici se resimte un deficit de specialiști, mai ales în ramuri ca automatica, folosirea mașinilor de calcul, în energia nucleară și în alte domenii. Se poate afirma că, pe ansamblu, economia noastră nu duce lipsă de ingineri, dar, din păcate, datorită lipsei de cadre medii, unii dintre ei sînt folosiți în munci inferioare pregătirii lor, munci care ar trebui executate de tehnicieni și maiștri. Utilizarea rațională a inginerilor este îngreunată și de faptul că unii dintre aceștia primesc în prezent o pregătire de specialitate prea în

gustă. Este, de aceea, necesar ca Ministerul învățămîntului, în colaborare cu celelalte ministere, să analizeze temeinic această situație și să acționeze, în spiritul indicațiilor Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din aprilie 1968 — pe linia lărgirii profilurilor de specializare a cadrelor cu pregătire superioară, precum și a reducerii numărului de specialități în învățămîntul superior.Unul din imperativele fundamentale care se pun în fața • șeolii noastre este de a răspunde, prin structura și conținutul ei, cerințelor practicii, nevoilor actuale și de perspectivă ale diferitelor sectoare ale vieții economice și sociale. Conducerea partidului a indicat organelor centrale de planificare și sinteză ca, împreună cu Ministerul Invă- țămîntului, să elaboreze un studiu de perspectivă asupra necesarului de cadre al societății noastre, pe baza căruia să se fundamenteze planul de școlarizare pe o perioadă mai îndelungată, să se asigure concordanța între evoluția rețelei de învățămînt și interesele majore ale întregii societăți.Pe bună dreptate Conferința 
a acordat o atenție primordială raportului dintre învățămînt și viață, dintre școală și practică. In legătură cu aceasta, una din cele mai importante probleme care se ridică în prezent în școala noastră și de care depinde desfășurarea la un nivel tot mai înalt a procesului de învățămînt este elaborarea unor manuale care să țină seama de cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, precum și de înzestrarea cu utilaje și instalații moderne a întreprinderilor noastre. Or, din păcate, așa cum s-a subliniat și în Conferință, în multe manuale, mai cu seamă dintre cele cu caracter tehnic, continuă să se predea cunoștințe depășite. Neținînd seama de schimbările radicale produse în dotarea tehnică șl în procesele tehnologice din întreprinderile noastre industriale, unele din aceste manuale predau cunoștințe cu privire la utilaje scoase de mult din uz și aruncate la fier vechi. Este evident că asemenea manuale nu numai că nu aduc nici un folos în calificarea cadrelor, dar provoacă daune serioase intereselor întreprinderilor industriale, societății noastre.Ministerul învățămîntului, cu concursul departamentelor economice, al specialiștilor cu înaltă pregătire trebuie să a- sigure în cel mai scurt timp eliminarea atît din învățămîn- tul profesional, cît și din învă- țămîntul superior a manualelor și cursurilor depășite care nu mai au contingență cu realitățile producției noastre industriale, cu stadiul progresului tehnic și economic. 
(ADlauze). Numai o foarte bună informare și cunoaștere a tot ceea ce este nou în știință și o muncă intensă de reexaminare critică și creatoare a fiecărui program de învățămînt și a fiecărui manual sau curs, un deosebit discernămînt în selectarea cunoștințelor predate pot asigura modernizarea reală a conținutului învățămîntului nostru de toate gradele. Învățămîntul trebuie să. pornească de la datele realității obiective, de la nivelul actual și de perspectivă al industriei și celorlalte ramuri economice, pregătind specialiști capabili să lucreze cu maximum de randament în condițiile date ale tehnicii și economiei noastre.Ridicarea nivelului științific al cursurilor și manualelor în învățămîntul profesional, liceal și superior. legarea lor strînsă de realitatea practică a economiei si culturii țării noastre depinde în mod hotă- rîtor, atît de buna pregătire științifică a cadrelor didactice, cît și de dotarea corespunzătoare a laboratoarelor școlilor și facultăților cu aparatura si utilajele necesare activității practice a elevilor și studenților.Trebuie să înțelegem, tovarăși, că nu este suficient să vorbim numai despre necesitatea modernizării continue a conținutului științific al învățămîntului. ci. să acționăm practic, găsind modalitățile concrete pentru înarmarea tuturor cadrelor didactice cu cele mai noi descoperiri ale cunoașterii umane, în fiecare sector de activitate. Este întrutotul îndreptățită dorința exprimată de o serie de vorbitori în această conferință ca Ministerul îhvățămîn- tului să adopte un sistem operativ și eficient de informare a cadrelor didactice cu tot ceea ce apare nou în știință, în domeniile respective de activitate. Trebuie studiate cu toată atenția propunerile făcute în conferință privitor Ia crearea unor case sau cabinete județene ale cadrelor didactice, care să asigure atît o bogată documentare tehnico-științi- flcă corpului profesoral, cît șl ținerea acestuia la curent cu toate noutățile în domeniul științei pedagogice, în vederea perfecționării . pregătirii 

sale științifice șl didactice 
(Aplauze prelungite). Aceste cabinete trebuie să se bucure de sprijinul celor mal bune cadre de specialiști, oameni de știință, profesori cu experiență, devenind în același timp centre ale unui intens schimb de experiență între toți slujitorii școlii, importante nuclee de cercetare științifică a cadrelor didactice. Esențial este ca toate aceste probleme să treacă din stadiul de deziderat In stadiul organizării concrete, realizîndu-se în fapt doleanțele justificate ale cadrelor noastre didactice. (Vii 
aplauze).Așa cum am mai arătat, o condiție importantă a legării strînse de practică a învățămîntului este îmbogățirea dotării școlilor generale și liceelor cu laboratoare, școlilor profesionale și tehnice cu ateliere, ■ modernizării laboratoarelor universitare. Trebuie spus că ministerele economice și Ministerul învățămîntului au făcut prea puțin, după plenara din aprilie anul trecut, pentru îmbunătățirea dotării școlilor de diferite grade cu mijloacele necesare unei temeinice pregătiri practice a elevilor și studenților. Este necesar ca aceste organe să acționeze cu cea mai mare operativitate pentru îmbunătățirea situației în acest domeniu, pentru asigurarea condițiilor în vederea desfășurării unei intense și fructuoase activități practice a tineretului nostru studios.De mare însemnătate pentru progresul școlii românești, pentru ridicarea nivelului în- vățămîntului nostru este dezvoltarea , activității de cercetare științifică a cadrelor didactice. După cum am mai spus, la noi cercetarea științifică în învățămînt a fost multă vreme neglijată și trebuie să arătăm, din păcate, că nici în prezent ea nu se află încă la nivelul dorit. Sînt încă multe catedre care nu se manifestă activ în frontul științific, nu-și aduc "aportul la îmbogățirea patrimoniului științei românești cu noi lucrări de valoare. Există încă o pulverizare a forțelor de cercetare în direcția unor teme minore.E drept, despre cercetarea științifică în învățămînt se vorbește în prezent destul de mult, iar în ce privește necesitatea organizării și dezvoltării sale există un Consens unanim. Cu toate acestea, Ministerul învățămîntului‘nu se ocupă încă în suficientă măsură de înfăptuirea indicațiilor partidului privind valorificare forțelor de cercetare din învățămînt, întărirea legăturilor activității de cercetare a catedrelor cu cerințele practicii și aplicarea rezultatelor cercetării în viață.Nici Consiliul Național al Cercetării Științifice nu acționează cu suficientă energie pentru stimularea activității științifice în instituțiile de învățămînt, pentru coordonarea tuturor forțelor științifice în direcțiile cerute de dezvoltarea țării în cadrul unui plan unic. Este necesar ca Ministerul învățămîntului și Consiliul Național al Cercetării Științifice să acționeze într-o mai strînsă colaborare pentru activizarea cît mai rapidă a forțelor științifice din învățămînt, pentru folosirea acestui valoros potențial în interesul progresului învățămîntului și al științei românești.Conferința dumneavoastră a dezbătut pe larg proiectul de statut al personalului didactic care urmează să capete putere de lege ; cuprin- zînd drepturile și îndatoririle cadrelor didactice, precum și reglementări precise cu privire la organizarea și desfășurarea activității în școli și facultăți, acest statut va contribui la așezarea mai bună a raporturilor din cadrul instituțiilor de învățămînt, la întărirea spiritului de ordine și disciplină în întreaga viață școlară și universitară. Va fi, desigur, necesar ca Ministerul învățămîntului să examineze cu atenție sugestiile făcute cu privire Ia îmbunătățirea Statutului, de a-1 face cît mai a- decvat importantelor funcțiuni ce-i vor reveni în buna desfășurare a învățămîntului nostru.Perfecționarea continuă a învățămîntului de toate gradele impune atît studierea a- tentă a cerințelor societății noastre, generalizarea experienței pozitive pe care am dobîndit-o în decursul timpului în organizarea instrucției publice, cît și cunoașterea documentată a direcțiilor de orientare, a structurii și cursului pe care îl urmează în epoca actuală școala, pe plan mondial. Este știut Că problema adaptării școlii la cerințele noi ale dezvoltării sociale, organizarea ei în pas cu marile cuceriri ale revoluției tehnico-științifice internaționale preocupă îndeaproape forurile guvernamentale și de specialitate din toate țările lumii, corpul . profesoral și masele tineretului de pretutindeni. Tocmai de a- ceea este necesar să ținem, seama de realizările valoroase 
dobîndite in alte țări pe 

planul organizării școlare, să folosim tot ceea ce est® mal bun în experiența internațională pentru asigurarea progresului continuu al școlii noastre corespunzător construcției socialiste în România. (Aplau
ze puternice).Stimați tovarăși,

Este un adevăr incontestabil că școala, învățămîntul nostru de toate gradele constituie factorul hotărîtor în instruirea științifică și culturală, în educarea multilaterală a ți-, nerelor generații. Consfătuirea dumneavoastră a acordat un loc important dezbaterii problemelor legate de educația comunistă a tineretului din școli și universități. Consider întrutotul justificată această atenție, problema educației comuniste a tineretului situîndu- se în centrul preocupărilor partidului nostru, al întregii societăți oare acordă o importanță de prim ordin fizionomiei moral-politice a schimbului de mîine — viitorul însuși al patriei. Analizarea a- tentă a acestei importante probleme sociale se impune ou atît mai mult cu cît, paralel cu remarcabilele succese obținute în creșterea și educarea noilor generații în anii socialismului, în activitatea desfășurată de școală în această direcție continuă să persiste încă o serie de neajunsuri serioase.Educația comunistă a tineretului mai este încă concepută de unii tovarăși ca o activitate ce se rezumă exclusiv, sau în cea mai mare parte, la predarea unor teze generale despre socialism și comunism, la însușirea de către elevi și studenți a prevederilor unor hotărîri de partid și de stat. O asemenea viziune despre munca de educație comunistă are un caracter simplist, nu corespunde exigențelor deosebite ale operei de edificare a unei societăți socialiste moderne, nivelului la care a a- juns cunoașterea umană . în epoca contemporană, cerințelor construirii înaltei civiliza-. ții comuniste pe pămîntul patriei noastre. (Vii aplauze).A crește noile generații în spiritul comunismului înseamnă, pe de o parte, a le ajuta să se ridice la nivelul.cunoașterii științifice proprii acestei jumătăți de secol, să-și. însușească chintesența științelor moderne ' fără de care nu poate fi. conceput astăzi progresul societății, să devină specialiști de înaltă competență și, pe dp altă parte, să asimileze o vastă cultură generală, umanistă, să-și însușească concepția ma- terialist-dialectică care le dă o .' reprezentare clară, asupra ros tului lor în societate, îi ajută să înțeleagă perspectivele și. sensul dezvoltării istorice, imperativele majore ale vremurilor noastre. Numai, îmbirtfnd armonios aceste laturi fundamentale, inseparabile, ale e- ducației, cristalizînd astfel personalitatea elevilor și studenților, vom putea forma cu adevărat un tineret în stare să ducă mai departe făclia progresului, să continue cu succes măreața operă de construire a socialismului și comunismului in România. (Aplauze puternice, 
prelungite).în acest sens, o importanță deosebită are, pe lingă perfecționarea predării cunoștințelor de specialitate — la care m-am referit pe larg în cursul acestei expuneri — predarea disciplinelor umaniste și a științelor sociale. întruchipînd ideile și aspirațiile avansate ale celor mai luminate minți, precum și idealurile umanismului socialist, propriu societății noastre, în centrul căruia se află afirmarea multilaterală a personalității omului, aceste discipline sînt chemate să contribuie la elevarea spirituală a tinerilor, șă le insufle profunde convingeri Umaniste, să facă din eî militanți revoluționari activi pentru năzuințele de libertate și dreptate socială ale lumii contemporane.Un loc important ocupă în programele de învățămînt din licee și universități discipline ea istoria, estetica, literatura și lingvistica, istoria artelor — care au menirea de a dezvolta cultura generală a tinerilor. Aceste catedre trebuie să fiă tribune de luptă pentru O poziție înaintată în cultură și artă, pentru combaterea concepțiilor idealiste, retrograde, care pot avea repercusiuni negative asupra conștiinței șl gindirii tineretului.Din păcate, trebuie să spunem că unele din aceste , catedre nu-și îndeplinesc în cele mai bune condițiuni această misiune. în unele cursuri își măi fac loc confuzii, de la tribuna școlii se mai propagă pe alocuri, într-un fel- sau altul, concepții sau mentalități înapoiate. Unele capitole din istoria națională și universală, de istorie a curentelor de gîn- dire filozofice, estetice, literare și artistice sînt prezentate în mod necritic, nedialectic, de pe poziții obiectiviste, în legătură cu aceasta aș dori să mă refer din nou la ceea ce am spus la Plenara Comitetului Central, din aprilie anul trecut, și anume că se impune ca toți tovarășii care lucrează în acest sector să dovedească 

mai multă exigență în primul rînd față de ei înșiși și în aceeași măsură față de pregătirea studenților. Trebuie să a- rătăm că, din păcate, tocmai de la facultățile de științe u- manistice unii absolvenți ră- mîn cu anumite confuzii. De ce se întîmplă lucrul acesta ? Sîntem îndreptățiți să ne punem întrebarea : Cum este posibil ca la anumite catedre chemate să se ocupe de predarea filozofiei noastre, de înarmarea tineretului cu concepția materialist-dialectică despre viață să-și facă loc anumite confuzii. Nu cumva la unii tovarăși din corpul didactic însuși persistă confuzii ? Cred că putem afirma fără teama de a greși că realitatea este tocmai aceasta, că într-adevăr unele cadre didactice nu dovedesc suficientă claritate și combativitate în predarea acestor științe. (Mani
festări aprobatoare în sală). Catedrele la care m-am referit trebuie să-i ajute pe elevi și studenți să se orienteze în selectarea și interpretarea justă a vastului tezaur, de valori spirituale ale poporului nostru și ale umanității, să dobîndească criterii ștințifice — în lumina principiilor filozofiei materialist-dia- lectice — de apreciere a curentelor de idei vechi și noi care s-au înfruntat și se înfruntă în societate, să-și educe gustul estetic, să militeze pentru o cultură socialistă, angajată, pusă în slujba progresului social. Ele trebuie să-i ajute pe tineri să facă o distincție netă între ceea ce este Cu adevărat valoros și avansat în creația contemporană, de ceea ce exprimă influența ideologiei reacționare a imperialismului, de ceea ce reprezintă decadență în cultura promovată de clasele exploatatoare.Așa cum s-a subliniat pe bună dreptate în cadrul Conferinței, neajunsuri serioase continuă să persiste și în activitatea catedrelor de științe sociale. Unele cursuri și semi- narii de științe sociale se desfășoară în mod schematic și simplist, se reduc la memorarea mecanică a unor formule generale lipsite de suflul proaspăt al problematicii vieții, rupte de tumultul creator al gîndirit Sociale din țara noastră, de preocupările ideologice multilaterale ale întregului nostru partid. Unele cadre didactice ocolesc dezbaterea vie a unor probleme arzătoare, de stringentă actualitate îh gîndirea social-politică și economică, nu stimulează schimbul viu de idei — singura metodă de clarificare aprofundată a problemelor.Științele sociale trebuie să abordeze cu îndrăzneală procesele lumii contemporane, să răspundă nemijlocit și convingător aspirației legitime a tineretului de a înțelege, de a cunoaște. Filozofia noastră revoluționară, marxism-leni- nismul, își afirmă superioritatea față de ideologiile adverse tocmai prin capacitatea de a găsi răspunsuri fundamentate la întrebările pe care și le pune tineretul, ca și orice cetățean, cu privire la soarta omului, la perspectivele dezvoltării societății, la multitudinea de aspecte ale existentei sociale. Ideologia noastră trebuie să contribuie la formarea gîndlrii creatoare a noilor generații, să stimuleze pasiunea pentru adevăr în știință și viață, să contribuie la dezvoltarea cunoașterii, pe baza generalizării rezultatelor practicii și a noilor cuceriri științifice, a fenomenelor relevate de dezvoltarea socială contemporană.Știm cu toții că marxism- leninismul nu este o dogmă ci o știință vie, creatoare ; numai cei care înțeleg și folosesc materialismul dialectic ca o metodă de cercetare a dezvoltării societății sînt în stare să înțeleagă fenomenele, evenimentele, să aibă o perspectivă clară. Trebuie să subliniem că partidul nostru se străduiește ca, folosind materialismul dialectic, învățătura marxist-leni- nistă ■ ca o metodă dă ' cercetare să Cunoască sensul evoluției- sociale, sensul luptei revoluționare în lume și, pe a- ceastă bază, să elaboreze linia sa politică generală, atît îh ce privește dezvoltarea internă cît și activitatea internațională. Putem spune fără a ne îngîm- fa că în lipii ..generale partidul nostru reușește sa acționeze în acest spirit. Vom realiza și în viitor acest imperativ, dacă în toate domeniile de activitate, inclusiv în învățămînt, vom a- corda atenție însușirii și înțelegerii creatoare a marxism- leninismului, a materialismului dialectic. (Aplauze puterni
ce, prelungite).Școala, întregul corp profesoral, trebuie să folosească mai bine largile posibilități de care dispun pentru formarea etică și civică a tinerei generații, pentru a sădi în conștiința acesteia respectul față de muncă, dragostea față de patrie, internaționalismul socialist, devotamentul față de cauza socialismului și comunismului, principiile dreptății și echității sociale, normele unei comportări înaintate în viață. Cadrele didactice au da

toria să cultive spiritul de dte-« cipllnă și ordine în îndeplinirea obligațiilor ce revin elevilor și studenților atît în școli și facultăți, cît și in muncă și viață.Apare astfel, tovarăși, ca un adevăr incontestabil, faptul că răspunderea pentru educația comunistă a tineretului revine întregului nostru corp didactic, tuturor catedrelor și disciplinelor școlare care trebuie să participe în mod activ și nemijlocit, pe planuri multilaterale, la pregătirea științifică și culturala a elevilor și studenților, la formarea lor spirituală, lâ cultivarea în gîndirea și conștiința lor, a concepției noastre despre lume și viață. Numai astfel școala își va putea aduce o contribuție de mare preț la instruirea și pregătirea pentru viață a tineretului patriei, a noilor generații, în fața cărora stă sarcina de onoare de a-și consacra energia, priceperea, competența și entuziasmul tineresc, înfloririi națiunii noastre socialiste. (Aplauze puternice).

Tovarăși,
Un rol deosebit de important în dezvoltarea școlii noastre de toate gradele au organele de partid județene și orășenești, comitetele și organizațiile de partid din școli și facultăți. Reunind un puternic detașament de comuniști — mai mult de jumătate din numărul cadrelor didactice — organizațiile de partid dispun de o mare capacitate de. înrîu- rire pozitivă a întregii vieți școlare.Organizațiile de partid trebuie să se manifeste mai activ în toate domeniile vieții școlare și universitare, pentru 

a asigura aplicarea întocmai a politicii partidului cu privire, la dezvoltarea continuă a în-^ vățămîntului din țara noastră. Ele au datoria să se preocupe în continuare cu toată atenția, de primirea în partid a celor mai bune cadre didactice și, totodată, a unui număr mai mare de studenți dintre elementele cele mai valoroase, a- sigurînd ca în fiecare facultate și în fiecare an sa existe puternice organizații de partid care să asigure promovarea fermă a liniei partidului i.i guvernului în întreaga viață universitară. Este necesar ca și comitetele județene, municipale și orășenești de partid să se preocupe mai intens, decît pînă acum de îndrumarea școlilor și facultăților, să sprijine în mai mare măsură activitatea organizațiilor de partid din aceste unități. Considerăm că sarcina principală care revine organelor și organizațiilor de partid în învățămînt este aceea de a dinamiza activitatea organizatorică concretă pentru traducerea în viață a directive- lor Comitetului Central și tf ' prevederilor Legii învățămîntului. Ele trebuie să combată cu tărie tendințele de tergiversare a aplicării hotărîrilor a- doptate, de înlocuire a muncii organizatorice concrete cu declarații generale și angajamente formale. Ele au datoria de a milita pentru dezvăluirea deschisă a lipsurilor și neajunsurilor din activitatea instituțiilor de învățămînt, de a cultiva un spirit de înaltă exigență partinică în școală, de consecvență în înfăptuirea programului de dezvoltare și modernizare a învățămîntului, de creare a unei atmosfere de ordine și disciplină indispensabile bunei funcționări a sistemului nostru școlar. îndatoriri importante revin organizațiilor de partid din învățămînt în direcția activității de educație comunistă a tinerilor, de dezvoltare a conștiinței lor de cetățeni devotați ai patriei noastre, de formare a trăsăturilor etice proprii omului nou al orînduirii noastre socialiste. In felul a- cesta, organele și organizațiile de partid își vor afirma și în acest domeniu rolul de forță dinamică a vieții noastre sociale, misiunea de forță politică conducătoare, încredințată. de societatea noastră social istă. (Vii aplauze).în îndeplinirea tuturor o- biectivelor la care m-am referit, importante sarcini revin și organizațiilor sindicale din școli și facultăți. Colaborînd mai strîns cu Ministerul învățămîntului, cu conducerile instituțiilor de învățămînt, Uniunea sindicatelor din învățămînt, organizațiile sindicale ale cadrelor didactice trebuie să a- ducă o mai. mare contribuție la înfăptuirea programului de măsuri stabilit de partid, în vederea perfecționării și dezvoltării instrucției publice în țara noastră, a ridicării nivelului muncii profesionale și educative a întregului nostru corp profesoral.Sarcini de mare răspundere revin organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist, asociațiilor studențești și organizațiilor de pionieri, care cuprind cea mai lârgă masă a tineretului din șcbli $i facultăți. A- ceste organizații trebuie să aibă uh rol ma, activ în viața școlii, să acționeze mal intens, prin mijloace variate, pentru educația comunistă a elevilor și' studenților, pentru
(Continuare in pag. a IlI-a)
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CONFERINȚA NALONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

CHEMAREA
CONFERINȚEI NAȚIONALE

I

A PERSONALULUI DIDACTIC
(Urmare din pag. a Il-a)cultivarea dragostei de învățătură a acestora, a spiritului datoriei și responsabilității sociale. a unei atitudini demne, înaintate. în școală și în societate, a fiecărui tînăr.La rindul lor, in conformitate cu noua lege d- organizare și funcționare a consiliilor populare, organele locale alo puterii de stat au atribuții lărgite în domeniul conducerii activității de instrucție publică. al eforturilor pentru ridicarea continuă a nivelului științific și educativ a procesului de învățămînl in toate școlile.Este necesar ca Ministerul învățămîntului. celelalte ministere și instituții centrale care au răspunderea in nuna funcționare a școlii, organele de pariid și de stat județene, conducerile instituțiilor școlare să analizeze cu maximum de seriozitate și răspundere criticile și propunerile făcute de cadrele didactice, să tragă concluziile corespunzătoare din analiza făcută in cadrul Conferinței Naționale și. mai ales, să întreprindă de urgență măsurile practice ce se impun pentru soluționarea numeroaselor probleme ridicate. Considerăm, tovarăși, că dispunem dc sot ceea ce este necesar — un valoros corp profesoral, un tineret harnic și entuziast., o bază materială in continuă dezvoltare și un program de perspectivă clar — pentru a putea înfăptui în cit mai bune con- dițiuni indicațiile Congresului al IX-lea al partidului în. domeniul dezvoltării și modernizării învățămîntului, ho- tărîrile plenarei din aprilie 1968, Directivele Comitetului Central și noua Lege a învățămîntului, asigunnd astfel ca școala noastră să-și îndeplinească din ce în ce mai bine înalta ei misiune socială. Sîntem convinși că în cel mai scurt timp vom putea constata o îmbunătățire simțitoare a întregii activități în domeniul învățămîntului. (Aplauze).Stimați tovarăși,Punînd în centrul activității sale desăvîrșirea construcției socialismului, statul nostru a- cor^ă în același timp o aten- țit deosebită problemelor internaționaleIn întreaga lor activitate, partidul și guvernul pornesc de la faptul că între sarcinile naționale — făurirea bazei teh- nico-materiale, dezvoltarea învățămîntului, științei, culturii și ridicarea bunăstării întregului popor — și sarcinile internaționale — prietenia și colaborarea cu țările socialiste, promovarea unei politici de pace și prietenie cu toate popoarele lumii, solidaritatea cu toate forțele antiimperialiste — există o strînsă interdependență și unitate dialectică. Numai îmbinînd în mod armonios aceste două laturi ale activității noastre politice se poate asigura rezolvarea cu succes a sarcinilor construcției socialiste și, în același timp, se poate contribui activ la cauza socialismului și păcii în lume. (Aplauze puternice).Pornind de la aceste considerent'', Comitetul Central al partidului și guvernul țării noastre promovează o politică externă activă în centrul căreia se află prietenia și colaborarea cu țările socialiste. Noi considerăm că în condi
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partid Vîlcea, Ion Stoian, rec
torul Academiei de științe so- 
cial-politice „Ștefan Gheor
ghiu", prof, emerit Achim 
Costea. de la Liceul nr. 1 din 
Tr. Severin, prof, emerită 
Petra Vlaic-u, directoarea Li
ceului nr. 2 — Giurgiu, Du
mitru Gheorghiu, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, acad. Cristofor Si- 
mionescu, rectorul Institutului 
politehnic din Iași, Mircea An- 
gelescu, președintele Uniunii 
Asociațiilor Studenților din 
România, inginerul Ionel
Sdria, directorul Grupului șco
lar al Uzinei de vagoane din 
Arad.

Continuînd fructuosul
schimb de vederi și de expe
riență, început in urmă cu 
două zile, dezbaterile — des
fășurate in spiritul înaltului 
democratism de care este pă
trunsă întreaga viață social- 
politică a țării — au sintetizat 
progresul înregistrat în învă- 
țamintul nostru de toate gra
dele, sarcinile ce se impun și 
potențialul de care dispunem 

țiile de azi., cind între țările socialiste se manifestă deosebiri de păreri și divergențe intr-o seric de probleme ale dezvoltării contemporane, a- vem datoria, atit fată de poporul nostm, cit și față de sistemul mondial socialist, față de cauza socialismului în ge-, neral, de a mii ta neobosit pet'ni depășirea situației actuale. pentru normalizarea și .ntăriron unității larilor socialiste. (Aplauze puternice, îndelungate).Noi considerăm că deosebirile de păreri sîm vremelnice si că datoria fiecărui partid comunist di-, țările socialiste este de a acționa pentru lichidarea divergențelor și întărirea unității pe baza prinriuii- Jor marxist-leninisi ? — internaționalismul socialist, egalitatea în drepturi, respectarea independenței și suveranității, neamestecul m treburile interne și întrajutorarea tovără- r sească. Pentru a face să triumfe aceste principii este necesar să se înlăture cu hotă- rîre greșelile și practicile ne- juste care și-au făcut loc în decursul anilor. (Vii aplauze), încercările de justificare a greșelilor, precum și apariția u- r.or noi teze care contravin principiilor marxist-leniniste, cum este teza ..suveranității limitate" nu fac deeît să complice lucrurile, să frineze procesul de refacere și întărire a unității.Partidul Gomunist Român este ferm hotărit să militeze neobosit pentru înlăturarea neînțelegerilor existente, pentru întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste. (Aplauze îndelungate).Partidul nostru acordă o importanță deosebită relațiilor de colaborare frățească cu partidele comuniste și muncitorești din țările capitaliste, manifes- tîndu-și solidaritatea interna- ționalistă cu oamenii muncii de pretutindeni. Considerăm că deosebirile de păreri într-o problemă sau alta nu trebuie Să afecteze relațiile dintre partidele comuniste. In situația internațională de azi se impune, mai mult ca oricînd, întărirea solidarității comuniștilor din toată lumea. (Aplauze puternice).Unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale poate fi reală și puternică numai dacă se bazează pe unitatea de monolit a fiecărui partid. De aceea, noi considerăm că nu trebuie admisă nici o acțiune care slăbește unitatea partidelor comuniste și muncitorești. Dacă într-un partid sînt deosebiri de păreri asupra unor probleme, este evident că ele trebuie rezolvate în spirit partinic în interiorul acestuia, urmărindu-se întărirea unității de luptă a tuturor comuniștilor. în asemenea situații, orice amestec din afară nu poate deeît să dăuneze partidului respectiv, cauzei luptei revoluționare și socialismului. Partidul Comunist Român se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu celelalte partide comuniste frățești, pentru întărirea unității mișcării comuniste, deoarece numai așa a- ceasta își va putea realiza rolul său de forță socială, de avangardă în dezvoltarea societății contemporane, în lupta pentru pace și socialism. (Vii aplauze).Stimați tovarăși, în împrejurările actuale, cind în atmos

în vederea ridicării lui pe o 
treaptă superioară, la nivelul 
cerințelor crescînde ale econo
mici noastre, al progresului ac
tual și de perspectivă pe care 
îl înregistrează știința pe plan 
național și mondial.

Pe marginea raportului pre
zentat la conferință de minis
trul învățămîntului, în lumina 
Directivelor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1968, a Legii 
învățămîntului și vorbitorii 
din cursul zilei de vineri di
mineața au abordat probleme 
din cele mai cariate domenii 
ale complexului proces de în
vățămînt. Pornind de la ideea 
necesității imperioase ca școa
la să încorporeze operativ și 
în mod organic tot ceea ce 
este nou în domeniul științei, 
ei s-au referit la aspecte le
gate de îmbunătățirea struc
turii și conținutului învăță
mîntului, a planurilor și pro
gramelor, a manualelor și 
cursurilor universitare, de dez
voltarea cercetării științifice 
desfășurată de personalul di
dactic. Perspectiva introduce
rii învățămîntului general o- 
bligatoriu de 10 ani și a ex
tinderii învățămîntului ele

fera politică mondiaîă persistă atîția germeni ai neîncrederii și tensiunii, problema cardinală este înmănuncherea eforturilor tuturor forțelor progresiste, ale tuturor statelor, mari și mici, pentru a asigura continuarea procesului de destindere, pentru eliminarea focarelor de neliniște și conflict, pentru însănătoșirea relațiilor și dezvoltarea colaborării internaționale. Consa- erîndu-se acestor obiective. Partidul Comunist și guvernul României răspund în cel mai Înalt grad țelurilor societății noastre socialiste, preocupărilor profund pașnice și constructive ale întregului nostru popor. înfăptuirea destinderii, dezvoltarea unor relații normale între state reprezintă totodată o cerință obiectivă a vieții internaționale. Ea decurge din interesul vital al întregii omeniri de a evita un cataclism termonuclear, din năzuințele popoarelor de a se consacra ridicării nivelului de trai, din dorința arzătoare a națiunilor recent, trezite la viața de a lichida moștenirea trecutului de asuprire colonială, din nevoia intensificării schimbului de bunuri materiale și spirituale, ca o condiție a progresului general în epoca noastră. Tocmai de aceea politica ce se inspiră din aceste cerințe și deziderate supreme se bucură de adeziunea deplină a popoarelor, a opiniei publice de pretutindeni. în a- celași timp, acțiunile care se înscriu în tiparele învechite și discreditate ale ..războiului rece", încercările de a frîna cursul spre destindere întîm- pină dezaprobarea categorică a opiniei publice internaționale.întreaga viață internațională învederează că una din condițiile fundamentale ale progresului pe calea dezvoltării încrederii și colaborării dintre națiuni este așezarea fermă a raporturilor dintre state pe temelia solidă a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Respectarea strictă a acestor principii, a dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, de a-și alege de sine stătător căile dezvoltării, de a-și exercita prerogativele suveranității naționale, reprezintă premiza esențială a unei colaborări internaționale eficiente și rodnice, chezășia consolidării păcii în lume. (Aplauze puternice).Progresul destinderii, ccmso- lidarea securității internaționale nu se realizează spontan, de la sine, și nici nu șe poate limita numai la declarații de intenții. Destinderea reclamă eforturi stăruitoare din partea tuturor, o politică activă, constructivă, dezvoltarea contactelor și abordarea problemelor majore pe calea tratativelor, găsirea căilor de soluționare a problemelor în suspensie în viața internațională, în relațiile dintre state, potrivit cu interesele întregii omeniri, cu interesele păcii și colaborării.Un rol profund dăunător au măsurile care duc la activizarea cursei înarmărilor — de genul celor luate in cadrul recentelor reuniuni ale N.A.T.O.— actele cu caracter militar— cum sînt organizarea de manevre cu participarea mai multor state, la granițele altor țări. Asemenea manevre nu

mentar de la vîrsta de 6 ani 
a generat dezbateri și propu
neri valoroase privind asigu
rarea necesarului de personal 
didactic calificat, perfecționa
rea continuă a cadrelor. Vor
bitorii au relevat atenția con
stantă pe care partidul și statul 
o acordă bunei desfășurări a 
învățămîntului pentru naționa
litățile conlocuitoare, în con
textul măsurilor care se iau 
pentru dezvoltarea și perfec
ționarea învățămîntului de 
toate gradele, rolul consiliilor 
populare și inspectoratelor 
școlare județene de învățămînt 
în sprijinirea școlii, posibilită
țile pe care le au școlile pen
tru autodotarea cu material 
didactic, noile mijloace, mo
derne, de instruire și educare 
a tineretului.A fost subliniată necesita
tea îmbunătățirii predării dis
ciplinelor social-politice, în 
vederea înarmării tineretului 
cu concepția materialist-dia- 
lectică despre natură și so
cietate, cu principiile politi
cii interne și externe a parti
dului și statului nostru. Orien
tarea profesională a tineretu
lui, educarea lui în spiritul 

pot fi socotite deeît demonstrații de forță, care urmăresc scopuri de intimidare, tind să creeze neliniște și încordare, nu pot deeît să aducă grave prejudicii intereselor popoarelor de pe continentul european și din toată lumea. Nu pe această cale, nu prin zăngănit de arme se poate obține destinderea, se pot îmbunătăți relațiile dintre state : prin caracterul și consecințele lor, a- semenea manifestări amintesc de practicile discreditate ale ..războiului rece“ și, în nici un caz nu au r.imic comun cu mefodede și interesele destinderii. colaborării și păcii între popoare. (Vii aplauze).Iată de ce Comitetul Central aJ partidului și guvernul român consideră că ar fi în interesul tuturor popoarelor, al cauzei păcii și securității dacă s-ar renunța la asemenea manevre și demonstrații militare. (Aplauze puternice, îndelung repetate).Ca tară europeană, România este vital interesată în evoluția pozitivă a raporturilor dintre statele continentului nostru. în instaurarea unui climat de pace și securitate. Noi considerăm că absolut toate popoarele de pe continent, ca și popoarele de pretutindeni, care știu că înfruntările armate din Europa au atras în viitoarea lor și populațiile altor continente, sînt interesate ca Europa să nu mai devină niciodată centrul și teatrul unor noi conflagrații mondiale, ci terenul unei conlucrări fertile pentru valorificarea potențialului material și uman al fiecărei țări, în interesul progresului general al păcii pe continent și în întreaga lume. Calea sigură pentru realizarea acestui deziderat este așezarea relațiilor intereuropene pe baze noi, sănătoase, intensificarea colaborării economice, tehnlco-știin- țifice, politice și diplomatice dintre toate tarile, fără deosebire de orînduire socială, lărgirea contactelor între reprezentanții țărilor europene.Desigur, există încă forțe care se opun unui asemenea curs al dezvoltării relațiilor în Europa. Tocmai de aceea este necesar să se desfășoare o luptă activă împotriva imperialismului și reacțiunii internaționale. a forțelor militariste și revanșarde care se opun tendințelor de însănătoșire a relațiilor și climatului internațional. Un rol esențial în această luptă îl au tocmai acțiunile pozitive pentru normalizarea relațiilor și dezvoltarea colaborării între statele europene. Considerăm că acesta este spiritul în care sînt chemate să acționeze țările europene, mari și mici, care se simt responsabile pentru destinele popoarelor lor și ale întregii Europe. Nu trebuie precupețit nimic pentru ca a- cest spirit să triumfe în relațiile internaționale. România este hotărîtă să consacre și în viitor toată atenția și eforturile sale înfăptuirii acestor o- biective. cu convingerea că a- ceasta reprezintă o contribuție de seamă la cauza păcii în Europa și în lumea întreaga. (Aplauze puternice).în direcția dezvoltării progresiste a lumii contemporane, a apărării păcii și securității popoarelor acționează în zilele noastre forțe uriașe — țările socialiste, clasa muncitoare in

dragostei față de patrie, față 
de popor, față de conducăto
rul său, Partidul Comunist Ro
mân, precum și pregătirea ti
nerei generații pentru apăra
rea patriei, au fost relevate ca 
sarcini de mare cinste ce se 
pun educatorilor, învățători
lor, profesorilor, tuturor celor 
care activează în domeniul 
învățămîntului.

Dezbateri ample au avut 
loc și pe marginea proiectului 
Statutului personalului didac
tic. Vorbitorii au subliniat cu 
mîndrie locul de cinste si ro
lul pe care personalul didac
tic le are în societatea noas
tră, largul proces de demo
cratizare a activității și' con
ducerii instituțiilor de învă
țămînt.

Grija cu care partidul și 
statul, întregul nostru popor, 
înconjoară pe părinți su
fletești ai tinerei noastre ge
nerații, măsurile întreprinse 
pentru a le asigura condiții de 
muncă și de viață tot mai 
hune și-au găsit ecou în cu
vinte calde de mulțumire și 
adîncă recunoștință adresate 
partidului și statului.

Vorbitorii și-au exprimat an

deziunea fermă a corpului 
profesoral la politica internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru, hotărîrea nestră
mutată a slujitorilor școlii de 
a-și îndeplini cu elan și dă
ruire înalta lor misiune so
cială.A fost aprobat proiectul 
Statutului personalului didactic 
din Republica Socialistă Ro
mânia.

Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm a fost adoptată 
Chemarea Conferinței națio
nale a personalului didactic 
către toți membrii corpului 
didactic din Republica So
cialistă România.

Pe adresa Conferinței a 
fost primit un mare număr 
de telegrame din partea co
lectivelor de cadre didactice 
ale unor școli generale, licee 
de cultură generală și de spe
cialitate, școli profesionale și 
tehnice, instituții de învăță
mînt superior, unități de pio
nieri și organizații U.T.C., în
treprinderi economice, care au 
urat deplin succes lucrărilor 
Conferinței.

(Agerpres)

ternațională, mișcarea comunistă, tinerele state independente, popoarele care se ridică pentru scuturarea jugului colonial, cercurile largi democratice, opinia publică progresistă din întreaga lume. Noi ne exprimăm încrederea că, prin întărirea unității lor, prin acțiunea lor hotărîtă, a- ceste forțe pot asigura desfășurarea unui curs pozitiv al vieții internaționale, pot înlătura obstacolele ridicate de cercurile imperialiste în calea însănătoșirii relațiilor internaționale, pot asigura succesul luptei pe calea destinderii, păcii și colaborării între popoare. (Vii aplauze).Stimați tovarăși,în încheiere vă rog să-mi permiteți să-mi exprim convingerea că lucrările Conferinței dumneavoastră vor constitui un puternic imbold în munca întregului corp profesoral pentru dezvoltarea și perfecționarea continuă a învățămîntului de toate gradele, pentru realizarea programului Partidului Comunist Român de edificare a socialismului în patria noastră. (Aplauze puternice).De munca dumneavoastră, tovarăși, depind pregătirea și formarea unui tineret cult, temeinic instruit, pătruns de idealurile socialismului, animat de înalte sentimente patriotice, a unei generații capabile să ducă mai departe cu succes ștafeta progresului, a socialismului și comunismului în România, (zlplauze puternice, prelungite). Doresc să subliniez din nou că partidul și guvernul dau o înaltă apreciere învățătorilor și profesorilor din întreaga țară, a- cordă toată cinstirea muncii de răspundere pe care o desfășoară aceștia pentru instruirea și educarea tineretului patriei noastre, contribuției importante pe care ei o aduc la progresul României pe drumul civilizației socialiste. (Vii și îndelungi aplauze). Dați-mi voie, stimați tovarăși, să adresez de la tribuna acestei Conferințe, în numele conducerii de partid și de stat, calde felicitări întregului nostru corp profesoral pentru rezultatele obținute și să vă urez dumneavoastră și tuturor cadrelor didactice succese tot mai mari în îndeplinirea nobilei misiuni pe care o aveți. (Aplauze puternice, îndelungate).Sîntem încredințați că slujitorii școlii, folosind condițiile create de partid și de stat, preocupîndu-se permanent de îmbunătățirea procesului ins- tructiv-educativ își vor îndeplini cu cinste îndatoririle de mare răspundere ce le revin, dînd țării cadre tot mai temeinic pregătite, capabile să ridice pe trepte și mai înalte viața materială și spirituală a patriei, să adauge noi și durabile realizări edificiului nostru socialist, să contribuie la făurirea viitorului fericit al poporului nostru. (Aplauze puternice).Să muncim în așa fel, tovarăși, îneît generațiile de mîine să poată spune : iată am avut asemenea învățători și profesori, asemenea dascăli comuniști care au știut să-și facă datoria față de popor, față de idealurile socialismului și comunismului 1întreaga asistență se ridică, aplaudă puternic, îndelungat.

CĂTRE TOȚI MEMBRII
CORPULUI DIDACTIC DIN
REPUBLICA SOCIALISTĂ

ROMÂNIAîn ultima zi a lucrărilor, participanții la Conferința națională a cadrelor didactice au adoptat o Chemare adresată personalului didactic din întreaga țară, în care se spune, printre altele :Conferința națională a cadrelor didactice, convocată din îndemnul Partidului Comunist Român în zilele de 5, 6 și 7 februarie a.c., în Capitala țării, reunind pe reprezentanții unuia dintre cele mai numeroase detașamente ale intelectualității, a luat în dezbatere, într-o atmosferă de entuziasm și înaltă răspundere, marile probleme ale învățămîntului și ale activității personalului didactic din România. Desfășurindu-se în lumina Directivelor C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea învățămîntului și a Legii învățămîntului — elaborate pe baza hotărîrllor Congresului al IX-lea al P.C.R. — Conferința a constituit un eveni- | ment important în viața școlii românești.„Statutul personalului didactic din România", al cărui proiect a fost dezbătut de Conferință, consfințește locul și rolul de seamă pe care-1 joacă școala și corpul didactic în societatea românească contemporană. Adăugîn- du-se altor documente importante ale învățâ- mîntului nostru, StatiituJ va îmbunătăți, fără îndoială, munca tuturor slujitorilor școlii noastre, va contribui la perfecționarea neîntreruptă a activității lor profesionale și științifice.Munca noastră, a cadrelor didactice — se arată în continuare în Chemare — se înscrie în aria celor mai frumoase și mai importante activități umane. Ținînd pasul cu progresul necontenit al culturii și științei contemporane, cu iureșul nestăvilit al prefacerilor sociale, școala trebuie să fie un organism viu, dinamic și modern, în înțelesul cel mai deplin al cuvîntului, receptiv Ia nou, capabil să se adapteze rapid și creator la exigențele societății noastre.Școala noastră — focar al ideilor înaintate ale epocii socialiste — are nobila misiune de a forma caractere, oameni integri cu o concepție clară asupra sensului vieții, înzestrați cu ferme convingeri etice, politice și civice, oameni in- teligenți, cinstiți, activi și demni, devotați patriei și Partidului Comunist Român, generații capabile să preia și să continue efortul înaintașilor pentru ridicarea României spre noi culmi ale progresului. Conferința cheamă cadrele didactice să dăruiască cu însuflețire și devotament cunoștințele, priceperea, experiența și pasiunea lor pentru înfăptuirea acestor înalte țeluri.Prin întreaga noastră activitate — se arată în Chemare — să contribuim la cunoașterea și studierea de către elevi și studenți a materialismului dialectic și istoric, a concepției marxist-leniniste despre lume și viață, a politicii partidului și statului nostru, să dăm tineretului școlar și universitar o orientare ideologică clară și fermă. Sâ-1 ajutăm să-și făurească convingerile și sentimentele moral-politice caracteristice omului înaintat al societății socialiste. Acestea nu pot fl numai rodul unei ample transmiteri a tezelor generale, abstracte, ci trebuie să fie rezultatul asimilării profunde a culturii umaniste, a legării strînse a cunoștințelor de viață. învățămîntul are datoria de a educa întregul tineret al patriei, indiferent de naționalitate, în spiritul prieteniei de nezdruncinat, al respectului reciproc, pentru a-și dedica, in strînsă unitate, întreaga energie dezvoltării continue a patriei comune — România socialistă.Adresîndu-se educatoarelor și învățătorilor, Conferința națională a cadrelor didactice îi cheamă să stimuleze dorința de cunoaștere a copiilor, aptitudinile și capacitățile lor, să le dezvolte dragostea de carte, interesul și respectul pentru muncă, să formeze tinerele vlăstare ale țării în spiritul omeniei, al cinstei, al dragostei față de patrie, al devotamentului față de popor și partid.Profesorii din învățămîntul de cultură generală sînt chemați să ofere elevilor datele cele mai importante ale științei moderne, dezvoltîndu-le gîndirea creatoare, interesul pentru studiu și cercetare, stimulîndu-le spiritul realist și fantezia. Aduceți contribuția voastră entuziastă — se spune în Chemare — la organizarea și întărirea școlii generale de - ani, care va asigura întregii națiuni un nivel de cultură ridicat.Adresîndu-se profesorilor și maiștrilor din învățămîntul profesional și tehnic, Chemarea le cere să pregătească cu pasiune și răspundere muncitorii calificați, maiștrii și cadrele tehnice necesare tuturor ramurilor economiei

naționale; să împletească armonios pregătirea teoretică cu instruirea practică, să asigure absolvenților cunoștințele profesionale și de cultură generală care să le permită să țină pasul cu tehnica modernă, cu cuceririle științifice ce se introduc pe scară tot mai largă în producție.Membrilor corpului didactic universitar — Chemarea le cere să folosească din plin posibilitățile puse la dispoziție de societatea noastră socialistă pentru a da tineretului țării noastre o înaltă pregătire științifică, atît teoretică, cit și practică, să contribuie cu competența și experiența lor la formarea unor oameni de înaltă ținută intelectuală și morală, cu o concepție înaintată despre lume și viață, devotați patriei și poporului. Ei sînt chemați de asemenea, să intensifice cercetarea științifică pentru a spori tezaurul culturii naționale, pentru a ridica învățămîntul la un nivel tot mai înalt.îmbunătățirea neîntreruptă a procesului de învățămînt — se spune mai departe în Chemare — adaptarea lui la nevoile actuale și de perspectivă ale dezvoltării societății noastre socialiste, ridicarea calitativă a nivelului de pregătire -a elevilor și studenților, impun preocupări sistematice pentru propria desă- vîrșire profesională, pentru ridicarea la un nivel superior a activității cadrelor didactice din școli și facultăți. Să ne dcsăvîrșim fără întrerupere pregătirea, să șlefuim cu grijă arta noastră pedagogică, să îmbogățim și să adîncim necontenit cunoștințele din specialitatea pe care o predăm.Pregătirea temeinică pentru viață, însușirea culturii și științei, educarea interesului și pasiunii pentru profesie nu pot fi decit rodul muncii stăruitoare, al cercetării și aprofundării datelor transmise de școală, al participării active și creatoare a elevilor și studenților la procesul de cunoaștere. O colaborare strînsă între corpul didactic și organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, ale sindicatelor, cu consiliile pionierești și Uniunea Asociațiilor Studenților din România este chezășia bunului mers al muncii noastre de instruire și de educare a tineretului.Ținuta științifica, etică și cetățenească a omului de la catedră reprezintă elementul de referință cu ajutorul căruia elevul și studentul deosebește valorile. Sîntem chemați ca, prmtr-un efort susținut și continuu de perfecționare, de autodepășire, prin activitatea noastră directă, nemijlocită, cu cei încredințați spre instruire și educare, să fim la înălțimea misiunii încredințate de poporul nostru, să slujim cu credință idealurile celei mai avansate forțe a societății noastre, Partidul Comunist Român.Subliniind că lucrările Conferinței naționale s-au desfășurat în anul cind sărbătorim cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei, Chemarea adresează cadrelor didactice îndemnul să cinstească acest istoric eveniment din viața patriei noastre cu noi succese în activitatea lor. Corpul didactic — se spune în Chemare — își exprimă totala și entuziasta sa adeziune la politica internă și externă a partidului și a statului — politică ce răspunde intereselor fundamentale ale țării și~ poporului nostru — participînd activ^ la măreața operă de transformare istorică a României. Toți membrii corpului didactic vor munci cu abnegație pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Partidul Comunist Român, pentru înflorirea materială și spirituală a națiunii noastre socialiste.în continuare,^ în Chemare se arată : Conferința națională a cadrelor didactice subliniază că principalul izvor al vitalității și eficienței sporite a școlii în viața societății noastre sînt mobilizatoarele îndemnuri și învățăminte pe care corpul didactic le-a desprins din hotărîrile Comitetului Central al Partidului, prețioasele îndrumări și îndemnuri pe care le-a primit din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu — îndrumări și îndemnuri pentru care toți slujitorii școlii exprimă o profundă recunoștință. Ne angajăm să sporim eforturile noastre în munca de instruire și educare a tineretului patriei, de făurire a viitorilor constructori ai socialismului și comunismului în România !Conferința națională exprimă calda recunoștință și devotamentul cadrelor didactice față de partid și guvern, hotărîrea lor de a-și aduce contribuția entuziastă la făurirea viitorului fericit al patriei, la triumful socialismului și păcii.

Aspect din timpul lucrărilor Conferinței
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25 de ani de la asasinarea | 
utecistului |

DAN LAZAROV.OI 'I „MASA ROTUNDA" MOUA ANULUI 69
(SÎMBĂTĂ 8 FEBRUARIE)

In galeria neuitaților luptă
tori care și-au dat viața 
pentru nobila cauză a eli

berării sociale și naționale a 
poporului nostru a fost 7 
utecistul Dan Lazarovici, de la 
a cărui mișelească asasinare

ți
a cărui mișelească asasinare se 
împlinește un sfert de veac. Dan 
Lazarovici s-a născut la 13 aprilie 
1923, în orașul Piatra Neamț, 
încă din liceu se distinge prin 
cunoștințele sale întinse și prin 
interesul manifestat pentru înțe
legerea unor fenomene din viața 
social-politică a societății. Citește 
«u pasiune opere ale scriitorilor 
progresiști, în care găsește răs
punsuri la multe din problemele 
care-1 frămîntau. Contactul pe 
care-1 va avea, de timpuriu, cu 
mișcarea muncitorească revoluțio
nară îi va permite înțelegerea tot 
mai cuprinzătoare, științifică, 
realităților din societatea

tate, cu pasiune și îndrăzneală în
datoririle sale de utecist. Parti
cipă, din primele momente ale 
venirii sale la București la acțiu
nile uteciștilor din Capitală ; răs- 
pîndește „România Liberă" ile
gală, „Tînărul Patriot", manifeste 
ale Partidului Comunist Român. 
In locuința sa, în parcuri sau pe 
străzi, în întîlnirile cu tinerii, ex
plică politica partidului comunist, 
sensul profund patriotic al luptei 
sale, consacrată eliberării țării, 
revoluției socialiste.

Curajoasa activitate militantă a 
lui Dan Lazarovici este curmată 
la 9 februarie 1944, cînd este 
arestat de Siguranța antonesciană, 
împreună cu un grup de comu
niști și uteciști. Ridicat în dimi
neața acelei zile, este transportat 
la arestul poliției judiciare unde, 
legat de mîini și de picioare, e

JACQUES HUSTIN
k REVISTELOR

pitalistă șl-l va convinge că uni
cul drum de urmat este lupta ac
tivă, fermă, pentru transforma
rea acestei societăți, prin instau
rarea orînduirii socialiste.

Intrarea lui Dan Lazarovici în 
rfndurile celor mai înaintați tineri, 
a uteciștilor, are loc într-o peri
oadă deosebit de grea. în acei 
ani, forțelor antifasciste, antihitle
riste, în fruntea cărora se afla 
Partidul Comunist Român, le re
venea misiunea istorică de a or
ganiza și conduce lupta poporu
lui împotriva regimului fascist, a 
ocupanților hitleriști, pentru scoa
terea țării din criminalul război 
antisovietic în care fusese îm
pinsă.

în anul 1942, Dan Lazarovici 
vine la București, ca să-și conti
nue studiile. în pofida nenumă
ratelor opreliști, a legilor rasiale 
introduse de regimul antonescian, 
el reușește să uremeze Politeh
nica. îmbină viața de student cu 
munca obligatorie pe care tre
buia s-o presteze la Institutul 
Central de Statistică. în același

«upus celor mai barbare schingiu
iri, pentru a i se smulge mărturi
siri privind activitatea unor or
gane de răspundere ale partidului 
și U.T.C.-ului. Speranța călăilor 
a fost zadarnică. Au reușit să-l 
ucidă, prin maltratare, la puține 
ore după arestare, în dimineața 
zilei de 10 februarie, fără să reu
șească însă să afle ceva.......Ceea
ce nu s-a obținut și socotesc că 
fără Dan Lazarovici nu se va mai 
putea obține, sînt anumite nuclee 
centrale", spunea, într-un raport, 
un reprezentant al organelor re
presive, la cîteva zile după asa
sinarea lui.

Pilda vieții eroice a studentu
lui utecist Dan Lazarovici, ca și a 
tuturor militanților și patriotilor 
care s-au jertfit în lupta pentru 
eliberarea poporului, însuflețește 
tînăra noastră generație, care,. 
trăind într-o societate în care "■ 
idealurile înaintașilor au triumfat, I 
își face o nobilă datorie omagiin- 
du-le, cu dragoste și recunoștință, 
memoria.

I

Jacques Hustin, născut la 
Liege, la 15 martie 1940, a 
cîștigat, înainte de „Cerbul 
ie aur", laurii mal multor 
manifestări internaționale. 
Pentru el cîntecul esto o 
formă de artă, este o poezie 
a cotidianului. La sfîrșitul 
anului 1968 Jacques Hustin 
a scos la Paris un disc 
„LP“ de succes, cu 12 melo
dii, din care a selecționat ul
terior piese pentru alte trei 
discuri de 45 de turații. 
Devenit cel mal popular cîn- 
tăreț al Belgiei după Salva
tore Adamo, Jacques Hustin 
a întreprins în ultimele luni 
turnee în Elveția, R.F.G., Po
lonia. Luxemburg și bineîn
țeles în Franța. In aceste 
zile lucrează la Paris la de
finitivarea unui nou disc, 
pentru casa „Pathe Marconi". 
Acest trubadur al dragostei, 
ce-și trăiește pe scenă un 
etern roman al iubirii cu mii 
de fațete, va deschide edi
ția din acest an a Festiva
lului internațional de muzi
că ușoară de la Brașov prin- 
tr-un recital extraordinar.

UDO J0RGENS

■ ■■■■■■■■■O

”. în același 
timp, își îndeplinește cu fermi- SIMION CUTISTEANU

(Urmare din pag. I)

Aniversări

1934 
Ta-

culiană și te miri cum de nu se 
frfng între pumnii lui puternici 
bucățile fine de material lemnos 
pe care le trage la circular. Nu-și 
poate opri un zîmbet cînd îmi 
spune că-i place foarte mult să 
citească șl că de curfnd a termi
nat pentru a doua oară romanul 
„Spartacus". Zîmbetul lui era un 
adaos la ceea ce îmi spusese mai 
înainte.

— Eu votez acum pentru a 
treia oară și iată că, ți în a- 
ceastă posibilitate de a-mi de
pune încă o dată votul, stă pu
terea mea. Degeaba ai putere 
dacă n-ai cui s-o oferi. Aici în 
Combinat cifrele care urcă din
colo de indicatorii de plan sînt 
puterea noastră de a ieși în lume 
și a ne arăta palmele fără ru
șine, chiar atunci cînd pe ele 
avem bătături. Mîngîierile pe 
care le voi da primului meu co
pil aș vrea să-i transmită întîi 
ți întîi, gustul muncii. Fiindcă 
in muncă stă în primul rînd pu- 

’ terea, tinerețea și certitudinea.
Aproape aceleași idei ni le-a 

spus și Eugen Botez, care își 
însoțește vorbele cu un suris plin 
de candoarea celor 18 ani pe 
care îi are. L-am privit cum mî- 
nuia circularul, deși e doar ajutor 
de lîmplar-mecanic. Copilul din 
el tresare cu gesturi mature. Aici 
se hotăra trecerea sa definitivă 
în viață.

—■ Sînt tare curios să văd „vo
tul". Eu acum mă calific în me- 
țeria mea, deoarece calificarea 
„îi de trebuință ori și unde" 
(expresia îi aparține). Primul meu 
vot va fi de fapt un certificat 
de calificare, examenul care-mi 
va da dreptul de a mă numi 
cetățean. De aceea, aștept cu ne
răbdare ziua de 2 martie. |

Tinerețea pulsează în mai toate 
arterele industriale ale Bacăului. I 
La Fabrica de hîrtie „Letea" lu-1 
crează Maria Spătaru, candidată 
în circumscripția municipală 141.1 
Fruntașă în producție, cetățeană I 
activă în cartierul său, ea își 
îngăduie cu mîndrie să ridă I 
larg în fotografia expusă la pa-1 
noul de onoare al fabricii.

Un tînăr muncitor de la între-1 
prinderea „Partizanul", perseve-1 
rînd și fiind un bun organizator, 
anul trecut, după o serie de alte I 
munci de răspundere, a fost ales | 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal U.T.C. Bacău. Se numeș-1 
te Lazăr Moraru, are 31 de ani I 
și candidează, de asemenea, în- 
tr-una din circumscripțiile muni-1 
cipiului. I

Dumneavoastră, ce preocupări 
aveți în această perioadă ? — al 
fost întrebarea pe care i-am a-1 
dresat-o.

— Mai întîi de toate țin să I 
desfășurăm o activitate care 
înlesnească tuturor tinerilor,
prin uzine și întreprinderi să-și I 
ridice necontenit nivelul de pre-1 
gătire. Este una din sarcinile de| 
cea mai mare răspundere ale or
ganizației noastre. Apoi ne preo-1 
cupă modul cum tinerii își pe- 
trpe timpul liber, care aici la •

Bacău, nu poate fi întru totul 
fructificat din lipsa unei case de 
cultură sau a unui club al tinere
tului, pentru activități specifice. 
Să știți că noi, tinerii uteciști ai 
Bacăului ne putem mîndri cu 
realizarea unor acțiuni deosebite. 
Bunăoară, în anul trecut, am co
lectat peste 3 700 tone fier vechi, 
realizînd economii în valoare de 
peste 9,5 milioane lei, am ame
najat insula de agrement de la 
microhidrocentrala Bacău II, în 
toamna anului acesta vom în
cheia lucrările unui stadion al 
tineretului. In decembrie am de
butat cu o reușită formație de 
muzică ușoară — „Felix" — con
stituită din muncitori și elevi 
uteciști. Continuăm tradiționalele 
„Olimpiade pe meserii", diverse 
concursuri pe profesii, cercuri de 
dezbateri ale problemelor politice 
actuale, avem importante contri
buții la lichidarea rebuturilor, la 
înfrumusețarea orașului. Ne-am 
angajat și în acest an să efec
tuăm un număr de 750 000
muncă-patriotică, astfel ca va
loarea lucrărilor nefinanțate să 
fie de peste 5 milioane lei, iar 
a lucrărilor finanțate 120 000 lei. 
în vederea alegerilor am organi
zat simpozioane, întîlniri, cicluri 
de filme documentare, specifice 
tineretului, turnee în provincie, 
contribuții la ridicarea noilor 
cartiere „Cornișa" II și III, popu
larizarea largă în rîndul tinerilor 
a Manifestului Frontului Unității 
Socialiste, discutarea cifrelor de 
plan, acțiuni de policalificare etc.

Toate acestea erau programul 
unei activități și al unui crez 
nedezmințit : vaWrea tinereții 
luminate de idei constructive.

Bacăul își va sărbători la 2 
martie propria sa tinerețe.

I

ore

să| 
de

Jurgens Bockelmann 
născut la 30 septembrie 
la Klagenfurt (Austria), 
tăi său, de origine franco- 
germano-rusă, era țăran în 
Kărnten. Debutul, precoce, 
la 8 ani, în timpul războiu
lui într-un lagăr de prizo
nieri de lingă Kiel, la acor
deon. Pînă în 1951 cîntă în 
baruri pentru 83 pfenigi pe 
oră. în același an cîștigă 
premiul I cu „Je faime" la 
un concurs al Radiodifuziu
nii. Invitat în R.F.G. de către

IPROMET
I Directorul tehnic al IPROMET- 
j ului — tovarășul inginer Car- 

dalef Stefan — ne-a informat 
ieri că institutul de proiectări 
metalurgice va sărbători peste 
cîteva zile — la 15 februarie — 
20 de ani de la înființare.

— Mai întîi un scurt istoric.
— Institutul a luat ființă în 

anul 1949. ca urmare a progra
mului elaborat de partid pentru 
dezvoltarea economiei naționa
le. Institutul avea la acea dată 
ca profil elaborarea proiectelor 
pentru toate ramurile industriei, 
începînd cu dezvoltarea si mo
dernizarea uzinelor existente si 
continuînd cu elaborarea nro- 
iectelor pentru unitățile indus
triale noi. în anii imediat ur
mători, ne-am specializat în e- 
laborarea proiectelor pentru in
dustria metalurgică.

— Ce realizări simțiți 
să evocați la această 
toare ?

— în cel 20 de ani de ____
tate IPROMET-ul a realizat lu
crări de volum si complexitate 
tot mai mari. Pe baza proiecte
lor sale au fost puse în func
țiune importante capacități do 
producție cum ar fi : Combina
tul siderurgic Hunedoara. Com-

I
I

I
nevoia 
sărbă-
activi-

RIO BRAVO (ambele serii) 
rulează la Patria (orele 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20) ; București Co
tele 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 20).

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 ; lo,ou ,
20,45) ; Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18,30 ; 20,45).

PRIMĂVARA PE ODER 
rulează la Capitol (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Victoria (orele 9;
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30;
20,45) : Miorița (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 15,45 : 18.15 ; 20,45).

ASTA SEARA MA-------
rulează la 
13,45 : 16 :

NOAPTEA
rulează la
18 ; 20,30) ; sîmbătă 
program de desene animate.

FELDMAREȘ ALA
rulează la Feroviar (orele
8.30 ; 11 : 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21) ; 
Exceislor (orele 9,45 ; 12,15 ;

Doina
18.15 ;

Union

(orele
18,45 ;

(orele
18,30 ;

DISTREZ 
(orele 11.30 ; 
20,30).
(orele 15,30 ; 

orele 18

Werner Muller — nu are 
succes. Abia în 1960, triumfă 
la' Festivalul de la Knokke. 
După patru ani, la „Eurovi- 
ziunea" de la Copenhaga, o- 
cupă locul 5 în clasamentul 
laureaților. Anul 1966 îi 
aduce consacrarea defini
tivă. Cu „Merci cherie" 
obține, la Luxemburg, Marele 
Premiu al Euroviziunii, iar 
în 1967 Marele Premiu „Ziua 
discului" de la Sopot. în a- 
cclași an, televiziunea bel
giană realizează un film co
lor consacrat biografiei sale 
romanțate. Udo Jurgens, cum 
veți vedea, este înalt, are 
doi copii (Johnny de 6 ani și 
Jenny de 4 ani), pasionat de 
schiul acvatic.

CLIFF RICHARD

Revista engleză de speciali
tate „New Musical Exprese" 
îl clasează pe locul Ill in 
clasamentul celor mai buni 
cîntăreți din lume ai anu
lui 1968. Harry Roger Webb 
s-a născut în India la 14 oc
tombrie 1940. Debutează în 
1954 într-un grup vocal șco
lar. Elvis Pressley, regele 
rock-ului, îi sădește în acea 
perioadă o statornică pasiune 
pentru muzică. în 1958 îm
preună cu cvartetul instru
mental „The Drifters", în 
cluburile din Londra, piesa 
„Moveit" îi aduce lui Cliff 
primul mare succes, urcind 
pe locul II în parada succe
selor de la „New Musical Ex
press". în 1959 după succe
sul cu „Living doll" grupul 
său instrumental își schimbă 
numele în „The Shadows" 
(Umbrele), deschizînd seria 
unor grandioase succese.

Cliff Richard șl formația 
„The Shadows" au semnat 
împreună o pagină glorioa
să, romantică, a muzicii u- 
șoare moderne. Recent cele 
patru „Umbre" au decis să se 
despartă, așa îneît Cliff cîntă 
deocamdată cu tri-ul de folk 
„Settlers". în încheiere, iată 
răspunsurile interesante date 
de Cliff Richard la întrebă
rile : Ce gen de fată ti-ai 
dori ca soție ? Cum te vezi 
peste 20 de ani ?: .Ca înfă
țișare exterioară nu am un 
tip preferat, dar. dacă s-at 
putea, aș vrea... să gătească 
bine. Nu prea îmi văd ima
ginea peste 20 de ani. însă 
mi-ar place să arăt tînăr și 
la 48 1“

Reportaj-prezentare : 
OCTAVIAN URSULESCU

industriale

20 de ani
blnatul siderurgic Reșița. Uzina 
Victoria-Calan etc. Au fost pro
iectate furnale cu caDacitătl cu
prinse între 250 și 1 700 m3. fa
bricile de aglomerare a mine
reurilor de fier dotate cu benzi 
de 50—150 ms. cuptoarele Mar
tin cu capacități pînă la 400 de 
tone, fabricile de materiale re
fractare (dintre care cea mai 
modernă este fabrica de la Alba 
Iulia care reprezintă si cea mai 
mare unitate de producție spe
cializată din tară). Alături de 
toate acestea sînt de menționat 
lucrări realizate pe baza proiec
telor IPROMET-ului în R. P. 
Chineză, India si Cuba.

— Ce proiecte urmează să 
prindă viață în viitorul cel mai 
apropiat pe planșetele institu
tului dumneavoastră ?

— Sîntem în plină desfășura
re a lucrărilor de proiectare 
pentru cea de-a doua etană de 
construcții a Combinatului si
derurgic Galați, a proiectelor 
pentru dezvoltarea combinatelor 
siderurgice Hunedoara și Reși
ța, a proiectelor pentru con
struirea unei fabrici de produse 
carbonoase etc.

T. MIRON

8,30 ;

STUDENTESTI
3 A

în
1a

Sîmbătă și duminică, 
tabăra studențească de 
Sinaia, se întilnesc în ca
drul unui schimb de expe
riență, la o discuție despre 
specificul publicisticii stu
dențești, redactori șefi și 
membri ai colegiilor de re
dacție de la cele 19 reviste 
universitare apărute pînă 
în prezent sau al căror prim 
număr urmează să vadă lu
mina tiparului după vacanța 
de iarnă. La „masa rotundă" 
vor fi reprezentate. . alături 
de „Scalpelu" (Institutul de 
medicină Timișoara) — „ve
terana" publicațiilor studen
țești cu caracter intern — 
revistele editate în acest an 
universitar Ia București 
(„Universltas". „Forum A- 
cademiae" „Semina". „Or- 
feu“ „Foaie pentru minte, 
inimă ți arhitectură", „Ful- 
men“, „Amfion", „Palestra"), 
Cluj („EchiDox"). Timișoara 
(„Forum". „Agrarii", „Mi
cron"). Tîrgu-Mureș („Athe- 
neum“, „Thalfa", „Aesculap"), 
Bacău („Gaudeamus"), Pe
troșani („I.M.P — XX") și 
Oradea („Gaudeamus — Al
ma Mater Crisiensis").

Revistele institutelor pot 
constitui valoroase instru
mente ale muncii polltico- 
ideologice desfășurate în 
facultăți, oglinzi ale activită
ții organizațiilor U.T.C. și 
Asociațiilor studenților, ale 
vieții, muncii ți creației 
studențești.

De cîteva zile, au început 
lucrările de contractare a în
călțămintei pentru trimestre
le II și III a.c. Cum moda 
este domeniul care interesează 
cititorii noștri, am solicitat un 
interviu „la obiect" tovarășului 
Tiberiu Frank, director tehnic 
în Ministerul Industriei Ușoare.

— Cu ce colecție se prezintă 
direcția generală la confrunta
rea pentru acest an ?

— S-au creat 2 350 modele 
noi. Mai deosebită va fi încălță
mintea realizată din piele pre
sată pe formate noi de calapoa
de. Este mai greu să te adap
tezi modei, dar trebuie să edu
căm gustul publicului, să-l in
fluențăm. O altă noutate — pe 
care o accelerează tendința din 
alte țări — este încălțămintea 
din materiale noi textile, bum
bac, fire textile, plasă, noi ti
puri de PVC, iac PVC...

— Ce ne puteți spune despre 
linia modei în 1969 ?

— încălțămintea pentru fe
mei cumulează cele mai multe 
noutăți. Coloritul pal și paste
lat, piei lăcuite în 
lori cu efect antic, 
vîrful lat și chiar 
Vă rețin atenția cu 
tăți... „vechi".

diverse cu- 
Predomină 
foarte lat. 

cîteva nou- 
încăltămintea 

care folosește bareta transver
sală cu cataramă si butoni. cu
noscută prin 1930. ..Charleston" 
sau „Boston". O altă categorie 
redă nota romantică, caracteri-

zată prin încălțăminte cu limba 
detașată de picior, dreaptă, sau 
cu colțuri în unghi ți alungite. 
Frumusețea se va amplifica prin 
accesorii șl prin colorit, bej, roz, 
alb, galben, portocaliu, bleuma
rin, culoarea șampaniei etc. — 
toate culorile pe care și le pot 
dori femeile.

— Tocul a fost ținta unor 
foarte multe atacuri. Vom mai 
purta sau nu încălțăminte cu 
tocnri înalte 2

— Cîte preferințe, atîtea pă
reri 1 Se menține linia groasă, 
dreaptă sau curbată. Pantofii dc 
seară vor avea tocurile mai fine 
decit în anul care a trecut și 
înălțimea de maximum 5 cm. în 
rest se poate ajunge și pînă Ia 
6,5 cm. încălțămintea pentru 
fete va avea tocul de înălțimea 
3—4 cm., iar cea bărbătească 
2—2,5 cm.

— In încheiere, v-aș ruga cî
teva informații despre încălță
mintea sport.

— Vîrf lat ți rotunjit. Se dis
ting trei linii : troteur, cu apli
cații gen plastron și barete mai 
late ; derby — cu liră, accesorii 
dantelate și crestate și mocasin 
cu limba în continuarea căputei 
și în unele cazuri cu o bareta 
deasupra acesteia. în general 
încălțămintea este mai încăr
cată, cu elemente decorative de 
Inspirație mexicană și latino- 
americană.

LIDIA POPESCU

I. TRONAC

Concurs cu tema

„Mesaj peste
veacuri

I
I
I
I
I

al

Și

generațiilor
de ieri

de astăzi"
Comitetul Național pentru A- 

părarea Păcii organizează în 
perioada 1 ianuarie — 30 mai 
1969, în cadrul acțiunilor pentru 
„Fondul Păcii", un concurs pe 
bază de buletine cu tema „Me
saj peste veacuri at generațiilor 
de ieri și de astăzi". Concursul, 
interesant șl instructiv, se adre
sează tuturor cetățenilor și în 
special tineretului. El cuprinde 
întrebări referitoare la istoria 
patriei noastre, la succesele ob
ținute de poporul romfin în di
ferite domenii ale științei, artei, 
Tnvătămîntului, sportului. Con
cursul este dotat cu premii. Bu
letinele de concurs pot fi procu
rate prin comitetele județene, 
municipale și orășenești de lup
tă pentru pace. Prețul unui bu
letin : 2 lei.

ÎN SĂLILE DE EXPOZIȚII
COLUMNA LUI TRAIAN — expoziție permanentă (Sos. Kis- 
selef nr. 3).
PETRE ABRUDAN — pictură ți grafică — expoziție retro
spectivă (sala Dalles).
VASII.E BRĂTULESCU — pictură (Galeriile de artă
Bd. Magheru nr. 20)1
SORIN IONESCU — pictură șl laviuri (Galeriile de artă
Bd. Bălcescu nr. 23 A).
YVONNE HASAN — pictură ți grafică (sala Kalinderu 
str. Dr. Sion nr. 2—4).
MIHALY GYORGY șl PAUL NEAGU — obiecte artistice 
(Galeriile de artă din str. Mihai Vodă nr. 2).
GRIGORE VASILE — pictură (foaierul Teatrului de comedie). 
ARTA DECORATIVĂ MODERNA DIN JAPONIA — (Ateneul 
român).

Opera Română : LARME : 
ora 19,30 ; Teatrul de Opere
tă : MY FAIR LADY, 
19,30 ; Teatrul 
„I. L. Caragiale" 
dio) : O FEMEIE 
ora 19,30 ; (sala 
HEIDELBERG UL . _ 
TA DATA, ora 19,30 ;
trul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Schitu Măgureanu) : 
VICTIMELE DATORIEI, ora 
20 ; (sala Studio) : SFÎNTUL 
MITICA BLAJINU, ora 20 ; 
(sala Teatrului de Comedie); 
MELODIE VARȘOVIANA, 
ora 20 : Teatrul Mie : AMO- 
OOR !, ora 20 ; Teatrul „C.L 
Nottara" (sala Magiieru) : 
LOVITURA, ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : FEMEI SINGURE, 
ora 20 ; Teatrul „Barhu De- 
lavrancea" : KATHLEEN, ora 
20 ; Teatral Giulești : MEȘ
TERUL MANOLE, ora 16 ; 
(la Sala Palatului) : CURSA' 
DE ȘOARECI, ora 19.30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : 
ZECE FRAȚI AM FOST, ora 
20 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
ANDROMACA, ora 18,30 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea 
Victoriei 50) : AVENTURILE 
LUI PLUM-PLUM, ora 17 ; 
(sala din stra Academiei 28— 
30) : A FUGIT UN TREN, ora 
17 ; Teatrul Satirie-Muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : 
CA LA TĂNASE, ora 19,30 ; 
(Calea Victoriei 174) : VA
RIETĂȚI PE PORTATIV, 
ora 19,30 ; Ansamblul artistic 
a! V.G.S.R.: SELECȚTUNt 
’68, ora 20 ; Circul de Siat: 
RAPSODIA ACROBATICĂ, 
ora 19,30.

. ora
Național 

(sala Stu- 
CU BANI, 
Comedia) ; 
DE AL- 

Tea-

din
din

din

(DUMINICA. 9 FEBRUARIE)

I

EDITURA PENTRU LITERATURA
T. ARGHEZI ; Scrieri, voi. 20, 

lei 15,50.
EDITURA TINERETULUI

DARIE NOVĂCEANU : Călăto
rie în nopțile Italiei.

EDITURA MERIDIANE
B TEODORESCU : Constantin 

Lecoa, lei 20.
V. DRĂGUȚ : Viore! Mărginea- 

nu, Iei 6.
MIRCEA TOCA : Coriotan Ho

rea, lei 6.
RADU IONESCU : R. Iosif, 

lei 6.
EDITURA MUZICALA

V. HERMAN : Melopee pentru 
flaut solo — partitură, lei 3.

••• Cîntecnl preferat, lei 1,50.

Săptămiiui viitoare pe ecrane
• P en t r u prima 

dată pe ecranele 
noastre un film reali
zat în 1962 de regizo
rul polonez Roman 
Polanski, unul dintre 
numele care în pre
sa de cinema are un 
„spațiu" aproape cil 
Antonioni și Fellini - 
CUTTTUL ÎN APA 
Relațiile unui cuplu 
obosit priletuiesc re
gizorului o analiză 
sinceră a cărei mo
rală ghilimetează ab
sența sentimentelor.

• pensiune pen- 
TRU HOLTEI — un 
film în culori dato-

rat lui Jlri Krejclk 
— regizorul „Princi
piului suprem" și al 
ecranizărilor după 
piesele „Moralitatea 
doamnei Duiska" și 
„Liturghia de la mie
zul nopții". Acum o 
adaptare liberă după 
o piesă a dramatur
gului irlandez Sean 
O’Cassey.

• Hugo Del Carril, 
reprezintă o dramati
că peliculă inspirată 
din evenimentele mă
rci greve generale a 
muncitorilor agricoli 
argentinieni din 1929 
în ACEST PAMÎNT 
ESTE AL MEU.

I

EDITURA MEDICALA
TRAIAN CARACAS și V. FI

LIP : Boala litiazică — Piatra 
Ia rinichi — Piatra ia ficat, 
lei 2,75.

N. POPOVICI și MARIA VLĂ- 
DESCU : îngrijirea bolnavului 
imobilizat., lei 2.75.

EDITURA TEHNICA
TH. NTCOLAU : Punți și con

densatoare electronice, lei 6,50.
• * • Automatică — Metrologie 

— Calculatoare, nr. 11/1968, 
lei 12.

EXAMENELE
DE DOCTORAT

a-Ministerul învățămîntuhri 
duce la cunoștință celor intere
sați că între 15 ți 30 martie 
1969 va avea loc admiterea la 
doctorat pentru anul universitar 
1968-1969. înscrierile se fac în
tre 20 februarie și 5 martie 1969, 
la instituțiile de învățâmrtit su
perior și la institutele și centrele 
de cercetare ale Academiei Re
publicii Socialiste România, pre
văzute în anexa 1 a Hotărîrii 
Consiliului de Miniștri nr. 
2910/1967 publicată în Buletinul 
oficial partea I. nr. 101 din 1 de
cembrie 19G7.

Pentru orice informații pri
vind condițiile de admitere, spe
cialitățile ta care se organizea
ză. disciplina de admitere la 
fiecare specialitate, tematica dis
ciplinei. data tinerii examenului 
sau colocviului, persoanele inte
resate se not adresa la secretari
atele instituțiilor respective.

(Agerpres)

Opera Română : TRIPTIC 
DE EAI.ET, ora II ; APUS 
DE SOARE, ora 10,30 ; Tea
trul de Operetă : VOIEVO
DUL ȚIGANILOR, ora 10,30: 
PAGANINI, ora 19.30 ; Tea
trul Național (sala Comedia) ; 
ENIGMA OT1L1EI, ora 10 ; 
REGINA DE NAVARA, „ora 
15 ; BECKET, ora 19,30 ; , a- 
la Studio) : TROIENELE,’ora 
10 ; CASTILÎANA, ora 15 ; 
TOPAZE, ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Stnrdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : NEPO
TUL LUI RAMEAU, ora
10.30 ; LIVADA CU VIȘINI, 
ora 20 ; (sala Studio) : PHO
TO-FINISH, ora 10.30; SFÎR
ȘITUL PĂMÎNTULUI. ora 
15 ; COMEDIE PE ÎNTUNE
RIC, ora 20 ; (în sala Teatru
lui de Comedie) : METEO
RUL. ora 10.30 : CANDIDA, 
ora 20 ; Teatrul Mie : OFI
ȚERUL RECRUTOR. ora 10 ; 
ÎNGRIJITORUL, 
Teatrul „C. * “ 
Magheru) : 
CRENGILE 
FRA.S. ora 
FRAGII., ora 15.30 : O CASĂ 
ONORABILA, ora 19.30 : (sa
la Studio) : CÎND LUNA E 
ALBASTRA, ora 16 ; FE- 
DRA. ora 20 ; Teatrul ,.Bar
bu Delavrancea" : ION, orele 
10 și .16,30 ; Teatrul Giulești ■ 
MEȘTERUL MANOLE. ora 
10 ; ULISE, SI COINCIDEN
ȚELE. ora 19.30 ; Teatrul E- 
vreieso de Stal : Matineu : 
60 DE ANI DE LA CON"-’ , 
RINȚA PENTRU LIM1, . 
IDIȘ, ora 11 ; OHOLOG-ÎUL 
DIN PEAGA. ora 20 ; Tea
trul „Ion Creanță" : TOATE 
PÎNEF.LE SUS. ora 10; NĂZ
DRĂVĂNIILE LUI PĂCA
LĂ. ora 15 ; Teatrul „Țăndă
rică" (Calea Victoriei 50' : 
AVENTURILE LUI PLUM- 
PLUM. ora 11 ; (Academie! 
28-30) : PUNGUȚA CU DOT 
BANI, ora 11 ; Teatrul Sati- 
ric-Muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : CA LA TĂNASE. 
ora 19.30 ; (sala din Carlea 
Victorie! 174) : VARIETĂȚI 
PE PORTATIV, ora 19.30 : 
Teatrul de Estradă „ton Va- 
silesca" (la Sala Palatului) : 
FESTIVAL LA PALAT, ora
19.30 : Ansamblul artistic al 
U.G.S.R. : CU PICIOARELE 
PE PAMÎNT, ora 20 ; Circul 
de Stat : RAPSODIA ACRO
BATICĂ, orele 16 și 19.30.

ora 20 ;
I. Nottara" (sala 

VIJELIE ÎN 
DE SASSA- 

10 ; ECHILIBRU

14.45 ; 17,15 ; 19,45); Modern 
(orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45) ; Flamura (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18.15 ;
20,30).

PANTOFUL CENUȘARESE1 
rulează Ia Lumina (orele 
8.45—16,30 în continuare; 18,45: 
20,45) ; Aurora (orele 9—16. în 
continuare : 18,15 : 20,30).

BECKET
rulează la Grivița (orele 9,30 ;
12.30 ; 16,15 ; 19,30) ; Torni» (o- 
rele 10 : 12.45 ; 15.30 : 19).

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

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

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează Ia Buzești (orele 15.30; 
18) ; RĂPIREA FECIOARE
LOR (orele 20,30).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER. MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează Cotrocenl (orele

15.30 ; 19) : Dacia (orele 
19,45).
PROFESIONIȘTII

rulează Ia Bucegi (orele
12 ; 15,30 : 18 ; 20,30) ;
(orele 9—15.45, în continuare ; 
18,15 : 20.45).

HOMBRE
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18) ; VALURILE DUNĂRII fe
rele 20.30).

INIMA NEBUNA, NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Lira (orele 15,30;
18) ACUZATUL (orele 20.30). 

TARZAN, OMUL MAIMUȚA. 
FIUL LUI TARZAN

rulează la Drumul sării (ore
le 16 ; 19).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 19) : Moșilor (orele
15.30 ; 19).

URLETUL LUPILOR
rulează la Giulești (orele 15,30;
18 ; 20,30).

JUDOKA AGENT SECRET
rulează la Rahova (orele 15,30;
18) ; RĂZBUNAREA HAIDU
CILOR (orele 20.30).

PRINȚESA
rulează la Progresul (orele

9,30 ; 
Arta

15,30 ; 20.30) ; TUNELUL (o- 
rele 18).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Pacea (orele 16; 
18 ; 20) ; de la 6 februarie
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN (orele 16 ; 19,30).

CĂDEREA IMPERIULUI 
MAN

rulează la 
15.30; 19) ;
ULTIMUL
15,30 ; 18 ; 20.30).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,15) ; de la 6 februarie 
CE NOAPTE, BĂIEȚI l (ore
le 15,30 : 18 ; 20,15).

CLOVNI Pe pereți
rulează la Central (orele 16,45; 
18.45 ; 20,45) ; NOAPTEA (0- 
rele 11.45) : AVENTURA (ore
le 14.15) : STRIGATUL (orele 
9,15).

CÎNTECELE RENAȘTERII ; 
OMUL DIN LUNA : MISTE
RUL CULORILOR : CIMEN
TUL ; MERELE ; ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR 12/1968

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

RO-
Crîngași (orele 

De la 6 februarie 
VOIEVOD (orele

COLONELULUIEXPRESUL
VON RVAN

rulează la
8.30 : 11
21) Gloria (orele 9 ;
13.30 . 16 : 18.15 ; 20.30). 

ÎMPUȘCĂTURI SUI» SPlNZU- 
RĂTOARE

rulează Ia
11.30 : 14 ;

SÎNT ȘI EU
rulează la
16.30 ; 18.30 : 20.30).

LUSTRAGIUL
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18); MICA ROMANȚA 
DE VARA (ora 20,30).

MADE ÎN ITALY
rulează la Popular (orele
15.30 ; 20.30) ■ TELEGRAME
(orele 18).

VEȘNICUL TNTlRZIAT
rulează 1a Munca
18) ; DUMINICA
(ore)e 20).

OSCAR
rulează Ia Flacăra ____
18) : NICOLAI BAUMANN Ca
rele 20.30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Vitan (orele 15.30 :
18) ; ÎN OR AȘUI (orole
20.30).

Melodia
13.30 : 16 ;

(orele
18.30 ;
11.15 ;

Floreasca (orele 9 : 
17.30 ; 20).
NUMAI O FEMEIE
Volga (orele 14.30 ;

(orele 16 ;
LA ORA 6

(orcle 15,30;

sîmbătă. DUMINICĂ,
8 FEBRUARIE 1969 .9 FEBRUARIE 1969

PROGRAMUL I PROWRAMUL1
17.30 Telex T. V. 8,30 Ora exactă. Cum va fi 

vremea ? Gimnastica de17,35 Medicul vă sfătuiește.
întrebări și răspunsuri dimineață.
spre folosul celor miei : 8.40 Pentru copii și școlari:
Alimentația în primul — La siuse pași de 0
an de viată. Vorbește excursie. — Film se-
dr. Sonia Sanielevici rial : „Meteor XL-5"
Marinov. „Sfera hipnotică".

Iț.ț.l Lumea copiilor. Un 10,00 Ora satului.
oaspete : Angela Moldo- 11.30 T. V. pentru specialiștii
van. din agricultură.

lJ.I'.o Pentru școlari. Să ne 12,00 De straja patriei.
cunoaștem patria. ..Fin- 12,30 Concert simfonic.
tina lui Ion Vodă". 15,00 Telex T. V.

I9.#O Telejurnalul de seară. 15,05 Magazin duminical.
19.30 2 martie 1969. — Din 17.00 Campionatul european

carnetul reporterului. de patinai artistic. De-
19.10 Concertul orchestrei de monstrațil.

muzică populară a Ha- 18,40 Album folcloric. Ctnte-
dioteleviziunii. Dirijor : ce și dansuri interpre-
Radu Voinescu. tate de ansambluri

W.M Tele - enciclopedia. laureate ale unor con-
3I.M Mult e dulce și fru- cursuri internaționale.

moașă. Emisiune de Transmisiune dc la So-
limbă română de Sorin fia.
Stati 19.00 Telejurnalul de seară.

îl.70 Film serial : „Sfîntul". 19,15 Telesport.
ÎÎ.I# Campionatul european 19.30 Ansamblul de cîntece

de patina) artistic. Pro- și dansuri „Brîuletul"-
ba de figuri libere fe- Constanta.
mei. 79.no Reintflnire cu Rody

23,30 Telejurnalul de noapte Mec Neil.
20.15 Desene animate.

PROGRAMUL II 20.25 ..Slalom muzical-dis-
20,00 Telex T. V. tractiv"
M.05 Parada formațiilor de 70 SJ Fiimui cu trei stele :

mu2ică ușoară. Forma- ..Climate" — o produc-
tia Heinrich Schell. tic a stud io uri tor fran-

13 Desene animate. ce zo
Î0.5* Recitalul de sîmbătă 22,.->0 Telejurnalul de noapte.

seara • Soprana Elisa- PROGRAMUL II
beta Neculce Cartis • 19,00 Telejurnalul de seară
Pianista Maria Cărdaș. 19,15 Seară de teatru : ,.Șe-!J.3O Bis pe 16 mm. • Ci- ful sectorului suflete”.
vibrația greacă (II). Comedie de Al. Miro-

tt.15 Reman-foileton : „For- dan.
syte Saga (XXI). 20,55 Medalion muzîcdl.------------------——-___________ [
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1

o comisie șl o ancheta și, tn sfirșit, se descoperă că fotografia respectivă este într-adevăr fotografia mea, dar o fotografie care mă înfățișa la vîrsta adolescenței, exact la începuturile inele de gazetar, cu circa 16 ani în urmă. Cine a avut interesul să mă expună în fața cititorilor cu acea înfățișare romantică și ce s-a urmărit cu asta ? Să se cîști- ge un interes mai generos din partea cititoarelor ? Sau vreun inamic personal a vrut să arate cititorilor o figură neîmplinită, nematură și neserioasă, în ideea că : „uite cine vă dă sfaturi și cine se erijează in mare moralist etc.“ ? Nimeni n-a putut să-mi răspundă la aceste întrebări, iar cercetările continuă. Pînă atunci, iată o fotografie care înfățișează, deocamdată parțial, corect și la zi o bucată (importantă) din cel care îndrăznește să

I

r

TELEGRAMA

trului afacerilor externe, generali și ofițeri, ziariști.Erau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.

Iată, abia s-a născut modesta noastră rubrică și necazurile n-au întir- ziat să apară. In primul rînd un necaz pricinuit de redacție : deschid ziarul de simbăta trecută și văd lingă numele meu fotografia unui necunoscut cu față prelungă, păr bogat și zîmbet suspect. Dau telefon la redacție scandalizat, se instituie

semneze acest colț săp- tăminal de ziar.Al doilea necaz a venit de la una dintre victime, mai exact de la u- nul dintre numele incriminate simbăta trecută, care, chiar a doua zi, a pus mina pe telefon, turbat, făcînd firul să dirdiie de spaimă : „ce te bagi, mă ? cine-ți dă ție dreptul ? las-că te a- ranjez eu, las-că...“. Nu mi-era greu să-i răspund de ce mă bag, cine-mi dă dreptul și așa mai departe, dar pur și simplu nu am avut chef, pentru că am făcut-o de prea multe ori și pentru că Ia vîrsta mea (evaluată de biografi la peste 30 de ani) nu mai am sentimentul fricii și nu mai reacționez în nici un fel Ia amenințări. Căci ce-ar putea să mă mai sperie pe mine acum, cînd în decursul anilor am fost amenințat de e- roii diferitelor foiletoane și articole că : 1) mi se va da foc la casă (re-

cent m-am mutat la bloc și vreau și eu să văd cum ar putea arde un colos din beton armat); 2) mi se va rupe mina dreaptă (neștiindu-se că eu sint stîngaci !) ; 3) mi se va rupe o roată la mașină (mașină nu mai am, așa că nu știu ce-or să-mi mai rupă de-acum încolo !); 4) mă vor suna la telefon între orele două și șase dimineața (nu mai am telefon I). Cu alte cuvinte, nu există nici o speranță că voi putea fi împiedecat să-mi continui rubrica, cel puțin în anul 1969, și cu aceasta să trecem Ia treburile noastre.Poșta din săptămînă care se încheie cuprinde scrisori de trei feluri : 1) scrisori cu drame personale ; 2) scrisori cuprobleme de interes general și 3) scrisori de la oameni care n-au ce face și vor să se afle în treabă. Vom începe, bi- ne-nțeles, cu primele.

SUFLETE DE PIATRĂ

în întregime și întocmai, de 18 ani, pe nume Bălan ____ ___________  ___ București, strada Ghirlandei 56, scara 2, apartament 21, sectorul 7. Cei care vor fi dispuși să creadă că povestea aceasta este o invenție de-a mea, cu scopul de a atrage in mod artificial atenția asupra rubricii, n-au decît să treacă pe Ia redacție și să citească scrisoarea cu ochii lor.

Reproduc mai jos, scrisoarea unui tinăr Nicolae. domiciliat in

tinuare niște ființe în legătură cu care societatea omenească are interese importante. Eu m-am declarat însă sceptic. Nu, nu cred că e posibil să mai poată cineva introduce o rază de lumină și omenie în bezna care a invadat sufletul familiei Bălan din București, strada Ghirlandei numărul 56. Căci care ar putea fi limbajul cu ajutorul căruia să se comunice cu un tată care-și lovește copiii cu parul și-i aruncă intenționat în brațele mizeriei materiale și morale, cu o mamă care nu dorește altceva decit să-i știe intr-un azil ? Mediul este definitiv putred și viciat, iar soluția salvării celor doi tineri nu poate fi alta decit transferarea lor intr-un mediu sănătos și normal. Cum s-ar putea face asta ? Poate primiți intr-un cămin, poate luați în ocrotire de către o familie fără copii ? Ne puteți sugera și o altă soluție ?
„In anul 1956 părinții 

mei, Bălan Gheorghe și Bă
lan Elena, s-au despărțit 
din motive pe care nu le 
cunosc. In urma acestei 
despărțiri am rămas fără 
părinți cinci copii (subli
nierile îmi aparțin — n.a.). 
Eu și sora mea Gheorghița, 
am fost dați prin hotărîre 
judecătorească să fim între
ținuți de tata, iar celelalte 
trei surori de mama. Intre 
timp tatăl meu s-a căsătorit 
cu Bălan Ana. De la în
ceput de cînd a venit în 
casă această mamă vitre
gă s-a purtat inuman cu 
noi doi. Pînă a ne muta în 
, mul apartament dat de 
. ătre stat, locuiam pe Șo
seaua Chitilei numărul 19. 
De multe ori și în repeta
te rînduri eram dați afară 
din casă, goniți pe străzi, 
nemîncați și dezbrăcați, fie 
vara, fie iarna. Intrînd în 
școala generală, am fost o- 
bligat de împrejurări să 
lipsesc de la cursuri, din 
care cauză am repetat cla
sele a Vl-a și a Vil-a, pen
tru că numai de învățat 
nu-mi ardea mie, fiind go
nit mereu de-acasă și ne- 
avînd ce mînca. Mutîndu- 
ne în noul apartament am 
crezut că situația se, va 
schimba, întrucît aveam 
spațiu mai larg. Dar situa
ția persistă în continuare 
fiind obligat să dorm pe 
tcări, prin subsol și chiar 
la uscătoria blocului. Din 
jeeastă cauză a trebuit să 
•enunț la școală și să-mi 
iau serviri ca să-mi cîștig 
existența, dar nici acest 
fapt nu a schimbat prea 
mult lucrurile. Deși dau 
salariul în casă nu mi se 
dă să mănînc, mama vitre
gă ascunzînd mîncarea de 
mine și de sora mea într-o 
valiză de lemn încuiată cu 
lacăt. Tof ea mă trimite 
la serviri într-o cămașă 
ruptă pe care o port cîte 
două săptămîni, nu-mi dă 
bani de tramvai ca să mă 
duc pe jos la serviri, 
nu-mi dă mîncare. De 
multe ori un prieten cu 
care lucrez îmi plătește 
tramvaiul și îmi dă să mă
nînc din mîncarea lui. To
varășe redactor, iată ce 
m-a determinat să vă 
scriu: în ziua de 13 a

Xll-a am stat cu sora mea 
pînă la ora 12 noaptea pe 
scări neputînd intra în ca
să deși tatăl meu era înă
untru încuiat cu siguranța 
și nevrînd să ne dea dru
mul înăuntru. A doua zi 
situația s-a repetat, fiind 
nevoit să dorm pe scară 
împreună cu sora mea și 
apoi luați de milă de un 
vecin la care am stat pînă 
dimineața. Sora mea 
Gheorghița este în aceeași 
situație, poate chiar mai 
grea decît a mea deoarece 
ea este fată și fiind obli
gată în nenumărate rîn- 
duri să doarmă pe scări, 
uneori luînd un cățel pri
pășit pe la bloc și dormind 
cu el în brațe ca să se 
încălzească. Nici pe ea nu 
o mai lasă să urmeze școa
la, mama vitregă luîndu-i 
uniforma și făcîndu-și fus
tă pentru ea. Intenția am
bilor părinți este ca noi să 
fim găsiți în această si
tuație de organele de mili
ție (care deja ne-au con
fiscat buletinele) și trimiși 
la o școală de reeducare. 
Tov. redactor, să nu cre
deți că vreau și țin cu tot 
dinadinsul să-mi fac pă
rinții de rîs, dar în situația 
în care sînt nu um altă 
soluție și v-am scris dum
neavoastră pentru a vă so
licita ajutorul. Vecinii sint 
martori. Vă rog să fiu aju
tat să pot veni și eu în 
casa părinților fără nici un 
fel de frică și fără teama 
că am să fiu bătut și în
jurat, pentru că atît eu cît 
și sora mea sîntem la vîrs
ta cea mai critică, cînd 
putem fi influențați în 
bine sau în rău. Vrem să 
devenim oameni utili so
cietății, nu ratați, să avem 
mîngîierea părintească, să 
ne îndrume cineva pașii în 
viață, cum văd că fac alți 
părinți cu copiii lor. Tov. 
redactor, am convingerea 
că ne veți ajuta deoarece 
în momentul de față nu a- 
vem ce mînca și unde dor
mi atît eu cît și sora mea 
despre care nu știu unde 
se află în momentul de 
față. Închei aceste rîndurt 
rugîndu-vă să mă iertați că 
am ajuns în situația de a 
vă cere ajutorul".

SEDUSE
Șl ABANDONATE

Există o persoană care 
se numește Gheorghiu Tu- 
dorel și care persoană se 
recomandă ca un pericol 
pentru toate femeile tine
re și naive. Acest Tudorel, 
chipeș și fante, are pînă 
acum la tristul și odiosul 
lui activ trei femei sedu
se și abandonate, fiecare 
cu cite un copil în brațe. 
Ultima victimă este Noru 
Maria din Tecuci. Bine-n- 
țeles că la început Tudo
rel i-a declarat fetei o dra
goste fără margini și bine
înțeles că i-a promis să o 
ia in căsătorie, urmînd să 
nu se mai despartă pînă la 
mormînt. Cînd fata a 
venit după el la Bucu
rești, unde se află la 
școala tehnică UCECOM 
Tudorel i-a propus niș
te infecții care să în
trerupă sarcina. Victi
ma refuzînd, el a expedia
t-o urgent acasă. Ca ur
mare, Maria a încercat să 
se sinucidă, colegele de 
serviciu au îmbărbătat-o 
să depășească cu curaj a- 
cest moment atît de difi
cil, iar acum se pregătește 
să nască. Un unchi al vii
toarei mame abandonate a

încercat să discute cu Tu
dorel. Tudorel i-a declarat 
fățiș și cinic că nu se că
sătorește în nici un caz cu 
Maria, întrucît mama lui, 
avînd ca mandatară o bo
degă deosebit de mănoa
să tn Tecuci, dispune de 
banii necesari pentru a-l 
scoate din încurcătură, do
vadă că i-a cumpărat și 
un autoturism, cu condiția 
de a se căsători numai cu 
persoana pe care i-o va 
recomanda respectiva ma
mă mandatară.

Vă întreb acum ce e de 
făcut cu acest năpraznic 
Tudorel care, pe unde tre
ci, seamănă nefericire, la
crimi și copii, precum un 
cuc iresponsabil ? Căci în 
aceeași situație a părăsit-o 
și pe Savin Sofica din Te
cuci și pe o altă persoană 
din București. E drept că 
omul are bani și se decla
ră capabil să dea pensie a- 
limentară chiar și ta o creșă 
întreagă, dar se pune pro
blema cealaltă, a unor vieți 
de fete răvășite pentru tot
deauna, a unor destine pă
răsite într-o tristă fundă
tură.

facă cu acest prilej alege
rea. Criteriul a fost simplu 
(mie mi s-a părut chiar 
simplist): cine primește 
aplauze mai multe, acela 
merge la Brașov. Iată o 
eroare împrumutată de la 
fotbal: selecționezi oare în 
lotul național un jucător 
care a jucat prost tot anul, 
dar care a făcut în ultima 
duminică o partidă bună P 
Ca să nu mai adaug faptul 
că nu e obligatoriu ca ceea 
ce place unui anumit pu
blic să fie, în mod obiec
tiv, de o calitate artistică 
certă. Ar fi fost poate 
mai concludent dacă s-ar 
fi cerut părerea publicului 
folosindu-se presa de spe
cialitate și cea cotidiană.

Dar cel mai important 
este, se pare, să răspundem 
la una din întrebările co
respondentului Gh. Avram 
din Bușteni: „După ediția 
de anul trecut a „Cerbu
lui de aur" a avut loc în 
presa noastră o discuție 
foarte aprinsă despre mu
zica ușoară. S-au făcut Cu 
acel prilej numeroase pro
puneri care să conducă la 
întemeierea unei adevăra
te școli românești de mu
zică ușoară. Vreau să în
treb dacă a prins viață 
vreuna din acele propu
neri. S-au făcut acele școli 
sau cursuri pentru perfec
ționarea interpretării P S-au 
scris texte mai bune sau 
măcar au dispărut acele 
texte de care îți este pur 
și simplu rușine ? Ce s-a 
făcut pentru depistarea, 
încurajarea și lansarea 
unor noi talente P“

Nu mă pricep și nu sînt 
în măsură să răspund la 
nici una din aceste între
bări. Pot spune cu certi
tudine însă că muzica 
ușoară este, într-adevăr, 
tărîmul pe care totul este 
posibil. Chiar și imposibi
lul. Căci numai aici, de 
pildă, un tînăr îi poate de
clara dragoste unei tinere 
în acest mod cu desăvîrși- 
re absurd: „Te voi iubi 
ptn-la sfîrșitul lumii..." 
Cînd am auzit prima oară 
textul am rămas încreme
nit. Cum pînă la sfîrșitul 
lumii ? Care sfîrșitul lu
mii ? Individul ar fi pu
tut spune „pînă la sfîrșitul 
vieții", era mai firesc (deși 
sint atît de rare iubirile 
care durează o viață de 
om) sau, dacă vroia să iasă 
cu orice preț din șablon 
și să nu mai pronunțe 
cuvîntul viață, atît de u- 
zitat, atunci putea spune 
astfel: „Te voi iubi pîn-la 
sfîrșitul lunii, pîn-la sfîrși
tul trimestrului, semestru-

NOI Șl CERBUL
AUR

După ce am citit scrisoarea reprodusă mai sus, am telefonat unui prieten jurist pe care I-am întrebat dacă acești doi tineri năpăstuiți pot fi apărați de justiție, adică dacă se poate cere ajutorul legii împotriva unei mame care încuie mîncarea în valiză lăsîndu-și copiii flăminzi, împotriva unui tată care nu vrea să deschidă ușa copiilor săi știind că aceștia dorm pe scările blocului. Juristul mi-a răspuns că sint mai multe modalități de a fi apărați acești doi copii nefericiți, adică este posibil ca legea să oblige cele două suflete de piatră să nu schilodească in con-

Nu mi-aș ' imaginat ni
ciodată că chestiunea „cer
bului de aur", mai exact 
soarta acestuia, poate că
păta în unele conștiințe 
proporții de-adreptul ca
tastrofice. Iată, vai, în 
fața mea un teanc masiv de 
scrisori în care mai multe 
suflete nevinovate tremu
ră de emoție pentru soar
ta concurenților noștri de 
la Brașov. De fapt, proble
ma este simplă și se află 
exprimată concis în între
barea pe care mi-o pune 
eleva M. P. din Buzău; 
„Oare și anul acesta cer-

bul își va întoarce coada 
spre noi. Mai precis, care 
sînt oare șansele noastre în 
acest an, în care, faima 
festivalului crescînd, nu
mărul și calitatea concu
renților vor fi sporite P“

Dar ca să descifrăm vii
toarele noastre șanse ar 
trebui, poate, să știm care 
au fost criteriile după care 
s-au selecționat concuren
ța care vor reprezenta 
școala românească de mu
zică ușoară. Nu demult, 
Televiziunea a organizat 
un mare concert cu public 
la sfîrșitul căruia am în
țeles că s-a urmărit să se

• DUPĂ KAREL DIVIN, tî- 
nărul Ondrej Nepela, în vîrstă 
de 18 ani, sportiv din Bratisla
va, a reușit excelenta perfor
manță de a înscrie în palmare
sul patinatorilor din Ceho
slovacia un remarcabil succes în 
campionatul european, reușind 
să intre în posesia medaliei de 
aur cu 2 806.4 puncte. El a fost 
urmat în clasament de Patrick 
Pera (Franța) — 2 760,7 puncte, 
șl Serghei Cetveruhin (U.R.S.S.) 
— 2 697,1 puncte. Gh, Fazekas

(România) s-a clasat pe locul 23 
cu 2 002,8 puncte.

• ÎN CAMPIONATUL EURO
PEAN feminin de patinaj artis
tic, după efectuarea figurilor o- 
bligatorii, pe primul loc in cla
sament se află austriaca Beatrix 
Schuba cu 1 289,4 puncte, urma
tă de Gabriele Seifert (R.D.G.) 
1 250,8 puncte. Hanna Maskova 
(Cehoslovacia) 1218,6 puncte, 
Zsuzsa Almassy (Ungaria) 1179,9 
puncte, Elisabeth Nastier (Atu-

lui, anului sau chiar cin
cinalului", dar în nici un 
caz pînă la sfîrșitul lumii. 
Căci, zic eu, nu ne e per
mis să ne jucăm cu cuvin
tele nici măcar atunci cînd 
le pedepsim punîndu-le în 
textele de muzică ușoară.

Dar, în sfirșit, poate eu 
sînt subiectiv, poate sînt 
chiar afon. Să mă întorc 
la scrisorile corespondenți
lor mei, care nu odată se 
întîmplă să fie mai păti
mași decît mine. Ce-o fi 
avînd de pildă Gh. Avram 
din Bușteni cu Aurelian 
Andreescu despre care 
spune că: „...păcat că e 
frumușel, dar mie nu-mi 
place. El nu trebuie trimis 
la Brașov". Ba da, zic eu. 
Să fie trimis. In primul 
rînd pentru că mie îmi 
place și în al doilea rînd 
pentru că e buzoian ca șt 
mine!

O strașnică ideie în legă
tură cu muzica ușoară vine 
de la o elevă din Galați 
care pretinde că doarme 
cu tranzistorul sub pernă, 
tranzistor pe care „dacă mi 
l-ar confisca cineva cred 
că viața nu ar mai avea 
nici un sens pentru mine". 
Ea are următoarea propu
nere : pentru ca să cîști- 
făm „Cerbul de aur" tre- 

uie să ne păstrăm concu
rența în cea mai bună for
mă. Și cum pot fi păstrați 
concurența noștri în cea 
mai bună formă P 
nîndu-i o lună 
înaintea festivalului 
cantonament la 
Brașovului I

Altcineva (Ilinoiu V. din 
Tulcea) e de părere că la 
această ediție a festivalu
lui și concursului „Cerbul 
de aur" să fie trimiși con- 
curenți foarte tineri și cu
rajoși care să fie lansați 
astfel pe piața muzicală. 
„Cel puțin, dacă vom pier
de din nou Cerbul, să știm 
că l-am pierdut cu niște 
debutanți, nu cu niște ve
dete consacrate. Ar fi o 
mîngîiere și poate și un 
cîștig".

Dacă aș hotărî eu lotul, 
așa aș face, dragă tovară
șe Ilinoiu. Ba, mai mult, g 
dacă ar fi după mine, în
treg concursul și festivalul 
l-aș închina cintăreților și 
compozitorilor foarte ti
neri, adică aș pune o limi
tă de vîrstă care să nu 
treacă peste 21 de ani. In 
fond, personalitățile și ve
detele au atîiea festivaluri 
internaționale la îndemînă, 
de ce nu ar avea cei foar
te tineri și nelansați un fes
tival al lor și de ce nu ar 
fi acesta cel de la Brașov ?

ANTI - MINI

Iată un strigăt de alar
mă care ne sosește pe o 
carte poștală iscălită de 
pensionarul Theodor Pie- 
traru din București. Un 
glas sincer, vibrînd de mi
nte și indignare. Există 
încă in rîndul tineretului 
elemente huliganice, der
bedei și papițoi care vicia
ză atmosfera și strică tine
retul nevinovat P Există / 
Există încă fete care au o 
comportare morală con
damnabilă P Există I Deci 
faptele sint fapte, să ve
dem acum care sînt cau
zele. „Astea toate pornesc, 
spune corespondentul, de 
la părul lung pînă la umeri 
și mini-jupele pînă la șol
duri, plus părul care cade 
ca o cortină de nu i se 
mai vede persoanei decit 
nasul". Pînă aici toate 
bune, dar să vedem cum 
putem lupta împotriva pă
rului lung și a mini-jupe- 
lor. Ni se propun două so
luții : să se purta casele de 
mode, fabricile de confec
ții și toate atelierele de 
croitorie sub control rigu
ros, mai exact să li se in
terzică acestora printr-o 
circulară de a mai produ
ce mini-jupe și pantaloni 
cu ținte, precum și o adre
să către toți frizerii prin 
care să li se interzică res
pectivilor de a-mai tunde 
tinerii după modelul „bea- 
tles". Cu alte cuvinte, ni 

. se propune să începem o 
acțiune de educare a tine
rei generații prin... circu
lare. Atunci de ce nu am 
duce lucrurile pînă la ca
păt, adică să adresăm cit- 
culare prin care să cerem 
ca toți tinerii să fie buni,

Ti
de zile 

în 
Poiana

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, a transmis tova
rășului VICTORIO CODOVILLA, președintele Partidului 
Comunist din Argentina, o telegramă In care se spune :La cea de-a 75-a aniversare a zilei de naștere, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează dumneavoastră, vechi militant al mișcării muncitorești și conducător de seamă al Partidului Comunist din Argentina, un cald salut tovărășesc și cele mal cordiale felicitări. Ne folosim de acest prilej pentru a vă ura, dragă tovarășe Victorio Codovilla, multă sănătate și activitate rodnică pusă în slujba cauzei socialismului, democrației și păcii.

• CU PRILEJUL celei de-a 21-a aniversări a creării Armatei Populare Coreene, atașatul militar aero și naval al Republicii Populare Democrate Coreene la București, Pak Cean Son, a

oferit vineri seara o recepție în saloanele ambasadei.Au participat tovarășii general-colonel Mihai Burcă, adjunct al ministrului forțelor armate, Mihai Marin, adjunct al minis-
hniltTlul

• VINERI DIMINEAȚA a sorit în Capitală delegația Uniunii studenților din R.S.F. Iugoslavia (S.S.J.), care la invitația Uniunii Asociațiilor Studenților din România va face o vizită în țara noastră. Din delegație fac parte Giuro Kovacevici, președintele S.S.J, Vladimir Gligorov, vicepreședinte și Teodasije Celenkovici, președintele Uniunii studenților din Belgrad.• VINERI DIMINEAȚĂ »-a înapoiat din Bulgaria delegația Ministerului Comerțului Interior, condusă de ministrul Ion Pățan, care a purtat tratative și a semnat protocolul privind schimbul de mărfuri pe anul 1969 între ministerele de comerț interior dip eelo două țări.
(Agexpres)

Spion“în

fotbalul

englez
Interviu cu

NICOLAE
DUMITRESCU

antrenorul echipei U T. A.’

Inauguram aceasta rubricâ — tn cadrul căreia vom solicita 
interviuri unor personalități ale vieții sportive — cu NICOLAE 
DUMITRESCU, antrenorul echipei U.T.A., întors recent dintr-o 
călătorie de documentare, de 43 de zile, în Anglia.

— Ce itinerar fotbalis
tic a(i avut prin Anglia ?

— Am studiat structura si 
formele de organizare ale Fe
derației engleze și ale unor clu
buri din cele 92 existente : 
Arsenal, Chelsea, Liverpool. 
Manchestcr-City si West-Brom- 
vich Albion. Fugitiv am mai 
vizitat și clubul lui Bobby 
Charlton, Manchester United. 
Împreună cu antrenorul Pro
gresului. Cornel Drăgușin. am 
urmărit cu atenție și. firește, 
cu creionul și caietul de note 
în mină, procesul de instruire, 
formele de pregătire a jucători
lor. Apoi, am studiat cu toarte 
mare interes bazele sportive și 
fotbalul din școli.

rească de tot ce i-ar putea dău
na formei sportive, capacității 
de muncă șl efort, de tot ce ar 
putea să-1 împiedice să evolue
ze de o manieră spectaculoasă. 
Este o rușine pentru un fotbalist 
englez să joace mingea în out. 
N-am auzit. — și nici n-aim citit 
în presă — ca un jucător să se 
fi îmbătat sau să-1 
cineva, după miezul 
stradă.

fi văzut 
nopții, pe

intensita-— Care este _______
tea, volumul antrenamen
telor în comparație cu 
ceea ce se face la echi
pele noastre ? Cîte ore pe 
săptămînă se afectează 
pregătirii jucătorilor?

— Ce v-a frapat mai 
mult în contactul cu lu
mea. cu atmosfera fotba
lului englez 1

cinstiți, curajoși, generoși, 
sinceri și așa mai departe P 

Respectivul corespon
dent face în finalul cărții 
poștale o propunere care 
nu m-a lăsat să dorm cîte- 
va nopți: să fie editat de 
urgență codul manierelor 
elegante într-un milion de 
exemplare și fiecare tînăr 
să fie obligat să cumpere 
cîte un astfel de exemplar 
și să-1 poarte tot timpul a- 
supra lui. Căci, zice el, 
există în această privință o 
harababură care nu mai 
poate dăinui: unii se com
portă într-un fel, alții în- 
tr-alt fel.

In sfirșit, zic eu, se va 
pune astfel capăt unei con
fuzii care dăinuie de 
veacuri. Vom avea, în 
sfirșit, cu toții o compor
tare unică și stas, vom se
măna între noi întru totul 
atunci cînd vom fi în 
tramvai, în parcul Cișmi- 
giu, la Estradă, la Operă, 
la serviciu, în intimitate 
etc., nimic nu ne va de
osebi, totul ne va apropia. 
Ne vom întâlni pe stradă 
și, înainte de a ne saluta, 
vom scoate repede din bu
zunar codul manierelor e- 
legante spre a vedea dacă 
trebuie să ne scoatem pă
lăria sau trebuie doar să 
înclinăm puțin capul, 
dacă trebuie să 
tindem toată mîna 
numai două degete, uuuu 
trebuie să rîdem în fața 
unei femei cu toată 
sau numai cu jumătate. 
Iată doar cîteva din avan
tajele editării codului ma
nierelor elegante într-un 
milion de exemplare ! Iată 
o ideie care merita să 
nască !

— Fotbalul se joacă pretutin
deni, e o activitate diurnă, pen
tru absolut toți tinerii. Copiii, 
tinerii simt nevoia să joace fot
bal tot așa cum simt nevoia să 
mănînce. Jucătorii. odată intrați 
într-o echipă, nu mai învață 
fotbal — (se presupune că ei 
știu totul în clipa cînd îmbra
că tricoul primei garnituri) — 
ci luptă pentru menținerea for
mei. El sînt considerați ca niște 
actori din care cauză repetă cu 
sîrguLnță „replicile" ca să nu se 
facă de rîs în timpul spectaco
lelor. De aici, abundența spec
tatorilor — cel mai puțin 
50 000 la un meci fără „priză". 
Jucătorii englezi din prima 
divizie susțin pe an cam 60 de 
jocuri și au un concediu de 4 
săptămîni. Nu se fac cantona
mente, jucătorii considerați obo
siți. primesc învoire de la an
trenor să-și facă un program 
după bumll lor plac.

— Programul de pregătire 
într-o săptămină — duminica e 
liberă — adună între 600-650 mi
nute. Antrenamentele sînt de 
aceeași intensitate ca și Ia noi. 
Diferența constă in faptul că pe 
cînd la antrenamentele noastre 
fotbaliștii mai învață cum să 
lovească și să paseze mingea, 
pînă și cum să alerge, cei en
glezi se preocnpă exclusiv de 
menținerea formei, de repetarea 
și exersarea procedeelor tehnice 
învățate și însușite în perioada 
„uceniciei" fotbalistice.

Cel tnal scurt antrenament 
e de 60 de minute în prima zi 
a săptămânii, luni, cel mai lung 
de 150 minute.

— Ce loturi au 
cluburi 1

marii»

— Pentru 3 echipe — 
nlori. tineret și juniori 
încadrate in campionate 
de 40-44 de jucători maximum. 
Deci, fiecare echipă 13-14 jucă
tori. Nu se lntîmplă ca fotbaliști 
buni să fie ținuți pe tușă. Va
loarea lor Ie rezervă întotdea
una un loc sigur în echipe.

de se- 
toate 

dispun

tn-
sau 

dacă

Rura

— Da. dar aceasta pre
supune o maximă profe- 
sionalitate din partea ju
cătorului.

— Ce-i aseamănă șt 
cc-f deosebesc pe fotba
liștii noștri de cei en
glezi ?

— Absolut. Jucătorul e. In 
primul rînd. interesat să se fe-

2000 de candidați 
un locpentru

in echipa olimpică
în vederea viitoarei Olim

piade do Vară de la Miin- 
chen, care va avea Ioc în 
1972, organizațiile sportive 
poloneze au întocmit planu
rile de pregătire. Astfel, s-a 
inițiat înființarea unor școli 
sportive în fiecare provincie. 
Selecțiile sportivilor vor avea 
loc in cadrul campionatelor 
țării ți „Spartachiadei". Se 
prevede ca alte 200 de cen
tre olimpice să fie înființate 
în diferite regiuni ale țării, 
în aceste centre vor lucra 
cei mai competenti antrenori, 
care vor pregăti 2 000 de 
sportivi candidați la un loc 
în echipa olimpică. Se pre
vede ca delegația sportivă a 
R. P. Polone pentru J.O. de 
la Miinchen să cuprindă 
aproximativ 300 de sportivi. 
Pentru lupte clasice și cano
taj academic urmează să fie 
angajați antrenori de peste 
hotare.

• MERIBIAN • MER1DIIÂN • MERIDIAN
tria) 1131,2 pnnete, Patricia 
Dodd (Anglia) 119,5 puncte. E- 
lena Moiș (România), ocupă lo
cul 23 cu 843,3 puncte.
• ÎN CLASAMENTUL golge- 

terilor campionatului englez de 
fotbal conduce Jimmy Greaves 
(Tottenham) cu 27 de goluri 
marcate, urmat de Geoff Hurst 
(West Ham) — 25 goluri, J. 
Royle (Everton) — 24 goluri, 
H. Curran (Wolverhampton) — 
22 goluri și F. Casper (Burnley) 
— 19 goluri.

• ASTAZI ȘI MIINE în sala 
din incinta parcului sportiv „23 
August" vor avea loc campio
natele republicane de atletism 
ale seniorilor Ia care vor parti
cipa aproximativ 120 de spor
tivi.

In prima zi sint programate 
probele de prăjină 50 m, (bă
ieți și fete), triplu salt, înălți
me (băieți), lungime (fete) șl 
greutate (fete). Proba de săritu
ră cu prăjina incepe la ora 14. 
Duminică dimineața de la ora

9,30 au loc următoarele probe : 
50 m. garduri (băieți și fete), 
înălțime (fete). lungime (băieți) 
și greutate (băieți).

In zilele de 15 și 16 februarie, 
sala din parcul sportiv „23 Au
gust" va găzdui campionatele in
ternaționale pe teren acoperit 
ale României, la care au fost in
vitați să participe sportivi șl 
sportive din 7 țări.

(Ageipres)

— Ce-I aseamănă. Că joacă 
fotbal M-as opri asupra a ceea 
ce-1 deosebesc. Jucătorul englez 
se străduiește să joace fotbal la 
nivelul ce] mai înalt posibil, 
să-si valorifice plenar întreaga 
gamă de posibilități. în scopul 
de a oferi un spectacol de tl- 

nentru a-și cîșțiga. în 
s cînd 

mai
fot-

nută si
felul acesta, existenta. Pe 
jucătorii noștri calculează 
întîi avantajele, apoi loacă 
bal. Gravă eroare.

— Cum este „construi
tă" piramida fotbalului 
englez ?

— Clubul e organizat ca orice 
unitate economică. El este însă 
partea superioară a piramidei. 
Temelia fotbalului englez o con
stituie școala. Fotbalul este un 
obiect, o materie de studiu ca 
do altfel și alte discipline : rug- 
bi, tenis de cîmp. crikett. golf. 
In programă figurează 2 ore pe 
săptămină de analiză la jocul 
pe care-1 practică elevul și 
alte 2 de jocuri. Deci, 4 ore nu
mai în cadrul școlii. Există un 
campionat școlar organizat teri
torial la care participă 12 500 de 
școli, fiecare școală cu cite 3-4 
echipe. Fiecare școală are pro
fesor de educație fizică și cîte 
2-3 sau chiar 4 terenuri de fot
bal bine dotate și utilate. Na 
mal vorbim de faptul că tere
nuri de fotbal intîlnești pretu
tindeni, chiar și in centrul 
orașelor.

— Cum se face promo
varea elementelor valo
roase ?

— Pînă la 15 ani copiii n-au 
voie să participe decit la com
petiții școlare. Cluburile profe
sioniste n-au voie să-i foloseas
că. De Rceea nici nu au echipe 
do copii decît de la juniori îu 
sus. Totuși cluburile îi urmă
resc pe copii, prin specialiștii 
lor încă de la o vîrstă fragedă, 
deoarece școlile sînt împărțite 
teritorial la diferite cluburi și 
fac selecții, înregistrîndu-î pe 
puști la Federație pentru a ff, 
ulterior legitimați. După vîrsta 
de 15 ani cei care vor să devină 
fotbaliști intră în cluburi șt pînă 
împlinesc 17 ani. parcurg o pe
rioadă de ucenicie fotbalistică 
fiind chiar remunerați. De-siti 
sînt promovați în echipele de 
juniori, apoi cele de ttneret-re- 
zerve. pînă ajung, da ă rezistă 
obstacolelor care se ivesc ne 
Panta abruptă a ascensiunii in 
vîrful piramidei.

— Ce veți aplica la clu
bul l’.T.A. din experien
ța acumulată ou prilejul 
călătoriei de documentare 
în Anglia ?

— îmi propun organizarea Ia 
Arad a unui club-model. înzes
trat cu tot utilajul și spațiul ne
cesar : terenuri pentru pregă
tire, mal multe — nu unul, sală 
pentru antrenamente de forță 
etc și patronarea de către clu
bul nostru a școlilor de pe un 
anumit teritoriu care să con
stituie o largă pepinieră. In 
procesul de selecție ne vom 
strădui să nu deschidem por'i 
de acces decît pentru acei tineri 
fotbaliști care au învățat întreg 
alfabetul fotbalului.

VASILE CABULEA

TURNEUL DE HANDBAL
Aseară s-a epuizat Cea de-a 

13-a etapă a campionatului na
țional de handbal masculin în 
cadrul turneului din sala Flo- 
reasca. Spectatorii — de3tul do 
numeroși avînd în vedere condi
țiile vitrege de deplasare ’i 
sală — au văzut la lucru toți 
handbaliștii țării din prima di
vizie. Partidele au fost a itre- 
nante, viu disputate, cu destule 
momente de bun spectacol. Dar 
judecind după numărul de ore 
de luptă ncintreruntă pe teren 
aceste momente n-au acoperit

Pronosticul ziarului nostru 
la concursul

PRONOSPORT nr. 6 
(etapa din 9 februarie 1969)

I. Atalanta —
Fiorentina XII. Bologna —

III.
Lancrossi 1

Cagliari — Varesse 1IV. Milan — Verona 1V. Napoli — Inter XVI. Palermo — Juventus 1VII. Roma — Pisa ]
VIII. Torino —

Sampdoria 1
IX. Padova — Brescia 2
X. Reggiana — Lazio XXI. Catanzaro — Foggia X

XII. Mantova — Spal XXIII. Bari — Monza 1

suficient spațiul disputei ca să 
nu se evidențieze șl sărăcia, lip
sa unor acțiuni de maie finețe 
și clasă handbalistică.

în plus de aceasta, conducă
torii meciurilor, cel puțin par
țial, au oferit probe evidente de 
arbitraje slabe dînd adesea de
cizii după inspirații proprii, în 
compensație, sau chiar verdicte 
părtinitoare. Semnalăm toate a- 
cestea acum la 
neului pentru 
colegiul central 
pe arbitri să 
mai conștiincios 
cini. Asemenea i 
oferit io special ; 
prestate de Cîrligeanu _____
Rafinăria Jeleajen — Politeh
nica Galați), Dorin Purică (Uni
versitatea București — Dinamo 
Brașov) șl Balint (Dinamo Bucu
rești — Politehnica Timișoara).

Despre echipe, jucători, par- 
side și handbalul pe care l-am 
văzut la Floreasca — într-o cro- 
aică viitoare.

Iată acum rezultatele tehnice :
Universitatea Cluf — Timișul 

Lugof 28—17 ; Rafinăria Telca- 
’cn — Politehinel Galați 28—24; 
Dinamo Brașov — Universitatea 
București 21—18 ; Dinamo Bucu
rești — Politehnica Timișoara 
18—13 ; Steaua — Dinamo Ba
cău 23—18. Ultimul meci a fă- 

excepție de la nota obișnui
tă, fiind mai bun, mai animat și 
spectaculos.

începutul tur
ca

să-i 
se 

s de 
situații 

aroitrațelo 
i (meciul

foderația, 
invite 
achite 

sar- 
ne-au
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LUPTELE 

DIN DELTA 
MEKONGOLDI

• în delta Mekongului, la 
186 kilometri de Saigon, au 
avut loc noi lupte între deta
șamente ale Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud și unități ale tru
pelor amcricano-saigoneze. 
Ciocniri între grupuri de pa- 
trioți și trupele inamice au 
fost semnalate, de asemenea, 
în apropierea bazei americane 
din localitatea Tan An.

în cursul nopții de joi spre 
vineri, bombardierele ameri
cane „B-52“ au efectuat din 
nou raiduri la 44 și la 48 ki
lometri sud-vest de importan
ta bază a forțelor S.U.A. de 
la Da Nang, pentru a ataca 
pozițiile deținute de detașa
mentele Frontului Național de 
Eliberare.

R. S. F. IUGOSLAVIA. — în hala de montaj a uzinei „Prvomajska" din Zagreb

Delegația P.C.R. 

a sosit la Bologna
ROMA — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : Vineri a sosit la Bologna delegația Partidului Comunist Român condusă de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care va participa la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Italian.La Gara Centrală din Bologna oaspeții români au fost întâmpinați de Giancarlo Pa- jetta și Paolo Bufalini, membri ai Direcției P.C.I., senatorul Paolo Cavalli, membru al Comisiei centrale de control al P.C.I. Mario Stendardi, șeful sectorului țări socialiste de la CC. al P.C.I.

în drum spre Italia, delegația P.C.R., a făcut o scurtă oprire la Budapesta. în gara Keleti delegația a fost întim- pinată de Aczel Gyorgy, secretar al C.C. al P.M.S.U., și de Garay Robert, șef adjunct al Secției Externe a C.C. al P.M.S.U. Au fost de față Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta și membri ai ambasadei.
★în continuarea călătoriei spre Italia, membrii delegației s-au oprit în gara Viena, unde au fost salutați de Gheorghe Pele, ambasadorul Republicii Socialiste România în Austria, și de membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Coborlt din tren în plin 
centru al orașului, turistul 
care poposește la Leipzig va 
merge să viziteze, dacă ni
merește aici in prima de
cadă a lui martie sau septem
brie, halele și casele de ex
poziție ale Tirgulul interna
tional. Dacă nu, se va în
drepta spre casele de bile
te ale operei, ale teatrelor 
sau ale orchestrei Gewand- 
liaus și va petrece o scară, 
cu gindul Ia năstrușnicul 
Mephisto, in pivnița lui 
Auerbach. Căci renumele 
Lelpzigului și al zonei al că
rei centru administrativ este 
se leagă în primul rînd de 
comerț, Tîrgul de Ia Lipsea 
privind înapoi asupra a pes
te opt secole de existență, 
pi de cultură — universitatea 
sa, datind din 1509, și pro
digioasa activitate tipografi
că și editorială desfășurată 
aici adueîndu-i invidiata po
reclă de „oraș al cărții".

Cu toate acestea, deși nn

de structură vlxind o pon
dere crescândă a industriei 
de prelucrare a metalelor, 
îndeosebi a electronicii și e- 
lectrotehnicii, șl o scădere 
concomitentă a părții care 
revine industriei materiilor 
prime, tendință care a în
ceput să se manifeste deja 
din primii ani ai acestui de
ceniu. Aceste modificări au 
o bază obiectivă în existența 
resurselor economice șl știin
țifice necesare, urmînd nu
mai ca ele să fie valorificate 
cu maximum de eficientă. In 
acest sens, preocupările ce
lor însărcinați cu punerea 
in practică a acestor pla
nuri se îndreaptă în prezent 
spre două obiective esen
țiale : asigurarea bazei e- 
nergetice și dezvoltarea co
respunzătoare a orașului 
Leipzig ca centru al re
giunii. Energia necesară va 
proveni din patru mari 
termocentrale aflate în cons
trucție în xona carboniferă

■ ■■■■■■■■
• ȘEDINȚA de joi a celei de 

a noua sesiuni a Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Afri
ca. ale cărei lucrări se desfă
șoară in capitala etiopiana, a 
fost consacrată dezbaterilor re
feritoare la ajutorul străin a- 
cordat țărilor continentului ne
gru.

Ideea centrală a expunerilor 
făcute de cei mai multi vorbi
tori, relevă în legătură cu a- 
ceasta corespondentul agenției 
France Presse, a fost, că aju
torul primit de statele africane 
reprezintă pentru ele, în mod 
paradoxal, lucrul cel mai dăună
tor. Tom Mboya, șeful delega
ției kenyote, a menționat, în a- 
cest sens, că ajutorul primit de 
către Africa, acordat adesea nu 
din motive dezinteresate, repre
zintă în multe cazuri o povară 
pentru țările continentului ne
gru.

AMBASADORUL ROMÂN
LA BAGDAD ȘI-A PREZENTAT 

SCRISORILE DE ACREDITARE
• LA 6 februarie 1969, amba

sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Irak, Con
stantin Stănescu, a prezentat 
scrisorile de acreditare preșe
dintelui Ahmed Hassan AI- 
Bakar.

Cn această ocazie, între pre
ședintele Republicii Irak și am
basadorul român a avut loc o 
convorbire cordială.

La ecremonia prezentării scri
sorilor de acreditare a fost pre
zent ministrul afacerilor externe 
al Republicii Irak, Abdul Kerim 
Al Sheikhale. și funcționari su
periori de la președinția repu
blicii.

Ambasadorul român a fost în
soțit de membrii ambasadei Re
publicii Socialiste România la 
Bagdad.

■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

MIȘCĂRILE REVENDICATIVE

ORIENTUL APROPIAT
• Începerea convorbirilor 

bilaterale preliminare

• OPINIILE LUI U THANT

clin tarile 
socialiste

înnoiri in străvechiul 
Leipzig

• LA Rio de Janeiro s-a 
anunțat oficial că guvernul 
președintelui Arthur da 
Costa c Silva va iniția, in 
cunnd, o reformă politică și 
o serie de reforme în dome
niul economic. Vor fi luate 
măsuri pentru încurajarea și 
protejarea industriei națio
nale și a comerțului exterior 
al țării, precum și inițierea 
uuei reforme agrare.

Deși este prematur să se 
tragă concluzii in legătură 
cu aceste măsuri, este simp
tomatic faptul că statul cel 
mai dezvoltat din punct de 
vedere industrial al Brazi
liei. Sao Paulo, care dă a- 
proape jumătate din produ
sul național brut al tării, a 
reacționat în mod pozitiv la 
aceste măsuri ale guvernului.

• FA 7 februarie, s-a deschis la Bydgoszcz al 17-lea congres al scriitorilor din Polonia. La lucrările congresului participă delegați din. întreaga țară, invitați din marile unități industriale, delegații din Bulgaria. 11.1). Germană, Ungaria, U.R.S.S.. Din România participă criticul literar Georgeta Horodincă și scriitorii! Constantin Toiu.
NOTĂ DE PROTEST

A GUVERNULUI R.D.G.
• GUVERNUL R. D. Germa

ne a adresat guvernului R. F. a 
Germaniei o notă de protest 
împotriva intenției acestui gu
vern de a organiza, la 5 martie, 
în Berlinul de vest, o sesiune 
a Adunării federale vest-ger- 
niane pentru alegerea noului 
președinte al R. F. a Germani
ei. In notă se atrage atenția a- 
supra faptului că Berlinul dc 
vest se află in afara teritoriului 
R. F. a Germaniei, astfel că a- 
legerea președintelui vest-ger- 
man în Berlinul occidental re
prezintă o încălcare a acorduri
lor internaționale.

COMISIA PIEȚEI COMUNE 
REPROȘEAZĂ...

• INTRE Comisia Pieței co
mune și Franța nu se poate 
spune că există relații amicale. 
Guvernul francez, cu fiecare 
prilej contestă pretențiile comi
siei de a-șî atribui un rol su
pranational în structura Pieței

comune. La rindul ei, comisia 
nu scapă nici o ocazie dc a uu 
pune guvernul francez în situa
ții neplăcute. Astfel, Comisia 
C.E.E. a depus o plingerc la 
Tribunalul de justiție vest-eu- 
ropean în care acuză Franța că 
nu respectă obligațiile comuni
tare. Comisia reproșează guver
nului francez că menține taxe 
de scont preferențiale pentru 
creditele acordate operațiunilor 
de export.

e O NOUA demonstrație a 
avut loc joi în capitala Urugua
yans, în sprijinul revendicări
lor de sporire a salariilor. La 
chemarea Confederației națio
nale a muncitorilor, peste 5 000 
de salariați au încetat lucrul și 
au participat la demonstrație. 
Poliției i s-a alăturat o unita
te de cavalerie, pentru a îm
prăștia pe demonstranți. S-au 
produs incidente soldate cu ră
nirea mai multor persoane.

DIN ITALIA

• 1NTR-O conferință de pre
să, ținută la Roma, secretarul 
general al Confederației Gene
rale a Muncii din Italia 
(C.G.I.L.), Agostino Novella, s-a 
referit la acțiunile sindicale 
desfășurate în prezent în Italia, 
făcind și un bilanț al rezultate
lor obținute în 1968.

Novella a menționat că în a- 
nul 1968, în urma acțiunilor re
vendicative, la care oamenii 
muncii au participat în număr 
crescind, au fost reînnoite 
3 870 contracte colective de mun
că. Aceasta a avut o mare im
portanță, deoarece a dat posi
bilitatea mișcării sindicale să 
participe in măsură mai mare 
și să influențeze viața economi
că. socială și democratică a ță
rii, a spus el.

• LA Casa de cultură „Ibn 
Khaldoun" din Tunis, a avut 
loc vernisajul expoziției 
„Aspecte din viața unei uzi
ne românești". Au luat par
te Ferdjani Bel Hadj Ammar, 
vicepreședinte al Adunării 
Naționale a Republicii Tu
nisiene. Lamine Chaabi. pre
ședintele Consiliului națio
nal cultural, oameni dc artă 
și cultură și șefi ai unor 
misiuni diplomatice, membri 
ai corpului diplomatic, pre
cum și un public numeros.

Au fost de față Emilian 
Manciur, însărcinat cu afa
ceri a.i., membri ai amba
sadei române la Tunis.

• SE așteaptă ca in viitoarele zece zile să se înregistreze o 
inițiativă a primului ministru rhodesian, Ian Smith, în vede
rea redeschiderii negocierilor cu Anglia, transmite agenția 
Reuter. Guvernul de la Salisbury pregătește „un plan secret" 
care conține contrapropuneri la inițiativa britanică cuprinsă in 
documentul prezentat în timpul negocierilor de pe nava „Fear
less". „Pînă cînd noile propuneri nu vor li comunicate la Lon
dra, relatează Reuter, miniștrii britanici nu pot decit să facă 
presupuneri. Dar nu există, desigur, nici un'fel de optimism 
că Ian Smith ar fi pregătit să tacă concesiile necesare pentru 
apropierea pozițiilor britanice și rhodesiene, în legătură cu ela
borarea unei noi constituții care ar aduce la instalarea con
ducerii majorității africane''.

Pe de altă parte, se anunță că au fost reluate anumite contacte 
ale diplomației britanice cu reprezentanții rhodesieni. Fostul 
prim-ministru al defunctei federații a Rhodesiei și Nyassland- 
ului, Roy Welensky. care a sosit la Londra pentru tratament 
medical, a avut o întrevedere eu ministrul de stat la Foreign 
Office, Maurice Foley. Este pentru prima oară de Ia turneul 
efectuat de G. Thomson în Rhodesia și în alte țări africane, 
cînd o oficialitate britanică se întîlnește cu un trimis al auto
rităților de la Salisbury.

Pentru un comerț 
fără discriminăriGENEVA 7 (corespondentul Agerpres, H. Inman, transmite) : Luind cuvîntul în ședința plenară a Consiliului pentru comerț și dezvoltare, care își desfășoară lucrările la Geneva, delegatul român Nicolae lonescu s-a ocupat pe larg de problema dezvoltării și diversificării exporturilor de articole manufacturate și semifinite ale țărilor în curs de dezvoltare. România, a spus el, s-a pronunțat pentru eliminarea tuturor barierelor tarifare și netarifare la importul produselor provenind din țările în curs de dezvoltare ca și pentru instaurarea unui sistem general și nediscrimatoriu de preferințe vamale în favoarea acestor țări.Amintind inițiativele României la sesiunile U.N.C.T.A.D. și Consiliului, precum și discuțiile ce au avut loc la New Delhi, delegatul român a subliniat în continuare importanța promovării cooperării între țări cu nivel diferit de dezvoltare economică și rolul pe care aceasta l-ar putea juca în soluționarea ur.or probleme ale comerțului internațional, îndeosebi ale comerțului cu produse manufacturate și semifinite.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — Departamentul de Stat a anunțat oficial vineri că la New York s-au deschis joi convorbirile bilaterale preliminare între reprezentanții celor patru mari puteri cu privire la situația din Orientul Mijlociu. Purtătorul de cuvînt a precizat că Charles Yost, reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U., a avut o convorbire cu reprezentanții permanenți la O.N.U. ai Franței, Uniunii Sovietice, Marii Britanii, precum și cu trimisul special al secretarului general al O.N.U., U Thant în Orientul Mijlociu, Gunnar Jarring. Purtătorul de cuvînt a refuzat să comenteze conținutul acestor întrevederi.• Secretarul general al O.N.U., U Thant, apreciază că hotărîrea celor patru puteri de a începe la O.N.U. convorbiri bilaterale asupra situației din Orientul Apropiat „constituie un început de bun augur în căutarea în comun a unei păci juste și durabile" în această

zonă — se arată într-o declarație a purtătorului de cuvînt al Națiunilor Unite dată publicității vineri. „Potrivit Cartei Națiunilor Unite, membrii permanenți ai Consiliului de Securitate au o răspundere deosebită în a veghea ca Consiliul să opereze cu eficacitate într-o situație de criză cum există în Orientul Apropiat. După părerea secretarului general, Consiliul nu-și poate exercita funcțiile în problema Orientului Apropiat decît cu interesul activ al marilor puteri și cooperarea părților direct interesate în conflict".
• Șeful corpului de observa

tori O.N.U. în Orientul Mijlociu, 
generalul Odd Bull, și-a încheiat 
vizita întreprinsă la Cairo, plecînd 
spre Ierusalim.

în capitala egipteană, genera
lul Odd Bull a avut convorbiri 
cu reprezentanți ai guvernului 
R.A.U. în legătură cu activitatea 
observatorilor O.N.U. în Orientul 
Mijlociu. El a vizitat, de aseme
nea, linia de încetare a focului 
din regiunea Canalului de Suez.
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După Incidentele care au dus la sus

pendarea cursurilor lui London School of 
Economics (Școala superioară de studii e- 
conomico din capitala britanică), un val 
de demonstrații protestatare studențești a 
fost semnalat pe parcursul săptămînii tre
cute, în principalele centre universitare en
gleze. La Londra, Manchester, Liverpool, 
Birmingham, Cambridge au avut loc ac
țiuni în sprijinul unei reforme a sistemului 
de învățămînt și al unei reglementări pri
vitoare la participarea studenților la con
ducerea universității. La Birmingham, stu
denții au ocupat, timp de două zile, holul 
central al universității ți au ținut o „adu
nare generală deschisă", dezbătînd pro
blemele reformei universitare și cerînd ur
gentarea unor măsuri pentru modernizarea 
învățămîntului superior britanic. La uni
versitatea „East Anglia", ministrul de fi
nanțe, Jenkins (venit să țină o conferință), 
a avut de făcut față unui veritabil baraj 
de întrebări în legătură cu insuficiența a- 
locațiilor bugetare destinata învățămintu- 
iui. Pe o uriașă pancartă, desfășurată de 
studenți, scria : „De ce reduceți fondurile 
pentru universități și nu mai amputați din 
cele pentru înarmare ?". Un grup de de- 
putați laburiști au trecut și ei prin momen
te grele în timpul vizitei lor la Sussex, 
cînd, cîteva sute de studenți ai universită
ții din localitate au manifestat în fața clu
bului partidului laburist, scandînd : „Nu 
vrem submarine atomice, ci laboratoare 
mai bune". Se remarcă, în lumina mișcări
lor studențești din ultima perioadă, parti
ciparea activă a studenților din facultă
țile tehnice care au fost întotdeauna cele 
mai rezervate față de problemele înnoirii 
universitare, deoarece în ele, pe lîngă au
toritarismul academic există presiunea 
cercurilor industriale care finanțează cer
cetările și selecționează absolvenții.

Revendicări 

st’jdentesti 
______________> J 

in Anglia

„Na subma
rine, ci labo
ratoare!"

Comentind succesiunea de manifestări 
protestatare, presa britanică vorbește des
pre o recrudescență a nemulțumirii stu- 
dențimii britanice față de „o politică la
buristă în domeniul școlii superioara pe 
care o consideră decepționam de rigidă 
și imobilă" (GUARDIAN). Intr-o corespon
dență din capitala engleză, NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG relevă că în cercurile 
conducătoare laburiste se manifestă o „ne
liniște ccentuată" față de starea de spirit 
a studențimii. Se fac auzite și voci care 
cheamă la o „reacție dură". In cadrul dez
baterilor din Camera Comunelor pe mar

ginea incidentelor de la Școala superioa
ră economică, ministrul instrucțiunii, Shart, 
a anunțat că se va recurge la o serie de 
măsuri represive, inclusiv la ridicarea bur
selor studenților care participă la mani
festări protestatare în universități. Aceste 
amenințări s-au succedat după avertis
mentele similare formulate de premierul 
Wilson într-un interviu anterior. Asemenea 
reacții ca și tonul folosit de ministrul in
strucțiunii în parlament (el a denumit par
ticipant! la ultimele demonstrații studen
țești „thugs" — termen folosit în secolul al 
XVIII-lea pentru denumirea briganzilor), au 
provocat, firesc, indignare și proteste în 
rindul studenților (ca și în unele cercuri 
ale opiniei publice).

„Cea mai mare greșeală pe care o poa
te face guvernul — opiniază DAILY MAIL 
— este aceea de continua să ignoreze 
amploarea insatisfacției pe care actuala 
structură a școlii superioare o provoacă 
generației tinere, dornică de o mai vigu
roasă afirmare a Angliei în lumea moder
nă... Problema, așa cum o caracterizează 
și guvernul, este serioasă. Ea este, insa, 
serioasă pentru că are cauze serioase șir 
de aceea, nu poate fi rezolvată prin sanc
țiuni de orice natură ar fi ele. E timpul 
să se accelereze acele modificări — sub
stanțiale în sistemul de organizare I în
vățămîntului superior britanic, sistem de
pășit vizibil și pe care partidul laburist < 
promis de mult să-l pună de acord cu ne
cesitățile timpurilor noastre".

Există, deci, destule motive să se presu
pună că mișcarea protestatară, frămîntă- 
rile studențești din Anglia nu se vor ate
nua decît în măsura în care cerințele pen
tru modernizarea universității, pentru 
mărirea alocațiilor bugetare destinate în
vățămîntului superior vor fi satisfăcute.

EM. RUCAR

ANGLIA. — Aspecte din timpul unei manifestații de protest 
împotriva politicii de apartheid promovată de Republica Sud- 

Africană și Rhodesia

are nici vocația,, nici ponde
rea industrială a regiunilor 
de frunte Halle, Karl Marx- 
Stadt sau Magdeburg, cu i- 
mensele lor uzine chimice 
sau constructoare de mașini
— ponderea acestor impor
tante sectoare în producția 
industrială totală a regiunii 
Leipzig este oea mai mare — 
19,4. respectiv 11,8 la sută. 
Progresul tehnic și indus
trial nu a ocolit nici regi
unea Leipzig : la o pondere 
de 4,6 Ia sută din teritoriu și 
de 8,8 Ia sută din populație, 
revine o contribuție de 9,1 
la sută la producția indus
trială totală a tării. In cîteva 
ramuri importante, procen
tajul este și mai ridicat — 
în construcțiile de mașini, 
16,2 Ia sută, în industria chi
mică 10,2 la sută — ca să 
nu mai vorbim de cele tra
diționale : industria poligra
fică și turnătoriile de metal
— peste 23 la sută, industria 
încălțămintei și blănurilor — 
aproape 21 la sută, indus
tria hirtiei și celulozei — 
17,6 la sută. De asemenea, 
cei 25.000 de mineri din ne- 
sfîrșitele cratere ale exploa
tărilor carbonifere la zi de la 
Bohlen, Espenhain, Borna 
etc. extrag cca 15 la sută 
din producția de cărbune 
brun a tării.

Viitorul economio al re
giunii, au constatat expertll, 
nu stă însă în aceste ramuri 
industriale tradiționale. Pla
nurile privitoare la dezvol
tare în următorii ani pre
văd sensibile modificări

din sud-vestul regiunii, Ia 
Thierbach, Lippendorf, B0- 
hlen și PhBnix, cu o capaci
tate totală de 2100 mega
wați. în ce privește Leipzi- 
gul, dezvoltarea sa ca mare 
centru comercial, universi
tar, economic și administra
tiv modern se află în plină 
desfășurare. Ca șl în alte 
orașe din R. D. German. 
— Berlin, Karl Marx-Stadt 
Rostock. Magdeburg — cen
trul Leipziguiui prezintă as
tăzi aspectul unui imens 
șantier de construcții. Mo
dernele clădiri ale operei șl 
poștei, cîteva hoteluri și cen
tre comerciale, blocuri de 
locuințe străjuiesc deja ine
lul principal al orașului, iar 
în imediată apropiere, în pia
ța Karl Marx. s-a deschis, 
de anul trecut, șantierul noii 
Universități care va cuprin
de, pe lingă corpul central, 
cîteva amfiteatre, o cantină, 
săli de seminar și o „Casă 
a științei" cu 25 de etaje. Se 
studiază de asemenea proble
ma soluționării problemei 
transportului in comun 
prin introducerea unui mij
loc de mare viteză și capa
citate, care să corespundă 
condițiilor de viată ale unui 
oraș de proporțiile și Impor
tanța Leipziguiui viitoarelor 
decenii. Și, deoarece contu
rurile viitorului încep să de
vină realitate vie, vizitato
rului străin sosit pe aceste 
meleaguri 1 se impune din 
primele momente imaginea 
unei regiuni în dezvoltare. >■ BAZIL ȘTEFAN

£n Pakistan au reînceput 
demonstrațiileDupă o scurtă perioadă de relativă acalmie, situația din Pakistan a început să se deterioreze din nou. In cursul unei vizite întreprinse la Dacca, capitala Pakistanului de est, președintele Ayub Khan, a declarat că . starea de urgență, instituită în luna noiembrie, a fost ridicată, ca o concesie făcută forțelor de opoziție din țară. Cu toate acestea în principalele orașe ale țării au continuat demonstrații de protest organizate de partizani ai opoziției în semn de solidaritate cu

Zulficar Aii Bhutto, fost ministru de externe, deținut în prezent sub acuzația că, prin declarațiile sale ar fi provocat tulburări. Opoziția cere totodată abolirea actualului sistem electoral (potrivit căruia, președintele țării este ales de un electorat).Demonstrațiile au atins o intensitate maximă în orașul Lahore, unde poliția a fost din nou mobilizată pentru a-i împrăștia pe manifestanți, scrie corespondentul agenției Reuter.
Comentarii privind viitoarea vizită 
a președintelui Nixon in EuropaHotărîrea președintelui S. U.A., Richard Nixon, de a face, incepind de la 23 februarie, o vizită în mai multe țări ale Europei occidentale este viu comentată în cercurile politice și de presă din Washington.Se subliniază că unul din scopurile acestei călătorii este dorința lui Nixon de a obține

PARIS 7. — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : Acordul încheiat între Consiliul Național al Patronatului Francez și toate centralele sindicale, acord ce va fi semnat în mod oficial luni, prevede plata de indemnizații tuturor salariaților victime ale concedierilor. El este considerat de sindicate ca un important succes, care aduce avantaje reale clasei muncitoare. în aceste cercuri se subliniază că pentru prima dată în Franța muncitorii au obținut aplicarea unor măsuri privind securitatea muncii și compensații în caz de concediere sau schimbare a locului de muncă. Se remarcă faptul că organizațiile sindicale au reușit să obțină o serie de garanții din partea patronatului pentru cazuri de fuziune sau de concentrări de întreprinderi.

CONTROVERSE 
LA SESIUNEA U. E. 0.

La Luxemburg a luat 
sfîrșit la 7 februarie reu
niunea celor șapte miniș
tri de externe ai țărilor 
membre ale Uniunii Euro
pei Occidentale.

în cursul celor două ședințe de 
vineri, participanții la dezbateri 
au abordat probleme ale relații
lor economice între cei șase 
membri ai Pieței comune ți 
Anglia, situația din Orientul A- 
propiat, războiul civil din Nige
ria. Au continuat, de asemenea, 
schimburi de păreri cu privire 
Ia stabilirea modului în care vor 
avea loc consultările între cei 
șapte membri ai U;E.O. cu pri
vire la conflictul israeliano-arab. 
Rezistența opusă în ajun de de
legația franceză față de propu
nerea ministrului de externe ita
lian Pietro Nenni, ca aceste con

sultări să aibă un caracter obli
gatoriu, a dus în cele din urmă 
la hotărîrea de a se proceda la 
„consultări facultative", ceea ce 
nu înseamnă implicit o modifi
care a pozițiilor anterioare alo 
Franței și nici renunțarea la re
fuzul de a se supune unor dis
poziții supranaționale. Poziția 
Franței poate fi rezumată, potri
vit agenției France Presse, ast
fel : contacte bilaterale sau mul
tilaterale pe cale diplomatică — 
da, în cadrul U.E.O. — nu.

Comentînd dezbaterile acestei 
sesiuni, corespondentul din Lu
xemburg al agenției France 
Presse relevă că reuniunea a luat 
sfîrșit „într-o atmosferă echivo
că", fiecare parte interpretînd în 
felul său procesul verbal al se
siunii, mai ales în ce privește 
problemele politice discutate.

sprijinul conducătorilor țărilor membre ale N.A.T.O. înainte de a începe consultări cu conducătorii sovietici. Surse ale Casei Albe, citate de agenția Reuter, menționează că președintele consideră că „Europa a fost neglijată de Statele Unite în ultimii ani și dorește să facă din această călătorie prima dintr-o serie de întâlniri regulate cu liderii vest-euro- peni“.Remarcînd faptul că președintele Nixon a ales orașul Bruxelles ca primă etapă a călătoriei sale în Europa occidentală, observatorii consideră că această hotărîre a fost luată pentru a nu fi pus în situația delicată de a opta între Paris și Londra. Oricum, este relevat faptul că, pentru prima oară după cel de-al doilea război mondial, un președinte nou ales al S.U.A. nu s-a întilnit, îrț primul rînd, cu un prim-ministru al Marii Britanii. Observatorii occidentali din preciază că rîre confirmă vechea politică speciale" ang nu mai are fială.
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