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COMUNICATUL 
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

In ziua de 11 martie a.c., a avut Ioc Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român. La lucrările plena
rei au participat, ca invitați, miniștri, șefi ai secțiilor C.C. 
al P.C.R., membrii Colegiului Central do partid, primi-secre- 
tari ai comitetelor județene de partid, conducători ai insti
tuțiilor centrale de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, 
redactori șefi ai presei centrale.

La primul punct al ordinii de zi, plenara a examinat și 
a aprobat informarea cu privire la efectivul, compoziția și 
structura organizatorică a partidului. S-au relevat rezulta
tele pozitive obținute în creșterea continuă a rîndurilor 
partidului, care numără azi peste 1 860 000 membri, în îmbu
nătățirea compoziției sale sociale și naționale, în educarea 
politico-ideologică a comuniștilor și a celorlalți oameni ai 
muncii. Perfecționările aduse în structura organizatorică a 
partidului, corespunzător schimbărilor ce au avut loc în 
organizarea administrativ-teritorială și cerințelor calitativ- 
superioare ale etapei actuale, au contribuit la îmbunătățirea 
muncii organizațiilor de partid, la rezolvarea cu mai multă 
competență a sarcinilor, la mobilizarea mai activă a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii în înfăptuirea politicii 
partidului. Subliniindu-se necesitatea de a se manifesta în 
continuare exigență față de calitățile politice, morale și 
profesionale ale celor ce solicită să fie primiți în rîndurile 
partidului, s-a indicat să se asigure și în viitor preponde
rența în partid a elementului muncitoresc, să fie primiți cei 
mai înaintați oameni ai muncii de la orașe și sate, cele mai 
valoroase cadre de specialiști din economie, știință și cultură.

Plenara a luat cunoștință, de asemenea, și a aprobat con
ținutul informării cu privire Ia compoziția și mișcarea ca
drelor din nomenclatura organelor de partid și de stat. Pre- 
zentindu-se activitatea vastă și multilaterală desfășurată pe 
tărîmul selecționării, pregătirii și promovării cadrelor în or
ganele și aparatul de partid, în organele și aparatul de stat, 
in conducerile și aparatul organizațiilor de masă, in econo
mie, s-a relevat că în acțiunea de constituire a organelor 
locale de partid, ca urmare a reorganizării administrativ-te- 
ritoriale a țării, in conducerile noilor instituții și unități e- 
conomice județene, în comitetele de direcție ale întreprinde
rilor, au fost promovate cadre capabile să conducă în bune 
condițiuni sectoarele de muncă încredințate. Ținînd seama 
de complexitatea sarcinilor pe care le ridică în toate dome
niile înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea, ale Con
ferinței Naționale și plenarelor Comitetului Central, este 
necesar să se îmbunătățească în continuare munca de selec
ționare și promovarea cadrelor, de pregătire politico-ideolo
gică și de instruire a lor, pentru perfecționarea conducerii 
activității pe linie de partid și de stat și în toate celelalte 
domenii ale vieții sociale.

Plenara a hotărît ca ambele informări să fie trimise or
ganelor județene de partid și consiliilor populare județene, 
ministerelor și organizațiilor economice centrale, organiza
țiilor de masă și obștești, pentru a se lua măsurile cores
punzătoare.

Plenara a adoptat hotărîrea C.C. al P.C.R., a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Miniștri cu privire la aniversa
rea a 25 de ani de la eliberarea României de sub jugul fas
cist și a stabilit ca ea să fie publicată în presă.

în continuare, plenara a examinat și aprobat informarea

cu privire Ia desfășurarea campaniei electorale pentru ale
gerea deputaților în Marea Adunare Națională și în consi
liile populare. Alegerile de la 2 martie, marcind victoria 
strălucită a candidaților Frontului Unității Socialiste, au 
confirmat cu o deosebită forță atașamentul întregului nostru 
popor față de orinduirca socialistă, unitatea lui de nezdrun
cinat în jurul partidului și guvernului, totala sa adeziune 
la politica internă și externă a Partidului Comunist Român. 
Votul de la 2 martie este expresia angajamentului ferm al 
oamenilor muncii de la orașe și sate, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități de a-și consacra întreaga ener
gie și pricepere înfăptuirii programului multilateral de în
florire a patriei, elaborat de Congresul al IX-lea, a platfor
mei cu care Frontul Unității Socialiste s-a prezentat în ale
geri. Desfășurîndu-se în condițiile aplicării măsurilor luate 
de partid pentru lărgirea continuă a democrației socialiste, 
pentru perfecționarea formelor și metodelor de conducere 
a vieții sociale, campania electorală și alegerile au prilejuit 
o puternică afirmare a profundului democratism al orînduirii 
noastre. Componența Marii Adunări Naționale și a consilii
lor populare nou alese, care înmănunchează reprezentanți ai 
tuturor categoriilor sociale, oameni harnici și pricepuți, a- 
preciați de mase, cu o bogată experiență în activitatea ob
ștească, constituie o chezășie că organele puterii de stat vor 
rezolva cu succes sarcinile ce le revin în dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, în desăvîrșirea construcției socia
liste.

în continuarea lucrărilor plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o expunere cu privire la unele măsuri 
pentru îmbunătățirea activității de conducere a vieții eco- 
nomico-sociale din patria noastră. Plenara a aprobat în 
unanimitate propunerile prezentate de secretarul general al 
C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărît să supună Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste și Marii Adunări Naționale propu
neri privind componența conducerii Consiliului de Stat, a 
Consiliului de Miniștri și a Marii Adunări Naționale.

Plenara C.C. al P.C.R. a hotărît în unanimitate să pro
pună ca președinte al Consiliului de Stat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. Ca vicepre
ședinți au fost propuși tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Petrescu și Ștefan Peterfi.

Plenara a hotărît, de asemenea, în unanimitate, să pro
pună ca președinte al Consiliului de Miniștri pe tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, iar ca prim-vicepreședinte pe tova
rășul Uie Verdeț. Ca vicepreședinți au fost propuși tovarășii 
Janos Fazekas, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif 
Banc, Emil Drăgănescu, Mihai Marinescu și Ion Pățan.

Plenara a hotărît în unanimitate să propună ca președinte 
al Marii Adunări Naționale pe tovarășul Ștefan Voitec, iar 
ca vicepreședinți pe tovarășii Mia Groza, Kovâcs Gybrgy, 
Hie Murgulescu și Gheorghe Necula.

în legătură cu propunerea de alegere a tovarășului Leonte 
Răutu ca vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, plenara 
a hotărît eliberarea sa din funcția de secretar al C.C. al 
P.C.R.

Plenara a însărcinat Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
să ia toate măsurile necesare pentru înfăptuirea hotărîrilor 
adoptate.

Una din..>reocupăril€ymajo- 
re ale conidtiCetiî partidului 
nostru, impusă de' cerințele e- 
tapei desăvîrșirii construcției 
socialiste, o constituie, așa du

pă cum se știe, perfecționarea 
continuă a organizării societă
ții, a formelor și metodelor'de 
conducere a vieții economico- 
sociale, a relațiilor socialiste 
de producție și a raporturilor 
dintre oameni. în legătură cu 
aceasta, pe baza programului 
stabilit de Congresul’al IX-lea 
și a indicațiilor Conferinței 
Naționale, în ultima vreme a 
fost adoptată o serie de măsuri 
de îmbunătățire a organizării 
și conducerii economiei națio
nale, de ridicare a nivelului și 
eficienței activității organelor 
de stat centrale și locale, pen
tru crearea unui cadru maî 
propice de manifestare a ini
țiativei maselor, de participare 
a acelor ce muncesc la condu
cerea tării. Partidul și guver
nul s-au preocupat și se preo
cupă neîncetat de adoptarea 
acelor măsuri care să asigure 
dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a democrației noastre 
socialiste, crearea condițiilor 
pentru exercitarea nestingheri
tă de către toți cei ce muncesc 
a drepturilor și libertăților 
constituționale, pentru întări
rea legalității socialiște, pentru 
afirmarea multilaterală a per
sonalității umane în cadrul o- 
rînduirii noastre socialiste.

Viața demonstrează utilita
tea și viabilitatea acestor mă
suri, faptul că ele corespund 
pe deplin cerințelor progresu
lui economic și social al pa
triei noastre, înfăptuirii mari
lor obiective ale desăvîrșirii 
construcției socialiste. Aceste 
măsuri au contribuit și contri
buie Ia îmbunătățirea activită
ții ce se desfășoară în diferi
tele compartimente ale socie
tății pentru aplicarea politicii 
partidului, pentru asigurarea 
mersului înainte al României 
socialiste.

Desigur, măsurile luate pînă 
în prezent nu epuizează pro
blema perfecționării conduce
rii și activității economico- 
sociale din patria noastră, a- 
ceasta fiind o necesitate per
manentă, o lege obiectivă a 
construcției socialismului care 
impune studierea neîntreruptă 
a cerințelor vieții, eforturi con
stante, consecvente pentru a- 
daptarea formelor și metodelor 
organizatorice la aceste cerin
țe. In acest spirit, Prezidiul 
Permanent și Comitetul Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului, consideră nece
sar să supună dezbaterii și a- 
probării plenarei noi măsuri 
care să ducă la dezvoltarea în 
continuare a activității Marii 
Adunări Naționale — forul su
prem al statului — la crearea 
condițiilor pentru îndeplinirea 
la un nivel mai înalt a atri
buțiilor ce revin Consiliului de 
Stat în conformitate cu Cons
tituția țării, cît și la asigura
rea îmbunătățirii în continuare 
a muncii Consiliului de Mi
niștri.

în ce privește sporirea rolu
lui ce revine Marii Adunări 
Naționale în analizarea, dez
batea și adoptarea legilor și 
hotărîrilor care privesc bunul 
mers al activității generale a 
statului, a operei de construc

ție t»socia»;smului.rconsiderăm 
că o'măsură importantă ce se 
impune luată este perfecționa
rea activității comisiilor per
manente ale acesteia. Conside
răm că aceste comisii trebuie 
sa joace un rol mult mai com
plex, devenind instrumente ac
tive, permanente de lucru ale 
Marii Adunări Naționale. Ele 
trebuie să examineze și să dez
bată, din însărcinarea Marii 
Adunări Naționale sau a Con
siliului de Stat, o gamă largă 
de proiecte de legi, de decrete, 
hotărîri și alte acte cu carac
ter statal, precum și orice alte 
probleme care intră în com
petența organelor supreme 
ale țării noastre. Este necesar 
ca aceste comisii să exercite 
importante funcțiuni de con
trol asupra modului în care se 
îndeplinesc hotărârile partidu
lui și statului în diferite sec
toare ale activității sociale. în 
acest scop, comisiile perma
nente vor trebui să asculte pe
riodic, corespunzător compe
tenței fiecăreia, rapoarte ale 
conducătorilor organelor eco
nomice și de stat centrale, ale 
administrației de stat, ale tri
bunalului suprem și procura
turii, precum și ale președinți
lor comitetelor executive ale 
consiliilor populare. în legătu
ră cu problemele analizate și 
dezbătute, comisiile perma
nente urmează să înainteze 
părerile și concluziile lor Ma
rii Adunări Naționale sau Con
siliului de Stat. în felul acesta, 
comisiile permanente vor a- 
vea un rol activ, deosebit de 
important în întreaga activi
tate a Marii Adunări Naționale 
și a Consiliului de Stat.

Considerăm că pentru a-și 
desfășura activitatea în cele 
mai bune condiții și pentru 
a-și putea îndeplini misiunile 
sporite ce le revin între sesiu
nile Marii Adunări Naționale, 
comisiile permanente este ne
cesar să lucreze sub directa 
îndrumare a Consiliului de 
Stat, care reprezintă organul 
suprem al puterii de stat cu 
activitate permanentă în țara 
noastră. De asemenea, pentru 
a asigura posibilitatea desfă
șurării unei munci sistemati
ce, multilaterale și permanen
te, este necesar ca acele co
misii care se ocupă de pro
blemele economico-sociale să 
fie conduse de președinți cu 
activitate permanentă, sala- 
riați.

După cum se știe, conform 
Constituției țării, sarcini de 
mare importanță în țara noa
stră revin Consiliului de Stat. 
El are îndatorirea ca între se
siunile Marii Adunări Națio
nale să exercite controlul per
manent asupra modului în ca
re se aplică legile și hotărîrile 
Marii Adunări Naționale, asu
pra activității Consiliului de 
Miniștri, a ministerelor și ce
lorlalte organe centrale ale ad
ministrației de stat, asupra ac
tivității procuraturii ; el ascul
tă dări de seamă ale Tribuna
lului suprem, controlează 
deciziile de îndrumare ale a- 
cestuia ; totodată el exercită 
controlul asupra hotărîrilor 
consiliilor populare. Pentru 
realizarea marilor îndatoriri ce 
revin Consiliului de Stat în 
controlul aplicării legilor ță
rii, a înfăptuirii politicii par

tidului, wa hotărîrilor cațe pri
vesc dezvoltarea construcției 
socialiste în patria noastră se 
impune crearea unor condiții 
organizatorice corespunzătoa
re. Considerăm că o atenție 
deosebită trebuie să acordăm 
îmbunătățirii activității de 
control desfășurate în statul 
nostru. în acest scop se pro
pune trecerea Consiliului Eco
nomic sub conducerea directă 
a Consiliului de Stat, cu sar
cina principală de a controla 
înfăptuirea politicii economice 
a partidului și statului. Con
siliul Economic va funcționa 
ca organ de partid și de stat, 
îndeplinind în continuare și 
misiunea de a îndruma con
siliile economice județene.

Desfășurînd activitate per
manentă de control asupra mo
dului cum îndeplinesc ministe
rele și celelalte organe centrale 
ale administrației de stat, pre
cum și consiliile populare ho
tărîrile de partid și legile ță
rii, Consiliul Economic va ela
bora, totodată, studii și analize 
cu privire la mersul dezvoltă
rii economiei naționale, va 
propune spre aprobare condu
cerii partidului și statului mă
suri pentru soluționarea pro
blemelor care privesc perfec
ționarea activității economice. 
Consiliului Economic îi revine, 
de asemenea, sarcina de a con
trola modul în care se înfăp
tuiesc hotărîrile partidului și 
statului privind creșterea nive
lului de trai al maselor, utili
zarea fondului de consum sub 
forma veniturilor directe și ale 
fondurilor sociale.

Se vor lua, de asemenea, în 
continuare, măsuri pentru îm
bunătățirea activității procura
turii, a Tribunalului suprem 
și a comisiei constituționale a 
Marii Adunări Naționale.

Considerăm că toate aceste 
măsuri legate de lărgirea și in
tensificarea activității comisii
lor permanente, trecerea Con
siliului Economic sub con
ducerea Consiliului de Stat 
și celelalte măsuri aminti
te, vor asigura un cadru 
mai corespunzător pentru 
realizarea marilor sarcini ce 
revin Parlamentului țării și 
Consiliului de Stat, pentru 
îmbunătățirea generală a 
muncii de conducere pe linie 
de stat în societatea noastră, 
în scopul realizării la un nivel 
tot mai înalt a politicii de 
construcție a socialismului, 
promovată de Partidul Comu
nist Român, a accelerării pro
cesului de desăvîrșire a con
strucției socialiste în țâra 
noastră.

Experiența a pus, de aseme
nea, în evidență necesitatea a- 
doptării unor noi măsuri 
de îmbunătățire a activi
tății Consiliului de Miniș
tri — organul suprem al 
administrației de stat. în 
acest scop se propune tre
cerea Ministerului învăță- 
mîntului de sub îndrumarea 
directă a Secretariatului Co
mitetului Central al partidu
lui, sub aceea a Consiliului de 
Miniștri, care se va ocupa de 
rezolvarea problemelor legate 
de programul stabilit de partid 
cu privire la perfecționarea 
întregului sistem de învăță- 
mînt din țara noastră, la creș

terea eficienței sale în satis
facerea nevoilor de cadre a 
economiei, științei și culturii 
țării. Se propune, de aseme
nea, trecerea sub îndrumarea 
directă a Consiliului de Miniș
tri a Ministerului Afacerilor 
Interne, a cărui activitate este 
menită să asigure ordinea pu
blică, aplicarea legalității so
cialiste în raporturile dintre 
oameni, reglementarea circula
ției, asigurarea conviețuirii so
ciale pe baza principiilor etice 
ale societății noastre socialiste. 
Se propune, totodată, reorga
nizarea Comitetului pentru 
problemele administrației lo
cale. Avem în vedere crea
rea unui organism cu largi 
atribuții în conducerea in
dustriei locale, a activită
ții economice, de construcții, 
de aprovizionare cu materiale 
a consiliilor populare județe
ne. El va fi titular de plan, 
centralizînd planurile tuturor 
consiliilor populare județene, 
asigurind ca activitatea econo
mică locală să se desfășoare 
în cele mai bune condiții. în 
ce privește problemele îndru
mării generale a consiliilor 
populare, propunem ca aces
tea să fie soluționate la un 
singur for, trecînd în compe
tența Consiliului de Stat.

Se propune, de asemenea, 
reorganizarea Comitetului pen- 
+"i probleme de organizare 
și salarizare. Avem în ve
dere crearea unui institut cen
tral de studiu a conducerii e- 
conomiei, a organizării mun
cii și de organizare a pregă
tirii cadrelor economice. Acest 
institut va desfășura o amplă 
activitate de studiu legată ne
mijlocit de nevoile practice ale 
economiei naționale, va acor
da un sprijin concret organe
lor _ economice, întreprinderi
lor în îmbunătățirea muncii de 
conducere și planificare eco
nomică, va crea un larg și e- 
ficient sistem de calificare și 
perfecționare profesională a 
cadrelor care lucrează în do
meniul conducerii activității 
economice.

Paralel, propunem crearea 
unui organism care să se o- 
cupe, în continuare, de proble
mele salarizării. Ambele or
gane ne gîndim să funcțione
ze sub îndrumarea unor mi
nistere existente.

Realizarea schimbărilor la 
care m-am referit necesită a- 
doptarea unor măsuri organi
zatorice concrete care, după 
aprobarea lor de către Ple
nara Comitetului Central, pro
punem să fie supuse spre dez
batere și adoptare primei .se
siuni a noii legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Considerăm că adoptarea a- 
cestor noi măsuri propuse de 
conducerea partidului va a- 
vea un efect pozitiv în întrea
ga viață socială și de stat, du- 
cînd mai departe eforturile 
partidului și guvernului de 
perfecționare a organizării 
vieții noastre sociale, de asi
gurarea condițiilor pentru ac
celerarea progresului țării 
noastre pe drumul socialismu
lui, pentru ridicarea eficien
ței activității economice și so
ciale, pentru aplicarea în con
diții tot mai bune a politicii 
partidului, a mărețului său 
program de înflorire multila
terală a României.

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la aniversarea a 25 de 
ani de la eliberarea României de sub jugul fascist

Anul acesta se împlinește 
un sfert de secol de la elibe
rarea României de sub jugul 
fascist — marea sărbătoare 
națională a poporului nostru. 
Insurecția armată din august 
1941 a constituit o piatră de 
hotar în istoria patriei, un 
eveniment crucial pentru des
tinele României; ea a deschis 
poporului român calea elibe
rării naționale, a înfăptuirii 
înaltelor sale idealuri de li
bertate și dreptate socială, a 
victoriei revoluției populare 
și trecerii la construirea orîn
duirii socialiste.

Memorabilul act de la 23 
August 1944 este încununarea 
luptei duse de-a lungul vea
curilor de poporul român îm
potriva exploatării și asupri
rii, pentru libertate și inde
pendență națională, pentru 
progres social și propășirea 
țării. în condițiile cînd cercu
rile cele mai reacționare 
burghezo-moșierești au instau
rat dictatura militaro-fascis- 
tă, au înfeudat țara imperia
lismului fascist german și au 
împins-o în războiul antisovie- 
tic, masele muncitoare, pături 
social-politice largi s-au ma

nifestat activ în lupta împo
triva opresiunii fasciste și a 
războiului, pentru libertatea 
patriei. Dînd glas frămîntărilor 
și aspirațiilor uriașei majori
tăți a populației tării, Parti
dul Comunist Român — stegar 
neînfricat al intereselor vita
le ale poporului român — a 
condus rezistența antihitle- 
ristă, lupta de eliberare de 
sub jugul fascist, dovedindu- 
se la înălțimea răspunderii 
sale revoluționare, naționale. 
Este meritul nepieritor al par
tidului nostru de a fi militat, 
cu succes pentru realizarea 
unității de acțiune a clasei 
muncitoare^ a Frontului Unic 
Muncitoresc, de a fi organizat 
și unit în jurul său toate for
țele democratice și patriotice, 
de a fi răsturnat, împreună 
cu aceste forțe, dictatura mi
litară fascistă.

Strălucitele victorii repurta
te pe front de către coaliția 
antifascistă, de Uniunea Sovie
tică — care a dus greul răz
boiului și a dat cele mai mari 
jertfe în zdrobirea mașinii de 
război naziste — au dat im
puls forțelor antifasciste din 
întreaga lume, au însuflețit

poporul român în lupta de eli
berare, au creat condiții inter
naționale favorabile pentru 
victoria insurecției armate.

Ieșirea României din războ
iul hitlerist și alăturarea ei 
puterilor aliate au dat o pu
ternică lovitură pozițiilor mi
litare ale Germaniei naziste, 
grăbind înfrîngerea definitivă 
a fascismului în Europa. în 
condiții deosebit de grele, fă- 
cînd dovada unei înalte con
științe patriotice și hotărîri de 
luptă, poporul român a parti
cipat cu întreg potențialul său 
material și militar la războiul 
împotriva Germaniei fasciste, 
alături de Uniunea Sovietică și 
celelalte țări ale coaliției an
tihitleriste. Armata română, 
luptînd umăr la umăr cu ar
mata sovietică, s-a acoperit de 
glorie și eroism în bătăliile 
purtate pentru eliberarea to
tală a țării și, dincolo de hota
rele României, pe pămîntul 
Ungariei și Cehoslovaciei, pînă 
la încheierea victorioasă a 
războiului în Europa. Sărbăto
rind 25 de ani de la elibera
rea patriei, poporul român a- 
duce prinos de recunoștință 
revoluționarilor și patrioților

care și-au închinat viața mă
reței cauze a libertății și inde
pendenței țării, ostașilor ro
mâni, celor care și-au vărsat 
sîngele pe cîmpurile de luptă 
pentru zdrobirea Germaniei 
naziste. întregul nostru popor 
dă o înaltă prețuire contribu
ției hotărîtoare aduse de Uniu
nea Sovietică, de Armata Roșie 
la înfrîngerea fascismului și la 
eliberarea totală a teritoriului 
României. Luptele comune ale 
ostașilor români și sovietici 
a pus bazele prieteniei de tip 
nou dintre popoarele țărilor 
noastre. Apreciem totodată 
contribuția ostașilor celorlalte 
țări aliate la zdrobirea fascis
mului, lupta eroică dusă de 
toate popoarele cotropite, în 
frunte cu partidele comuniste, 
împotriva hitlerismului. Lupta 
forțelor patriotice împotriva 
fascismului a avut un rol deo
sebit în cucerirea victoriei, de- 
monstrînd încă o dată că ni
mic și nimeni nu poate în
genunchea popoarele hotărîte 
să-și apere libertatea și inde
pendența, dreptul de a hotărî 
singure asupra destinelor lor.

înscriind o pagină luminoasă 
în istoria patriei, 23 August a

însemnat începutul revoluției 
populare în țara noastră, al 
unei perioade de profunde 
transformări social-economice, 
de renaștere națională a po
porului român. Sub conduce
rea Partidului Comunist Ro
mân, forțele democratice și 
patriotice, masele largi ale oa
menilor muncii, în frunte cu 
clasa muncitoare, însuflețite de 
hotărîrea de a da un nou curs 
dezvoltării României și a-și 
făuri o viață liberă, s-au ri
dicat cu hotărîre împotriva 
reacțiunii interne, sprijinită de 
cercurile imperialiste străine, 
luptînd pentru cucerirea drep
turilor democratice. înfăptuirea 
reformei agrare, refacerea e- 
conomiei naționale, susținerea 
războiului antihitlerist. în 
cursul asprelor bătălii sociale, 
de o amploare necunoscută în 
istoria României, s-a afirmat 
viguros rolul conducător al 
clasei muncitoare, s-a înche
gat alianța muncitorească-ță- 
rănească ; cu înaltă răspundere 
pentru soarta țării, partidul 
comunist a unit într-un unic 
front de luptă toate forțele

(Continuare în pag, a IlI-a)

MESAJUL 
ADRESAT

La sediul C.C. al U.C.I., Mi- 
alko Todorovici, secretar al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., a primit pe Emil Bodna
raș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., împreună cu 
ceilalți membri ai delegației

C. C. AL
C. C. AL

Partidului Comunist Român care 
participă la Congresul Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Delegația română a înmînat 
mesajul C.C. al P.C.R. adresat 
C.C. al U.C.I. cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a creării 
Partidului Comunist din Iugo
slavia.

P. C. R. 
U. C. I.

La primire au luat parte Ve- 
liko Vlahovici, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., Miloș 
Minici, președintele Skupștinei 
R.S. Serbia, Niaz Dizdarevici și 
Sreciko Bielici, membri ai Comi
tetului Executiv al C.C. al U.C.L

COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a 
creării Partidului Comunist din Iugoslavia, 
Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român adresează Comitetului Central al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, comuniș
tilor, popoarelor Iugoslaviei frățești cele mai 
cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

în timp de o jumătate de secol, partidul 
comuniștilor iugoslavi a parcurs un drum 
glorios și bogat în înfăptuiri. El s-a situat 
în fruntea acțiunilor clasei muncitoare, ale 
celorlalți oameni ai muncii împotriva ex
ploatării și asupririi, pentru apărarea inte
reselor lor vitale, și-a cîștigat meritul nepie
ritor de a fi organizat și condus cu succes 
lupta eroică și plină de bărbăție a popoare
lor Iugoslaviei împotriva „ocupației hitleriste, 
pentru salvarea ființei lor naționale, aducînd 
prin aceasta o contribuție deosebită la cu
cerirea victoriei asupra fascismului. în , anii 
de după eliberare, oamenii muncii au obți
nut succese de seamă în dezvoltarea econo
miei, științei, culturii și ridioarea nivelului 
lor de trai, în edificarea societății noi, socia
liste, sub conducerea Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a Comitetului Central al partidu
lui, în fruntea căruia de peste trei decenii

BELGRAD

depune o activitate neobosită tovarășul Iosip 
Broz Tito, eminent conducător de partid și 
de stat.

Iugoslavia joacă un rol activ în dezvoltarea 
colaborării între state, în promovarea cauzei 
socialismului, a principiilor libertății și inde
pendenței popoarelor, 4și aduce o valoroasă 
contribuție Ia unirea forțelor progresiste, an- 

, tiimperialiste ale lumii contemporane.
Exprimîndu-ne satisfacția pentru evoluția 

ascendentă a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre Partidul Somunist Rqmân și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
Republica Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, sîntem con
vinși că ele vor cunoaște și în viitor o dez
voltare rodnică în interesul popoarelor celor 
două țări, al unității statelor socialiste, al 
coeziunii mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al păcii în lume.

Cu ocazia acestui glorios jubileu, vă urăm, 
dragi tovarăși, dumneavoastră, tuturor comu
niștilor și popoarelor Iugoslaviei socialiste, 
noi succese în activitatea consacrată progre
sului multilateral al țării, cauzei socialismu
lui și păcii.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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întrebarea privind locul pe care II ocupă în 
ansamblul preocupărilor organizațiilor U.T.C. din 
întreprinderi problemele participării tinerilor în 
producție suportă desigur multe ți ample răspun
suri, deși în final ar putea fi lăsata convergente 
spre o singură concluzie. Pe agendele de lucru ale 
comitetelor U.T.C. sînt trecute acțiuni menite să 
mobilizeze tineretul la îndeplinirea indicatorilor de 
plan, să joace rolul de catalizator sau ferment în 
rezolvarea diferitelor sarcini ale uzinelor, fabrici
lor sau șantierelor. în atenția lor a stat și stă 
preocuparea de îmbunătățire a sistemelor de in
tervenție în ața fel încit orice tinăr să devină un 
factor activ la locul său de muncă, în cadrul pro
cesului de producție, să poată răpunde mereu pre
zent cu maximum de aport. Tocmai de aceea în 
ultimii ani organizațiile U.T.C. au apelat la forme 
noi, unele deosebit de eficiente, mobilizatoare, cu

o mare priză în mase. Cîteva dintre aces
tea — sesiunile tehnico-țtiințifice ale tinerilor 
muncitori, tehnicieni ți ingineri, olimpiadele pe me
serii, concursurile profesionale, cercurile ți clubu
rile tehnice și-au demonstrat viabilitatea, o parte 
din ele devenind pentru activitatea organizațiilor 
U.T.C. adevărate pîrghii de influențare, de înde
plinire a îndatoririlor zilnice, de răspuns prin co
respondent faptic la dezideratul educației prin 
muncă ți pentru muncă. •

Raidul-anchetă întreprins de noi în mai multe 
întreprinderi din județele Bacău, Buzău ți Vrancea 
îți propune drept scop nu numai determinarea lo
cului pe care îl ocupă problemele producției prin
tre preocupările organizațiilor U.T.C. respective, ci 
și realizarea pe această cale a unei confruntări 
între modalitățile de abordare a problemelor 
amintite.

Acest „inamic 
public" numit 

formalism...

— Problema contribuți- 
si tineretului la realiza
rea sarcinilor de plan, ne 
spune Valeriu PIîngeanu, 
secretar al organizației 
U.T.C. de la Uzina meca
nică din Buzău, a fost dis
cutată acum două zile în 
comitet. S-a prezentat și 
nn referat, au urmat dis
cuții, iar la urmă au fost 
stabilite o serie de măsuri.

Dorind să aflăm cum a 
fost abordată această pro
blemă, eficiența analizei 
și a măsurilor preconizate, 
l-am întrebat pe seoreta- 
rul comitetului U.T.C. : 
cite din cele 33 000 ore ab
sențe pe 1968 au fost fă
cute de tineri ; dacă în 
ultimele luni situația s-a 
schimbat ; ciți tineri nu-și 
realizează normele ; ciți 
produc rebut și care sînt 
cauzele concrete. Tova
rășul Valeriu PIîngea
nu. secretarul comite
tului U.T.C., nu a putut 
răspunde, deși răsfoia pro
priul carnet de însemnări 
și hîrtiile din trei dosare, 
la nici una din întrebările 
noastre.

— Noi am abordat pro
blema contribuției tinere
tului la îndeplinirea sar
cinilor de plan și a disci
plinei în producție, ne 
spune spre finalul discu
ției secretarul comitetului 
U.T.C. pentru a arăta că 
ne preocupă și asemenea 
lucruri.

Da, e adevărat, preocu
pări există, dar ele sînt 
subminate de o mare doză 
de formalism. Sînt fruc
tele unui stil de muncă 
anacronic, ineficient, re
pudiat în repetate rînduri. 
Spre ce aspecte, generate 
de participarea tinerilor 
în producție, trebuia să-și 
îndrepte atentia comitetul 
U.T.C., locurile unde in
tervenția organizației 
U.T.C. era nu numai aș

teptată ci chiar necesară, 
ne-au fost identificate de 
tovarășul CONSTANTIN 
STAN, inginer șef ad
junct, secretar al organi
zației de partid din uzină.

— Cu o parte din tineri 
avem mari necazuri. U- 
nii lipsesc foarte mult, 
nu-și îngrijesc mașini
le, nu-și organizează lo
cul de muncă, nu folo
sesc integral timpul de 
lucru. Sînt mulțl tineri 
care nu-și realizează nor
mele mai ales la secția 
strungărie.

Iată, prin urmare, do
menii precis conturate 
care, fie și numai enunța
te, invită direct organiza
ția U.T.C. de la Uzina me
canică Buzău la acțiuni 
concrete, eficiente.

Un alt interlocutor pe 
aceeași temă — Constan
tin Nica, membru în co
mitetul U.T.C. cu proble
mele producției din ca
drul Complexului de in
dustrializarea lemnului 
Bacău. De data aceasta, 
ne informăm despre tfe- 
zultatele unei inițiative 
valoroase in intenție — e- 
conomisirea materiei pri
me — pe care organizația 
U.T.C. dorea s-o susțină 
de-alungul unul întreg an 
de muncă. Dar necunoaș
terea situației, a desfășu
rării acțiunii pe etape, pe 
luni de zile, într-un sector 
sau altul a lipsit comitetul 
U.T.C. de instrumentele 
de intervenție, a favori
zat stingerea a numeroa
se alte inițiative ale tine
rilor, înainte ca acestea 
să dea roadele maxime, a 
diminuat cu mult rezulta
tele care se anunțaseră 
mai bogate.

Meșteșugul de 
a găsi fiecărui 

lucru unitatea de 
măsură potrivită

Aceleași aspecte, ace
leași probleme, pot și e

necesar să fie abordate 
altfel, nu funcționărește, 
cu întregul spirit de răs
pundere care trebuie să 
călăuzească pas cu pas 
munca activiștilor U.T.C. 
din întreprinderile indus
triale. Cum 7 Ancheta 
întreprinsă la Combina
tul de industrializare a 
lemnului Focșani ne-a 
dezvăluit cîteva modali
tăți.

Deși mărimea între
prinderii și numărul 
membrilor organizației 
U.T.C. de la C.I.L. Foc
șani sînt comparabile cu 
cele de la Uzina mecanică 
din Buzău, secretarul co
mitetului U.T.C. de aici, 
inginerul Iulian Arsene, 
cunoaște situația nu nu
mai la nivelul întreprin
derii dar și la nivelul 
sectoarelor, ba chiar și 
al echipelor. Dînsul ne-a 
spus imediat numele fie
cărui tînăr care nu-și în
deplinește norma, pe al 
acelora care absentează 
de la program, care risi
pesc tfmpul de lucru, 
care nu-și organizează 
în mod corespunzător 
locul de muncă.

Secretarul comitetului
U.T.C. continuă să enu
mere măsurile luate pen
tru toți ceilalți tineri. 
Unii au fost puși în dis
cuția colectivului de 
muncitori, a organizației 
U.T.C.. alții încredințați 
exigenței unor muncitori 
fruntași, vîrstnici și ti
neri, a unor echipe în
tregi, cîțlva au fost invi
tați la cabinetul directo
rului întreprinderii etc..
etc. Forme, 
diferite, toate 
urma unei 

modalități 
izvorite în 
cunoașteri

aprofundate a situației, 
a fiecărui aspect în parte. 
Roadele acestei munci a-
tente, diversificate au fost 
cele scontate : într-o sin
gură lună numărul celor 
care nu își îndeplineau 
normele a scăzut de la 40 
la 14. Acum eforturile 
continuă cu aceștia din 
urmă și se pare că vor 
mai trece doar cîteva 
săptămîni ptnă la schim
barea completă a situa
ției. Celelalte laturi cum 
sînt organizarea locu
lui de muncă, îngrijirea

ORGANIZAȚIA U.T.C
In universul
PRODUCȚIEI

Raid-anchetâ in județele Bacău, Buzău și Vrancea, privind aderenta orga

nizațiilor U.T.C. la problemele vitale ale participării tinerilor in producție

și folosirea rațională a 
mașinilor, folosirea fon
dului de itimp, respecta
rea tehnologiei de fabri
cație sînt abordate în a- 
celași mod. cu același 
spirit de răspundere. Iată 
„secretul" cu ajutorul că
ruia organizația U.T.C. de 
la C.I.L. Focșani a deve
nit un factor activ în în
deplinirea sarcinilor în
treprinderii, a dobîndit 
prețuirea de care se 
bucură în prezent.

— Am participat Ia mai 
mnlte acțiuni ale organi
zației U.T.C.. ne declară 
inginerul Lucian Oltea- 
nu, directorul Comple
xului de industrializare 
a lemnului Focșani. Nu 

numai că au fost foarte 
atractive, foarte intere
sante. dar și foarte utile 
pentru întreprindere. 
Dacă în ultimul timp ca
zurile de nerespectare a 
disciplinei în producție 
s-au redus, ca număr, 
simțitor aceasta este șl 
un merit al organizației 
U.T.C.. al comitetului ei 
care a știut să-și planifice 
și să-și organizeze munca 
mai bine pornind de Ia 
cunoașterea realității 51 
analiza fenomenelor ei. 
Și fiindcă ne-am convins 
că în organizația U.T.C, 
avem un bun colaborator 

H 

tn îndeplinirea sarcini
lor care ne stau în fată, 
noi îi acordăm tot ajuto
rul : ca director nu iau 
nici o măsură asupra 
unul tînăr fără a cunoaș
te părerea organizației' 
U.T.C.

Revenind la cele spuse 
mai sus, aceste două rea
lități paralele, una de La 
Uzina mecanică Buzău 
și cealaltă de la C.I.L. 
Focșani, demonstrează, 
credem noi. suficient de 
grăitor, modul in care 
trebuie și totodată cum 
nu trebuie privite pro
blemele producției de 
către organizația U.T.C.

Dacă-s aceleași 
condiții 

„de temperatură 
și presiune", 

de ce rezultatele 
diferă ?

Ancheta desfășurată 
în Fabrica de zahăr și în 
Uzina de sîrmă și produ
se din sirmă Buzău, amîn- 
două situate în aceeași 
zonă a orașului la o dis

tantă de cîteva «ute de 
metri intre ele. ne prile
juiește o nouă paralelă 
edificatoare pentru tema 
urmărită. Aceste unități 
industriale, in ciuda pro
filului diferit, au multe 
elemente comune: au in
trat în funcțiune cam în 
aceeași perioadă, ambele 
sînt dotate cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, dificil 
de folosit de oameni fără 
o calificare însușită te
meinic. deci amîndouă 
au întimpinat greutăți 
în ceea ce privește deser
virea lor cu cadre de 
specialitate, etc. De aici 
concluzLa firească, orga
nizația U.T.C. de la Fa
brica de zahăr Buzău si 
cea de la Uzina de sîrmă 
șl produse din sîrmă au 

fost solicitate cam în‘a- 
ceeași măsură la rezol
varea cam a acelorași 
probleme.

— Intimpinăm mari 
greutăți, ne spune mais
trul Ion Enceanu de la 
Uzina de sîrmă în ce 
privește îngrijirea șl fo
losirea utilajelor. Multe 
din ele se degradează 
văzînd cu ochii deși nu 
au trecut decît trei ani 
de cînd au fost montate 
nol-nouțe. Una a fost dis
trusă complet.

L-am întrebăt însă pe 
maistrul Ion Enceanu șl 
apoi și pe controloarea 
de calitate Alexandrina 
Samoilă. amîndoi mem
bri'ai comitetului U.T.C., 
ce acțiuni a întreprins 

organizația U.T.C., ce mă
suri a luat pentru a-1 de
termina pe tinerii în cau
ză să lucreze cu mal mult 
simț de răspundere, să 
facă eforturi pentru a-șl 
însuși cunoștințele nece
sare la locul lor de mun
că. Nu șl-au putut aminti 
decît de un concurs „Cine 
știe meserie, cîștigă". In 
rest, pe tot cîmpul de ac
tivitate era liniște.

Cum stau lucrurile Ia 
Fabrica de zahăr 1

— Dialogurile noastre 
cu tinerii, ne apunea In
ginerul Ștefan Dumistră- 
cel, membru al comitetu
lui U.T.C. de la Fabrica 
de zahăr Buzău, nu au 
scăpat nici o clipă din 
vedere problemele cali
ficării, ale întreținerii 
utilajelor $1 organizării 
locului de muncă. Cereri
le lor au găsit un răspuns 
prompt : maiștrii șl in
ginerii solicitați de noi 
i-au ajutat zi de zi să-și 
mărească bagajul de cu
noștințe. să descifreze 
mai bine fazele pro
cesului de fabricare a za
hărului. să poată întreți
ne și folosi optim utila
jele. instalațiile pe care 
le avem. Am muncit dife
rențiat, aproape cu fie
care tînăr în parte. Bine
înțeles am organizat șl 
concursuri profesionale, 
olimpiade șl alte acțiuni. 
Accentul principal a că
zut însă pe îndeplinirea 
zilnică a tuturor sarcini
lor care revin fiecărui 
tînăr la locul de muncă.

Stabilirea punților de 
legătură necesare Intra 
toti membrii colectivu
lui. crearea unui climat 
propice a favorizat mani
festarea inițiativelor, a- 
pariția a numeroase pro
puneri de îmbunătățire 
a muncii. Astfel propu
nerea tinerilor de a se 
face o repartiție mai ju
dicioasă a muncitorilor 
pe locurile de muncă în 
sensul concordanței aces
tora în perioada de re- 
mont (care cuprinde de
montarea, repararea, ve
rificarea. remontarea și 
conservarea aparatelor) 
a dat roade bune, opera
torii reușind să cunoască 
mai bine utilajele de înal
tă tehnicitate, să dirijeze 
apoi conform cerințelor 
fenomenele chimice din 
cadrul instalațiilor, să 
fie interesați în efectua
rea unei munci de cali
tate. La acestea pot fi 
adăugate multe inițiative 
ale tinerilor muncitori 
sau ale cadrelor tehnice. 
ca demonstrații practLce, 
întîlnirl cu specialiști, 
organizarea unor acțiuni 
comune cu conducătorii 
procesului de producție 
etc., inițiative șl eforturi 
care au contribuit efici
ent la respectarea tutu
ror laturilor disciplinei 

tn producție, la atingerea 
parametrilor proiectați 
pentru Fabrica de zahăr 
Buzău cu un an mai de
vreme.

Obținerea umor aseme
nea rezultate se datorase 
și faptului că organizația 
U.T.C. de la Fabrica de 
zahăr nu a permis exis
tența ațîtor spatii albe în 
cîmpul său de activitate. 
In afară de concursuri pe 
teme profesionale și de 
olimpiade. ce-i drept 
bune, spectaculoase, cu 
o mare priză In masă, 
organizația U.T C. de aici 
spre deosebire de cea de 
la uzina alăturată, nu a 
ignorat nici o clipă mij
loacele de influențare di
rectă și vizibilă (enume
rate mai sus, de unul din 
interlocutorii noștri) a 
diagramei creșterii con-, 
tributiel tineretului la în
deplinirea sarcinilor de 
producție.

— Să nu credeți că noi 
sîntem chiar așa, adică... 
nu avem nici o inițiativă 
și stăm pasivi fgță de 
felul cum munceso tine
rii în întreprindere, ne-a 
atras atenția tovarășa 
Alexandrina Samoilă, 
unul din interlocutorii 
noștri de Ia Uzina de sîr
mă și produse din sîrmă 
din Buzău.

— Care sînt acestea 7
Dar nu am mai primit 

răspuns prin cuvinte, ci 
prin gesturi. Paralela sta
bilită înșă între modul 
cum muncesc organiza
țiile de la Fabrica de 
zahăr și cea de la Uzina 
de sîrmă și produse din 
sîrmă din Buzău dă răs
punsul cuvenit

Locul tovarășului 
secretar

Sarcinile care revin 
organizației U.T.C. în 
domeniu! educației prin 
muncă și pentru muncă, 
nu sînt nici puține și 
nici ușoare, de aceea în
deplinirea lor presupune 
angajarea totală nu nu
mai a secretarului, ci și 
a tuturor membrilor din 
comitet. Dar mai ales a 
secretarului.

Din cele relatate pînă 
acum reies însă și trăsă
turi de portret nu prea 
luminoase. Incontestabil 
că unele neaderențe ale 
organizației U.T.C. de la 
Uzina mecanică din Bu
zău la problemele majore 
ale producției se datoresc 
șl poziției secretarului 
comitetului U.T.C. de aici, 
o poziție de espectativă. 
Pe cînd conducerea în
treprinderii și organiza
ției de partid depun efor
turi pentru înlăturarea 
sau micșorarea cazurilor 

de încălcare a disciplinei 
în producție de către 
tineri, tovarășul secre
tar Valeriu PIîngeanu 
are o singură grijă : de 
a se acoperi inactivitatea 
cu fel de fel de planuri.

Un alt aspect, de data 
aceasta de la Fabrica de 
confecții Focșani ne dez
văluie o nouă fațetă a 
chestiunii în discuție.

— Noi am inițiat un 
schimb de experiență cu 
tinerii de Ia Fabricile de 
confecții de la Vaslui și 
de Ia Rîmnicu Sărat. O 
săptămină întreagă zi de 
zi au mers tinerii din di
ferite secții la aceste în
treprinderi.

— Desigur șl dvs., mă 
adresez tovarășei secre
tare Maria Feraru, mer- 
gînd în aceste întreprin
deri v-ați interesat de 
modul în care abordează 
Comitetele U.T.C. de acolo 
problemele producției.

După o clipă de șovă
ire ni se răspunde :

— Eu nu am mers în 
acest schimb de experi
ență.

— De ce 7
— Eram tn program. 

Mașinile plecau la ora 14 
și eu lucrez pînă la ora 
15.

Iată un motiv foarte 
neplauzibil. Cine ar pu
tea crede că secretara 
comitetului U.T.C. de la 
Fabrica de confecții Foc
șani dacă ar fi vrut cu 
adevărat să fie în fruntea 
acestei acțiuni de am
ploare. cum trebuia de 
dealtfel, ar fi întîmplnat 
greutăți 7

Fără îndoială, modali
tățile abordării proble
melor majore ale produc
ției de către organizația 
U.T.C. sînt mult mal nu
meroase. Raidul-anchetă 
întreprins de noi în 6 în
treprinderi din Buzău, 
Focșani șl Bacău relevă 
necesitatea fundamentă
rii întregii activități a 
organizațiilor U.T.C. In 
acest domeniu pe o cu
noaștere profundă a rea
lității fiecărei unități 
economice în concordan
ță cu cerințele acestei 
realități cunoscute de 
acum și analizate în 
toate aspectele și sem
nificațiile ei, utilizarea 
celor mai potrivite forme, 
specifice organizației de 
tineret. In acest perime
tru stimularea inițiativei, 
a răspunderii fiecăruia 
pentru munca sa și a a- 
celuia de alături, pentru 
îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor față de orga
nizație. fie ca simplu 
membru, fie ca secretar 
al comitetului U.T.C. re
prezintă garanții sigure 
pentru mărirea aportu
lui tineretului la îndepli
nirea și depășirea indica
torilor de plan ai între
prinderilor respective.

ION CHIRIO

Nu aduceCE VREȚI SA ȘTIȚI DESPRE
VIITOAREA Dv. PROFESIE ?

Vă FACULTATEA
prezentam DE COMER”

Răspundem Întrebărilor puse de Petru Mllezars din Arad

1. Intre ce secții de specializare toți opta?
2. care sînt disciplinele de stricta speciali 

tate studiate in anii de facultate?
3. UNDE SINT REPARTIZAȚI ABSOLVENȚII 7

în cadrul Academiei de 
•tudii economice. Facultatea 
de comerț continuă tradițiile 
învățămîntului superior eco
nomic din tara noastră, în
ființat în 1913, sub denumi
rea de Academia de înalte 
studii comerciale și indus
triale din București.

In timp, ea a trecut prin 
mai multe transformări, a- 
vînd azi în componență trei 
secții : Comerț interior ; Co
merț exterior ; Merceologie.

Durata studiilor este, la 
toate secțiile, de 4 ani, la 
cursurile de zi. Pentru sec-

„ADOLESCENȚĂ"

Sculptura pe care o repro
ducem. Intitulată „Adoles
centă" aparține tinărului 
artist plastic amator DUMI
TRU IOANIȚOIU (tehnici
an dentist), a cărui prezen
tă s-a făcut remarcată cu 
ocazia unor expoziții de 
artă plastică ale amatorilor 
sl ale cenaclului medicilor 
din București, „Ion Țncules- 
cu“.

ția „comerț interior" func
ționează și cursuri serale și 
fără frecvență, cu o durată 
a studiilor de 5 ani.

Facultatea de comerț pre
gătește specialiști cu califi
care superioară pentru în
treprinderile, organizațiile și 
instituțiile de comerț inte
rior și exterior, pentru coo
perația de consum, precum 
și cadre didactice pentru în- 
vățămîntui cu profil econo- 
mic-comercial mediu, teh
nic și superior.

Disciplinele de specialitate 
profilatoare sînt grupate în 
cadrul a trei catedre :

a) . Catedra de Economia 
comerțului interior — Econo
mia comerțului interior ; Or
ganizarea și planificarea ac
tivității întreprinderilor co
merciale ; Studiul pieții eco
nomice și organizarea turis
mului ; Conducerea și anali
za activității întreprinderilor 
comerciale ;

b) . Catedra de Comerț 
terlor — Conducerea și 
ganizarea activității de ’ 
merț exterior ; Economia 
merțului internațional ; 
merț exterior și politica < 
nomică externă a R. S. Ro
mânia ; Transporturi și expe
diții în comerțul exterior ; 
Conjunctura și prospectarea 
piețelor internaționale de 
mărfuri ; Relații financiare 
și decontări internaționale ; 
Proiecte economice de co
merț exterior.

c) . Catedra de merceologi» 
— Merceologie ; Merceologia 
produselor de import-export; 
Bazele merceologiei produse
lor (alimentare, nealimenta
re) ; Merceologia produselor ; 
Biochimia și microbiologia 
produselor alimentare ; Ma
șini șl Instalații în comerț. 
Expertiza produselor (alimen
tare. nealimentare).

în secția „merceologie" se 
pune un mare accent pe stu
diul Fizicii (cu aplicații la 
studiul mărfurilor), Chimiei 
anorganice, Chimiei organl-

; ex- 
or- 

‘ co- 
i co-
Co- 

eco-

ce, Chimiei analitice, Chimi
ei fizice ; La „comerț exte
rior" este obligatorie însu
șirea limbii corespondentei 
economice în două limbi 
străine, la alegere — fran
ceză, engleză, germană, rusă, 
spaniolă.

Pe toată durata studiilor 
urmate în această facultate, 
studenții trebuie să susțină 
28 de examene, cîte 7 în 
fiecare an.

Absolvenții Facultății de 
comerț sînt repartizați, po
trivit specificului secției și 
în ordinea mediilor obținute, 
la întreprinderi și organiza
ții de comerț interior sau ex
terior, ca economiști, respec
tiv ca economiști-merceologl, 
cu pregătire superioară, El 
sînt repartizați, de asemenea, 
în funcție de profilul secției 
absolvite, în învățămînt, la 
unități ale cooperației de 
consum, la organizații de 
turism, la servicii de import
export din întreprinderi in
dustriale.

Disciplinele de examen, la" 
admitere : La secția „eco
nomia ' comerțului exte
rior" — Matematici (algebră, 
trigonometrie), scris și oral ; 
o limbă străină la alegere 
(engleza, franceza, germana, 
rusa), scris și oral. La sec
ția „merceologie" — Chimie 
(anorganică și organică), 
scris și oral ; Matematici (al
gebră, trigonometrie), scris. 
La secția „economia comer
țului interior" — Matema
tici (algebră, trigonometrie), 
scris și oral ; elemente de e- 
conomie politică, scris.

Orientativ, precizăm că 
la Academia de studii eco
nomice din București, 
trecut
pentru care s-a candidat 
fost: la Economia 
lui interior — 330 
120 ; la seral 60 ; 
frecvență — 150) ;
ceologie — 200 (la zi) ; 
conomia comerțului exterior 
— 200 (la zi).

Răspunzînd interesului al
tor cititori, în numerele vii
toare vom prezenta și cele
lalte facultăți de profil eco
nomic, din București și din 
tară.

anul 
numărul de locuri 

a 
comerțu-
(la 
la 
La

zi — 
fără 

Mer
ia E-

De mal bine de un an, stra
da Buzeștl, plasată In plin 
centrul Capitalei, s-a trans
format în șantier. Pe o por
țiune de circa 300 de metri, 
cît are strada — totul a fost 
răscolit, astupat șl iar răsco
lit. S-au săpat canale care au 
fost, apoi, din nou resăpate ; 
în fine, un adevărat babllon. 
Pentru a traversa strada, pie
tonii trebuie să ocolească fie 
prin Calea Grlvițel, fie prin 
Piața Buzești. Tramvaiele fac, 
de mai bine de un an, un

ocol de vreo 10 minute, în timp 
ce edilii sectorului trimit pe 
„șantier" cîte zece, 
zece constructori 
bune) șl cîte nici unul, 
restul săptămînli. Anul 
adus nimic. Ar putea aduce, 
în schimb, 
dacă forurile 
hotărî să 
chestiune 
venită.

trimit _ 
clncispre- 

(în zilele 
1, în 

n-a

un singur ceas, 
în drept s-ar 

privească o astfel de
cu răspunderea cu-

ȘT. GANESCU

SUBREDACTIILE NOASTRE
JUDEȚENE TRANSMIT
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DIN NOU TN CONCURS, 
în județul Vîlcea — ne scrie 
profesorul Costea Marinoiu 
— faza inter comunală și oră
șenească a celui de al IX- 
lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori este în 
plină desfășurare. Anul aces
ta la întreceri participă 
235 formații artistice (muzi
cale șl coregrafice) cu 5902 
artiști amatori (la așeză- 
mintele culturale) șl 51 for
mații sindicale (cu 1041 
tiști amatori).

brica va 'livra, în fiecare an, 
2 000 de tone ață. Același 
corespondent ne informează 
că în cel mai tînăr cartier 
din Tg. Mureș (cartierul 
Tudor Vladimirescu) a înce
put construcția unei noi 
școli cu 16 săli de clasă și 
laboratoare, a 20-a instituție 
de învățămînt din acest 
cartier.

I
I
I
I

ar-

o
ne

O FABRICA NOUA, 
ȘCOALA NOUA. Ieri, 
scrie corespondentul nostru. 
Ion Vulcan, lucrările de 
construcție a halelor pentru 
viitoarea fabrică de ață de 
cusut din orașul Odorheiul 
Secuiesc au intrat în faza 
de finisaj. O dată cu monta
rea primelor instalații au 
fost deschise și cursurile
de specializare a textllisti- 
lor care vor lucra aici. Fa-

PREMIERE TEATRALE 
LA PETROȘANI. Colectivul 
teatrului din Petroșani se 
pregătește pentru două noi 
premiere : „Nevestele vesele 
din Windsor**, în regia lui 
Constantin Dicu, și piesa 
„Dona Juana1*, în regia lui 
Marcel Soma, ne scrie acto
rul Alexe Corvin. Din dis
tribuție fac parte multi ac
tori tineri, printre care Mi
hai Clita. Ruxandra Petru, 
Constantin Dumitra, Viole
ta Berbiuc, Paulina Codrea- 
nu, Nicolae Gheorghe, Ion 
Raxin și alții.

I
I

I
I

LA EST DE EDEN — rulează 
la Patria (orele 10 ; 12,45 ; 15,15 ; 
18 ; 20,30). ROLLS ROYCE-UL
GALBEN — rulează la Feroviar 
(orele 8,30—16 în continuare; 18,30; 
31) ; Excelsior (orele 9,45 ; 12,15 ; 
14, <5 ; 17,15 ; 19,45) ; Melodia (orele
10 ; 13 ; 15,30) ; Modern (orele 9 ;
11.» ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). PEN
TRU INC A PUȚINI DOLARI — 
rulează la Republica (orele 8; 10; 
12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15) ;
București (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
16 ; 19,30 ; 21). PAȘA — rulează 
la Luceafărul (orele 9,30 ; 11,30 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,30) ; Festival 
orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). CASA 
MAMEI NOASTRE — rulează la 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45). PRIMUL ÎNVĂȚĂ
TOR — rulează la Central (orele
11 ; 19). CUȚITUL IN APA — 
(orele 9 ; 13 ; 15 ; 17 ; 21). EXPRE
SUL COLONELULUI VON RYAN
— rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18) ; Lumina (orele 8—13 in con
tinuare) ; VII ȘI MORȚI — am
bele serii, (orele 15,45 ; 19,16). DO
MINICA ȘI PRIETENII EI — Doi
na (orele 9 ; 12) ; EXPRESUL 
COLONELULUI VON RYAN
— (orele 13,45 ; 16 ; 18,30 ;
20,45). UN OM PENTRU E- 
TERNITATE — rulează la U- 
nlon (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). ȚARA 
DUHURILOR DIN MARILE SU
DULUI — rulează la Timpuri noi 
(orele 9—21 in continuare). APOI 
S-A NĂSCUT LEGENDA — rulea
ză la Grlvița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Arta (orele 9 ; 
15,45 ; 18 ; 20.15). CĂDEREA IMPE
RIULUI ROMAN — rulează la în
frățirea (orele 15,30 | 19). ASTA 
SEARA MA DISTREZ •>- rulează 
la Buzeștt (orele 15,30 ; 16 : 20,30). 
FELDMAREȘALA — rulează la 
Dacia (orele 8,15—16,30 în conti
nuare ; 18,45 ; 21) ; Drumul Sării 
(orele 15 ; 17,30 ; 20). BUNA ZIUA, 
CONTESA — rulează la Bucegl (o- 
rele 9,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.30) ; Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ;■ 18,30 ; 21) ; Miorița (orele
9.30 : 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30). JU
DOKA, AGENT SECRET — rulea
ză la Unirea (orele 15,30 ; 18) ; EU 
TE-AM IUBIT (orele 20,30). MA
RELE ȘARPE — rulează la Lira 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Popular 
(orele 15,30 ; 18) ; valea — (orele 
20). PANTOFUL CENUȘARESEI — 
rulează la Ferentari (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15) ; Cotrocenl (orele 16,30 ; 
18 ; 20.30). BECKET — rulează la 
Gluleștl (orele 15,30 ; 19). ACEST 
PAMINT ESTE AL MEU — rulea
ză la Pacea (orele 16 ; 18 ; 20). 
HOMBRE — rulează la Crîngașl 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15). PENSIUNE 
PENTRU HOLTEI — rulează la 
Volga (orele 9—15,45 in continua
re : 18,15 ; 20,30). TESTAMENTUL 
UNUI PAȘA — rulează la Viitorul 
(orele 15,30 ; 13 ; 20,30). --------------
MECANICE — rulează 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
20.30) ; Flamura (orele s> ; n.io ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). RIO BRA
VO — rulează Ia Aurora
9.30 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,30) ;
(orele 8,45—14,30 în .............
17.30 ; 20,30). PRIMAVARA PE
ODER — rulează la Munca (orele

14 : 18) ; TUDOR (orele 18). SA
MURAIUL — rulează la Cosmos 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15). UN DE
LICT APROAPE PERFECT — ru
lează la Flacăra (orele 15,30 ; 18) ; 
COLIVIE PENTRU DOI (orele 
20,30). URLETUL LUPILOR — ru
lează la Vltan (orele 15,30 ; 18 ; 
20,30). NOAPTEA — rulează la 
Rahova ( orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 
PROFESIONIȘTII — rulează la 
Progresul (orele 15,30 ; 18) ; PRIE
TENELE (orele 20,30).

LA CASELE DE CULTURĂ

STUDENȚEȘTI

r

- ■

BUCUREȘTI. Concert-spectacol 
de muzică ușoară prezentat de 
formația „Sfinx" (Sala mare, 
miercuri, ora 20,30). a o sferă 
care cintă ; Monoloage celebre ; 
„...șl voi mesteceni" — melodii 
lirice rusești (Student-Club, 
miercuri, ora 20).

PlANEUțfi 
la Gloria 

16 ;
o :

18.15 ;
11.15 ;

(orele 
Tomls 

continuare ; 
PRIMAVARA---

- ’ 4»• 
r A

Opera Română : RIGOLETTO, 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
VOIEVODUL ȚIGANILOR, ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : HEI- 
DELBERGUL DE ALTADATA, 
ova 19,30 ; (Sala Studio) : PĂRIN
ȚII TERIBILI, ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (B-dul 
Schitu Măgureanu) : D-ALE CAR
NAVALULUI, ora 20,00; (Sala Stu
dio) : PHOTO-FINISH, ora 20,00 ; 
Teatrul de Comedie: 
PUBLICA, ora 20,00 ; 
Mic : ÎNGRIJITORUL, 
Teatrul ,,C. I. Nottara' 
Magheru) : VIJELIE ÎN CRENGI
LE DE SASSAFRAS, ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : FEMEI SINGURE, 
ora 20,00 ; Teatrul Gluleștl : 
CURSA DE ȘOARECI, ora 19,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Sala din Ca
lea Victoriei) : ȘORICELUL 
PĂPUȘĂ, ora 17,00 ; (Sala 
str. Academiei) : BAIATUL 
VINTUL, ora 17,00 ; Teatrul 
tlric Muzical „C. Tănase" ( 
Savoy): ~'
DE ADIO, ora 19,30 ; Circul de 
Stat : CIRCUL ARE CUVINTUL, 
ora 19,30.

CLUJ. în ciclul „Opera șl tine
retul" : „Recitativul, aria șl mono
logul — elemente de bâză ale ar
hitecturii operei" — prezintă Ma
rian Mateescu ; Concert Ilustrativ 
dat de soliști al Operei clujene 
(joi, ora 20,30).

GALAȚI. Medalion literar „Ale
xandru Macedonski“ — prezintă 
iulian Pîrvu ; Serată distractivă 
cu formația vocal-lnstrumentală 
„Atletic" (Club-bar, Joi, ora 20).

(Sala Stu-

OPINIA
Teatrul 

ora 20,00 ; 
i“ (B-dul

și 
din

ȘI 
[ Sa- 
(Sala 

CAFEAUA CU LAPTE

• 11,00 — Limba franceză. Lec
ția 49 (reluare) • 11,30 — Limba 
engleză. Lecția 49 (reluare) • 12,00
— TV pentru specialiștii clin in
dustrie : Modele fizice pentru re
prezentarea proceselor din tehno
logia chimică (reluare) • 17,30 — 
Telex TV » 17,35 — TV
tru specialiști. Medicină : 
sultații pentru medici : “
plegice și........................
tă : prof.
• 18,05 —
46 e 18,30 
ne pentru 
rețe • 19,00
seară • 19,30 — Monografii con
temporane : împotriva imposibi
lului — film de Horia Vasiloni
• 19,45 — Premiile Uniunii Scrii
torilor pe anul 1968 (II). Prezintă 
Sînzfana Pop • 20,15 — Teleci- 
nemateca r ,,Văduva veselă*' — 
film artistic cu Jeanette Mrre Do
nald și Maurice Chevalier • 22,63
— Avanpremieră ® 22,20 Iti- 

Geometrie
Dan Jfăuli- 
interpreți : 
(Prezintă : 
Telejurna-

pen- 
Con- 

_____ Neuro- 
tranchillzante. Prezin- 
dr. Vasile Predescu 

Limba germană. Lecția 
— Club XX — emisiu- 
tineret. Spart șl tlrre- 

Telejurnalul de

— Avanpremieră 
nerar european (IV). 
și natură. Emisiune de 
că • 22,35 — Mari
Pianista Clara Haskil. 
Th. Bălan) ț 22,50 — 
Iul de noapte.

IAȘI. Impresii de călătorie din 
Franța — prezintă lector univ. Li- 
viu Leonte ; Film artistic (sala de 
spectacole, joi, ora 20).

TIMIȘOARA. Tribuna politică : 
„Politica P.C.R. în problema na
țională" — vorbește conf. unlv. 
dr. Tralan Bunescu ; Muzică u- 
șoară cu formația „Amicii" de la 
Institutul agronomic (sala de 
spectacole, Joi, ora 20,30).

LA CLUBURILE TINERETULUI

DIN BUCUREȘTI

• ATENEUL TINERETULUI. 
Orele 17,30 : „Femela — erou al 
literaturii noastre", prezintă A. 
Dlaconescu, de la Institutul Par- 
hon.

• UNIVERSAL CLUB (sect. III). 
Orele 18,30 : Cursul „Istoria cul
turii șl civilizației românești. In 
pragul lumii moderne. Secolul 
luminilor". Va vorbi Vlad Geor
gescu, cercetător la Institutul de 
Studii sud-est europene.

• CLUBUL ELEVILOR. Orele 
18,00 : TRIBUNA DISCUȚIILOR 
INTERESANTE „Cauzele apariți
ei religiei". Prezintă conferențiar 
universitar Tnche Aurelian ; film 
artistic „Ullsse". Orele 18,00 : Cerc 
de discuție pentru elevi : „Poe
zia este arta supremă" ; „Pictura 
este arta supremă" — conducă
tor discuții lector Gheorghiță A- 

• lei'andru, de Ia Institutul de Arte 
Plastice ; proiecții cu diverse 
picturi ale Renașterii, versuri tn 
lectura membrilor Studioului de 
teatru.
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HOTÂRIREA
A

Comitetului Central al Partidului Comunist •
Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului
de Miniștri cu privire la
ani de la eliberarea României de sub jugul fascist

(Urmare din pag. I)

democratice ale națiunii, asi- 
gurînd înfringerea reacțiunii, 
instaurarea guvernului demo
crat-popular, desăvîrșirea re
voluției burghezo-democratice. 
înlăturarea monarhiei și pro
clamarea Republicii au marcat 
cucerirea întregii puteri poli
tice de către oamenii muncii, 
făurirea statului nou, socialist, 
trecerea la construirea societă
ții socialiste. Puterea populară, 
orînduirea nouă, socialistă, 
sînt opera maselor, rezultatul 
voinței și luptei întregului po
por muncitor.

în acești ani, România a 
parcurs o întreagă epocă isto
rică, a străbătut cu succes 
drumul de la capitalism Ia so
cialism, de la orînduirea ba
zat?) pe exploatare și asuprire 
Iar orînduirea libertății și drep
tății sociale, în care se reali
zează progresul multilateral al 
patriei, afirmarea din plin a 
personalității umane. Victoria 
deplină și definitivă a socialis
mului Ia orașe și la sate con
stituie cucerirea cea mai de 
preț a poporului nostru, încu
nunarea luptelor și eforturilor 
depuse în acest sfert de veac, 
dovada strălucită a justeței po
liticii Partidului Comunist Ro- 
mîn, întemeiată pe studierea 
realităților concret-iștorice, pe 
aplicarea creatoare a învăță
turii marxist-leniniste la con
dițiile țării noastre, la cerin
țele fiecărei etape a procesu
lui revoluționar neîntrerupt.

în cel de al 25-lea an al 
existenței sale libere, Repu
blica Socialistă România se 
prezintă cu un bilanț bogat de 
realizări în toate domeniile 
vieții economice 
patria noastră se 
rîndul țărilor cu 
vansată orînduire
politică, înaintează cu pas ferm 
pe drumul progresului și civi
lizației socialiste, al bunăstării 
materiale și spirituale a po
porului. înfăptuind cu abnega
ție și elan patriotic politica 
Partidului Comunist Român, 
poporul român a asigurat creș
terea continuă a forțelor de 
producție, consolidarea bazei 
tehnice materiale a socialis
mului. Tar» noastră dispune 
astăzi de o industrie puternică 
și modernă — baza avîntului 
general al întregii economii 
naționale, a dezvoltării multi
laterale a societății, factor 
hotărîtor al asigurării inde
pendenței și suveranității na
ționale. Cooperativizarea agri
culturii — victorie strălucită a 
politicii partidului comunist — 
a schimbat profund viața sa
telor, a situat agricultura pe 
linia modernizării continue, a 
mecanizării și chimizării, asi- 
gurînd avîntul continuu al a- 
cestei importante ramuri a 
economiei. învățămîntul, știin
ța, arta și literatura s-au dez
voltat pe un drum ascendent, 
înregistrînd succese remarca
bile care duc la înflorirea vie
ții noastre spirituale, sporesc 
aportul României la patrimo
niul culturii universale.

Ca rezultat al creșterii con
tinue a potențialului economic,

și sociale ; 
situează 
cea mai 
socială

în
a-
Și

al valorificării susținute a re
surselor materiale și spirituale 
ale țării. s-au obținut succese 
însemnate în ridicarea nivelu
lui de viață al poporului — o- 
biectiv suprem al politicii par
tidului și al dezvoltării între
gii noastre societăți. Creșterea 
salariilor, sporirea veniturilor 
țărănimii cooperatiste, mări
rea simțitoare a consumului și 
a vânzărilor de mărfuri, am
ploarea cheltuielilor efectuate 
de stat pentru învățămînt, o- 
crotirea sănătății și alte nevoi 
social-cuiturale, dezvoltarea 
construcției de locuințe ilus
trează elocvent marile progre
se obținute în această perioa
dă în îmbunătățirea condițiilor 
de trai, material și cultural, 
ale întregului nostru popor, 
sînt o dovadă vie că tot ceea 
ce se realizează astăzi în 
România socialistă este desti
nat omului, bunăstării și feri
cirii sale.

Orînduirea noastră socialistă 
își afirmă cu putere superio
ritatea social-politică, forța și 
vitalitatea sa. Se cimentează 
trainic alianța clasei muncitoa
re cu țărănimea — temelia de 
granit a orînduirii noastre —, 
unitatea tuturor claselor și 
păturilor noii societăți. Una 
din marile realizări ale acestui 
sfert de veac este rezolvarea, 
pe baza marxism-leninismului, 
a problemei naționale, întări
rea prieteniei frățești dintre 
poporul român și naționalită
țile conlocuitoare. înflorește și 
se dezvoltă viguros națiunea 
noastră socialistă — puternic 
sudată prin comunitatea țelu
rilor și intereselor majore ale 
tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, do- 

vedindu-se un important fate- 
tor de potențare a capacităților 
fiecărui individ și ale colecti
vității noastre în ansamblu.

Dezvoltarea democrației 
socialiste, perfecționarea re
lațiilor sociale asigură mani
festarea din plin a energiilor 
creatoare ale maselor, afirma
rea liberă, multilaterală a per
sonalității umane. Coeziunea 
indestructibilă a tuturor for
țelor sociale și politice ale 
țării în Frontul Unității So
cialiste, unitatea trainică a 
poporului în jurul Partidului 
Comunist Român, deplina 
adeziune la politica sa mar- 
xist-leninistă — strălucit de
monstrate de recentele ale
geri de deputați în Marea 
Adunare Națională și consi
liile populare — constituie un 
nesecat izvor de forță și pro
gres al orînduirii noastre.

în vasta operă de transfor
mare revoluționară a societă
ții s-a afirmat cu putere rolul 
conducător al Partidului Co
munist Român, exponentul 
fidel al intereselor vitale, al 
celor mai profunde aspirații 
de progres și prosperitate ale 
întregului popor, călăuza sa 
încercată pe drumul socialis
mului și comunismului. în
treaga dezvoltare a societății 
noastre în ultimul sfert de 
veac demonstrează că politica 
Partidului Comunist Român 
este pe de-a-ntregul consacra
tă înfloririi patriei, cauzei 
socialismului și păcii.

Aniversarea a 25 de ani de 
la eliberarea țării de sub ju
gul fascist are loc în condiții
le în. care întregul nostru po
por își consacră energiile cre
atoare, puterea de muncă și 
talentul său înfăptuirii pro
gramului trasat de partid, ho
tărîrilor Congresului al IX- 
lea și ale Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist 
Român, obiectivelor procla
mate de Frontul Unității So
cialiste, puse în slujba desă- 

construcției socialis- 
întregii țări 
civilizație și

vîrșirii 
mului, ridicării 
pe noi trepte de 
bunăstare.

Sărbătorim un
col de la eliberarea țării sub 
semnul activității intense pe 
care o desfășoară pe plan in
ternațional partidul și guver
nul țării noastre pentru dez
voltarea prieteniei și colabo
rării cu toate țările socialiste, 
pentru întărirea coeziunii 
sistemului mondial socialist, 
a mișcării comuniste și mun
citorești mondiale, pentru uni
tatea tuturor forțelor antiim,- 
perialiste. Promovînd o politi
că externă constructivă, prin
cipiala, Republica Socialistă 
România — stat liber și suve
ran — se afirmă ca un factor 
activ al marelui front al pă
cii, democrației și socialismu
lui ; țara noastră militează 
consecvent pentru dezvoltarea 
colaborării internaționale, a- 
propierea și înțelegerea între 
popoare, zădărnicirea politi
cii cercurilor imperialiste 
agresive, pentru destindere în 
relațiile dintre state, pentru 
asigurarea securității și păcii 
în Europa și în lume. Politi
ca partidului și statului nos
tru de dezvoltare a relațiilor 
cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, pe baza 
respectării principiilor inde
pendenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile 
interne și avantajului reci
proc, se bucură de adeziunea 
și sprijinul unanim al 
porul

La 
de la 
jugul 
trai al Partidului 
Român, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri hotărăsc 
ca această dată, de importan
ță istorică în viața poporului 
nostru, să fie aniversată în în
treaga țară prin acțiuni și 
manifestări de o amploare 
deosebită.

Sub semnul acestui jubileu 
se desfășoară întrecerea so
cialistă între comitetele jude
țene de partid, întreprinderile 
industriale, unitățile agrico
le socialiste, institutele de cer
cetări științifice, consiliile 
populare județene pentru noi 
și însemnate succese în dez
voltarea economiei, științei și 
culturii, în perfecționarea și 
îmbunătățirea întregii activi
tăți sociale. Comitetul Central 
al Partidului Comunist Ro
mân cheamă toate organiza
țiile de partid, pe toți comu
niștii, organizațiile sindicale, 
de tineret, de femei, toate or
ganizațiile obștești să se situ-

sfert de se-

po-
ui român, 
împlinirea a 25 de 
eliberarea patriei de 
fascist, Comitetul Cen-

Comunist

ani 
sub

eze în fruntea acestei activi
tăți creatoare, să mobilizeze 
eforturile clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii, in
diferent de 
stimuleze 
tor, pentru 
lui de stat 
tărîtor al actualului cincinal, 
pentru obținerea unor noi și 
însemnate realizări în toate 
domeniile construcției socia
liste.

Marea Adunare Națională va 
marca cea de-a 25-a aniver
sare a eliberării patriei prin- 
tr-o ședință jubiliară. La rîn- 
dul lor, consiliile populare, 
județene vor consacra ședințe 
festive acestei aniversări.

în București se va deschide 
Expoziția realizărilor econo
miei naționale a Republicii 
Socialiste România. Totodată, 
în județe vor fi amenajate ex
poziții cu caracter economic, 
ilustrînd realizările dobîndite 
pe plan local în ultimii 25 de 
ani.

Se va emite o medalie ju
biliară închinată aniversării 
unui sfert de secol de la eli
berarea României de sub ju
gul fascist.

în cinstea acestei sărbători, 
Academia Republicii Socialiste 
România, Institutul de studii 
istorice și social-politice, Aca
demia de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu" vor orga
niza la București o sesiune ști
ințifică comună, consacrată re
voluției și construcției socialis
te în România, transformărilor 
social-economice și realizărilor 
dobîndite în acest sfert de 
veac. Institutele de cercetări 
științifice, institutele de în- 
vățămînt superior, uniunile de 
creație și asociațiile studenți
lor vor organiza, de asemenea, 
sesiuni de comunicări și sim
pozioane cu teme adecvate a- 
cestei sărbători.

Editurile vor tipări lucrări 
despre lupta antifascistă a 

insurecția 
populară,

naționalitate, să 
spiritul lor nova- 
înfăptuirea planu- 
pe 1969, anul ho-

poporului român, 
armată, revoluția 
participarea României la răz
boiul antihitlerist, despre ac
tivitatea și lupta Partidului 
Comunist Român, precum și 
lucrări de bilanț privind dez
voltarea economiei, culturii, a 
vieții sociale în anii construc
ției socialiste.

Aniversarea eliberării pa
triei oferă creatorilor de artă 
și cultură prilejul de a îmbo
găți patrimoniul nostru cultu
ral cu noi opere valoroase, zu
grăvind trecutul glorios al pa
triei noastre, activitatea de e- 
dificare a socialismului, virtu
țile și năzuințele poporului ro
mân și noblețea sa spirituală, 
tot ceea ce este progresist în 
epoca contemporană.

La București va fi deschisă 
expoziția republicană de artă 
plastică, iar în principalele o- 
rașe din țară vor fi organizate 
expoziții de artă și expoziții 
documentare.

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor, Uniunea 
Tineretului Comunist, Consi
liul Național pentru Educație

Sport, Consiliul Na-Fizică și __ , ______
țional al Organizației Pionie- 9 
rilor vor 
artistice,

organiza concursuri
— festivaluri și alte
manifestări culturale și spor- 9 
tive în toate orașele și co
munele patriei. în acest cadru _ 
se va desfășura cel de al IX- 9 
lea concurs republican al for
mațiilor muzical-coregrafice — 
de amatori; se va institui un 9 
concurs pentru cele mai bune 
cîntece de masă create în cin- 
stea aniversării eliberării pa- " 
triei ; se vor desfășura festiva
lul și concursul internațional A 
de folclor, însoțite de parada ™ 
costumelor naționale și expozi
ția internațională 
populară ; teatrele, 
grafele și celelalte 
artistice vor programa specta- 9 
cole adecvate.

Organizațiile de partid,, or- 
ganizațiile de sindicat, tineret 0 
și femei, comitetele pentru cul
tură și artă vor organiza în 
cluburi, case de cultură, că
mine 
te de 
nități 
vitate 
rințe, 
manifestări 
închinate celei de a 25-a ani
versări a eliberării patriei.

Presa centrală și locală, re
vistele teoretice și social-cul- 
turale, radioul și televiziunea 
vor publica și transmite 
teriale consacrate acestei 
versări.

în ziua de 23 August
în Capitală se vor desfășura 
parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii, iar în 
toate reședințele de județe, în 
municipii, orașe, centre munci
torești și centre comunale vor 
avea loc demonstrații, mitin
guri sau adunări ale oamenilor 
muncii consacrate sărbătorii 
naționale a României.

în locurile unde s-atr des
fășurat lupte împotriva trupe
lor fasciste se vor organiza 
manifestări comemorative.

Ministerul Poșțelor și Tele
comunicațiilor va emite timbre 
jubiliare.

Oficiile diplomatice ale Re- A desfășoară pe plan general și la 
A rarp tînprpfnl net» tin nsrfîrirta.nt

publicn Socialiste Romania 
vor organiza manifestări speci
ale pentru aniversarea unui 
sfert de veac de la eliberarea 
patriei.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Consi
liul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Socialiste 
România își exprimă convinge
rea că aniversarea a 25 de ani 
de la eliberarea patriei de sub 
jugul fascist va fi întîmpinată 
de întregul popor prin muncă 9 munca, poltică a organizațiilor 

ȚT T* C1 în lunile nora nu nronorlnf 
însuflețită, prin noi și tot mai 1Jia 
mari izbînzi pe calea desăvîr- 9 ție^ 
șirii construcției socialiste, că 
toți oamenii muncii 
maghiari, germani, sîrbi și de 
alte naționalități, în strînsă u- 
nitate și coeziune 
își vor mobiliza și 
energiile creatoare 
pentru înfăptuirea 
Congresului al IX-lea și 
Conferinței Naționale a parti
dului, pentru înflorirea Româ
niei socialiste, sporind contri
buția țării noastre la triumful 9 țări educative din această pe- 
cauzei socialismului, democra- rioadă, se constituie astfel într-o

. . . prețioasa experiența pentru acti-
ției și păcii în lume. A vitatea de viitor.

de artă A 
cinemato- w 

instituții

culturale, școli, institu- 
învățămînt superior, u- 
militare o amplă acti- 
de propagandă, confe- 
simpozioane și variate 

cultural-artistice

ma- 
ani-

1969

Hala turbinelor de la Centrala electrică de termoficare Craiova
Foto: AGERPRES

ACTIVITATEA POLITICĂ

W EXKENJE SPORITE
" Intr-adevăr, este dificil să des

parți, chiar dacă convorbirea 
îți propune un subiect li-9 mitat, munca politică de res
tul activității, să trasezi o li-

• nie de demarcație strictă între 
preocupările de această natură 
și celelalte preocupări ale orga-

• nizațiilor U.T.C. Am convenit, de 
aceea, să abordăm preocupările 
actuale ale organizațiilor U.T.C. 
în domeniul muncii politice ca9 atare, în relația lor firească cu 
celelalte aspecte ale activității 
educative, în raporturile lor de9 influente și determinări recipro- 

” ce, subsumate unuia și aceluiași 
scop — mobilizarea tineretului

• la înfăptuirea politicii partidu
lui. Prima întrebare :

Ce loc ocupă munca politi-

• că în cadrul activității de 
organizație ?

— O privire de ansamblu, fie 9ea Si sumară, asupra activității 
” din ultima vreme a organizații

lor U.T.C. din județul nostru, 
• evidențiază o substanțială creș

tere a preocupărilor ce se cir
cumscriu noțiunii de muncă po- 

— litică. Este, în primul rînd. o 9 creștere în volum, se remarcă 
adică în programele de activi
tăți ale organizațiilor o mai 9 mare frecventă a acțiunilor cu 

w conținut politic. Faptul se dato
rează, evident, mai multor fac- 
tori, între care, fără îndoială, 

™ rolul determinat revine eferves
centei activități politice ce se

care tineretul este un participant 
activ. Țin să subliniez de a-

• ceea, terenul deosebit de fertil 
pe care l-a oferit muncii poli-
tice a organizațiilor noastre 

— U.T.C. perioada de după Congre- 9 SU1 al IX-lea al partidului, pe
rioada care a urmat Conferinței 
Naționale, climatul de eferves- 9 cență politică creatoare dobîndit 

” prin multitudinea măsurilor a- 
doptate de partid pentru perfec- 

• tionarea conducerii și planifică
rii economiei, pentru lărgirea 
continuă a democratismului vie- 

— ții sociale, pentru îmbunătățirea 9 neîncetată a condițiilor în care 
ne desfășurăm activitatea. O 
intensitate deosebită a cunoscut

U.T.C. în lunile care au precedat 
marele eveniment de la 2 mar- 

Contributia organizațiilor
U.T.C. la însuflețită campanie e- 
lectorală, concretizată prin ini- 

Tomâni, 9 tierea a zeci de întîlniri cu ac
tiviști de partid și de stat, cu 
reprezentanți ai Frontului Uni- 

• tatii Socialiste, dezbaterea cu
masa largă a tinerilor a progra
mului Frontului Unității Socia- 

• liste, a documentelor de partid
șî de stat care prefigurează vii
toarele izbînzi ale poporului nos- 9 tru, care au relevat cu preg- 
nanță necesitatea adaptării de 
către fiecare organizație U.T.C. 

• a unor măsuri și forme proprii,
specifice, pentru mobilizarea ti
neretului la transpunerea lor în 
viată, numeroase alte manifes-

frățească, 
mai mult 
în lupta 
hotărîrilor 

ale

«' ■« k

iT

Hra

Convorbire cu 
VASILE BOLOG 

secretar 
al Comitetului județean Timiș 

al U.T.C.

Ce direcții jalonează în 
prezent preocupările privind 
munca politică ale comitetu
lui județean U.T.C. ?

— Intensificarea, mai întîi, pe 
toate planurile și la toate nive
lele a preocupărilor menite să 
ducă la cunoașterea de către ti
neri a politicii partidului, în
sușirea temeinică a documen
telor de partid și de stat. Dis
punem în această privință de o 
bogată experiență — ar fi sufi
cient poate să amintesc răspîn- 
direa largă pe care au luat-o în 
organizațiile din județul nostru 
ciclurile tematice care îmbină 
în dezbaterea aceleiași teme po
litice acțiuni din cele mai di
verse — pe care trebuie s-o con
tinuăm, dar care nu poate fi de
cît o platformă pentru realizări 
mai substanțiale, adecvate cerin- 
țelo. crescînde ale tinerilor.

Dată fiind prezența mai puțin 
semnificativă a acestui gen de 
manifestări în activitatea unor 
organizații, faptul că informarea 
politică este în destule cazuri 
neoperativă, una din preocupă
rile noastre principale este per
manentizarea acțiunilor politice, 
realizarea a ceea ce se numește 
continuitate. Cercurile de infor
mare politică, cele de la între
prinderea textilă Lugoj, liceele 
1 și 3 din Timișoara, sau cel cu 
pronunțată orientare spre pro
blemele economice, de la „Elec
tromotor". ca să amintesc doar 
câteva, constitue un început pe 
care ne propunem a-1 continua 
prin extinderea acestei modali
tăți în cît mai multe organiza
ții. în școli, în facultăți cît și în 
rîndul celorlalte categorii de ti
neri. Ne-am propus acest lucru 
încă de Ia Conferința organiza
ției județene, dar ceea ce am 
realizat nu poate fi considerat 
deloc ca satisfăcător. In același 

nostru jude- 
un amplu 

pe 
recomandat 

organizațiilor U.T.C. Concepu
te diferențiat pe categorii 
de tineri și grupate după con
ținut în trei mari categorii — 
cunoașterea politicii partidului 
și statului, educația patriotică și 
moral-cetățenească și educația 
ateist-științifică — aceste teme 
intenționează să ofere un pro
gram minim, dar care realizat 
în fiecare organizație se poate 
constitui apoi într-un model pen
tru munca de viitor. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît pentru dez
baterea cu tinerii a temelor sta
bilite nu propunem expunerea 
ca singura modalitate, ci apelăm 
la forme foarte diverse ca în
trebări și răspunsuri, simpozioa
ne, călătorii pe hartă etc. Pentru 
a putea veni în sprijinul orga
nizațiilor U.T.C., mai ales a ce
lor din mediul rural, comitetul 
județean U.T.C.. valorificând po
sibilitățile de care dispunem — 
reședința județului nostru e un 
puternic centru aultural-științi- 
fic — și cu sprijinul deosebit al 
comitetului județean de partid, 
a luat inițiativa creării unui 
corp de lectori din cele mai 
competente cadre, din diverse 
domenii care periodic, la cere
rea tinerilor și în funcție de pro
blemele la care se solicită răs
punsuri. se deplasează în orga
nizații. Această măsură asigură 
totodată o deosebită calitate ac
țiunilor initiate prin competen
ta celor care vorbesc tinerilor.

Fructificând experiența dobân
dită în organizarea unor cicluri 
complexe de activități care 
avut ca 
mente 
națiunii 
ne-am 
ecastă 
te de

turii. De atentie deosebită din 
partea Biroului Comitetului ju
dețean se bucură ciclul de expu
neri care-și propun să facă cu
noscute elevilor din clasele VII 
—VIII scopul și caracterul orga
nizației noastre revoluționare, 
tradițiile glorioase ale U.T.C., 
drepturile și îndatoririle uteciș- 
tilor etc.

Considerați că singure a- 
ceste initiative de nivel ju
dețean sint în măsură să asi
gure continuitatea în munca 
politică a organizațiilor ?

timp, comitetul 
tean a întocmit 
îndreptar tematic 
l-am difuzat și

care

_ — Fără îndoială că nu. Ele 
sînt doar niște jaloane, niște 
impulsuri, un program cum am 
spus, minim. Apoi, permanenti
zarea acestor acțiuni se leagă 
strîns de un alt obiectiv pe 
care preocupările noastre îl ur
măresc deopotrivă : deplasarea 
centrului de greutate al muncii 
politice, ca al întregii activități 
de altfel, în organizație, Ia nive
lul nucleelor de bază, al colec
tivelor de tineri. în ceea ce pri
vește elevii lucrurile sînt oare
cum destul de bine rezolvate, dar 
pentru celelalte categorii de 
tineri, din întreprinderi, insti
tuții, de pe șantiere, de la sate 
avem încă foarte multe de făcut. 
Soluția o bănuim în sprijinul 
nemijlocit, direct acordat fie
cărei organizații- în numeroase 
localități ca Belinț, Făget, Biled, 
Ceacova, Deta și altele organiza
țiile U.T.C. și-au asigurat spriji
nul permanent al organizației de 
partid, al cadrelor de specialiști 
— ingineri, medici, profesori — 
existente în comună și reușind 
Prin aceasta să dea acțiunilor 
de informare politică regulari
tate, în multe cazuri, săptămî- 
nală, în altele, deocamdată, lu
nară. în alte localități, în cadrul 
căminelor culturale, organizații
le U.T.C. au amenajat încăperi 
în care tinerii găsesc un bogat 
material documentar — ziare, 
reviste, broșuri, pliante și în 
care organizează cu regularita
te discuții despre evenimentele 
politice la ordinea zilei, despre 
acțiunile pe plan intern si ex
tern ale partidului și statului 
nostru. Pentru ca fiecare orga
nizație să-și aibă un program 
propriu de acțiuni politice bogat 
și interesant, paralel cu extin
derea experiențelor amintite, de 
importantă hotărîtoare mi se 
pare valorificarea tuturor posi
bilităților existente, apelul la 
cele mai diverse forme, fie ele 
oricît de simple. în această pri
vință considerăm că citirea zia
rului, dezbaterea în colectiv a 
articolelor mai importante con
stituie, mai ales pentru unde 
categorii de tineri, probleme că
rora organizațiile trebuie să le 
acorde mai multă atentie. In
teresul stîrnit de asemenea ac
țiuni, inițiate în ultima vreme 
Ia nivelul unor grupe UÎT.C. de 
la sate, din școli, de pe șantie
rele de construcții, care au citit 
și discutat documente de partid 
si de stat publicate în presă: 
Pledează convingător în acest 
sens. Cu atît mai mult cu cît 
am constatat că asemenea acți
uni permit în cel mai înalt grad 
abordarea problemelor politice 
în strînsă legătură cu preocupă
rile tinerilor, cu sarcinile colec
tivelor de muncă din care faa 
parte.

Nu v-ați referit pină acum 
decît în general la răspui^ 
derile ce revin activistului 
U.T.C.

O veți face, probabil acum, 
în încheiere...

au 
teme importante mo- 
din viata poporului, a 

noastre 
propus să 
interesantă 
amplă informare 

litică. Tinerii muncitori vor 
invitați în cadrul unui asemenea 
ciclu tematic-complex să par
curgă „cele mai importante mo
mente din istoria mișcării mun
citorești, a Partidului Comunist 
Român" ; o incursiune la fel de 
interesantă în noile orizonturi 
economice și sociale ale tării le 
vor prilejui tinerilor cooperatori 
acțiunile grupate într-un amplu 
„atlas politic". Activități politi
ce asemănătoare au început să 
inițieze și organizațiile U.T.C. 
din unitățile comerțului și _>o- 
perației cît și cele din întreprin
derile de mecanizare a agricul-

socialiste 
extindem 
modalita- 

po- 
fi

— Evident, din preocupările 
Biroului comitetului nostru ju
dețean U.T.C. nu poate lipsi un 
asemenea aspect: sporirea răs
punderii și a contribuției noas
tre, a activiștilor în materi; 
rea eforturilor de îmbunătățire 
a muncii politice. Activistul 
U.T.C. este un activist politic, și 
obiectivul pe care-1 urmărim 
este ca el să șe manifeste ca 
atare. Consemnăm cu satisfac
ție numeroasele expuneri pe 
care activiștii comitetului nostru 
județean, începînd cu membrii 
biroului le-au prezentat in fata 
tinerilor ca si faptul că nume
roase cercuri de informare, în
tre care și cele destinate viito
rilor uteciști — elevilor din 
clasele VII—VIII, se bucură de 
îndrumarea nemijlocită a unor 
activiști. Consider însă aceasta 
doar o ilustrare a ceea ce tre
buie să facem, mai mult și 
mai bine, a ceea ce trebuie să 
devină’obișnuința noastră' coti-' 
diană. '
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Două prezențe editoriale de 
dată recentă — colecțiile „E- 
vocfiri" și „Mica bibliotecă de 
istorie", editate de Institutul 
de studii istorice și social-po
litice de pe lingă C.C. al P.C.R. 
— atrag atenția asupra unor 
valori de primă însemnătate 
ale istoriei patriei noastre. A- 
bordînd istoria României din- 
tr-o perspectivă care — prin 
pregnanța sa educativă — se 
adresează, în mod expres, ci
titorilor tineri, lucrările apă
rute în aceste colecții se con
stituie ca un îndreptar și ca 
un instrument de lucru de un 
viu interes. Pornind de la a- 
ceste considerente, ne-am a- 
dresat tov. TITUS GEORGES
CU, director adjunct al Insti
tutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., rugîndu-1 să ne in
formeze despre programul ce
lor două colecții, despre o- 
biectivele lor de viitor.

— Ce își propun sS a- 
ducă in fața publicului — 
și în special a tineretului 
— colecțiile . „Evocări14 și 
„Mica bibliotecă de isto
rie" ?

— Cele două colecții se vor — 
în intenția realizatorilor lor — un 
adaos la efortul de reflectare a 
sensurilor majore al istoriei noas
tre moderne dintr-o perspectivă 
științifică, marxistă, insistînd — 
pentru îndeplinirea scopului edu
cativ care le stă la bază — asu
pra figurilor progresiste, revolu
ționare, ale mișcării democratice 
și muncitorești din România. 
Dacă ținem cont că majoritatea 
valorilor științifice și culturale ale 
țării au tiecut, în a doua jumă
tate a secolului al XIX-Iea, pe 
la școala pașoptiștilor și unioniș- 
tilor progresiști și, de aici, la 
școala socialiștilor, acest efort 
își relevă necesitatea indiscuta
bilă. De la Bălcescu, Rosetti, E- 
liade, pașoptiști la care întîlnirn 
germeni ai ideilor socialiste, la 
Conta, Racoviță, Babeș, pe care-i 
găsim atașați acestor idei, și pînă 
la Gherea, Nădejde, Diamandi, 
ideile sociale și politice s-au 
constituit într-un tot, dacă nu o- 
mogen, cel puțin consecvent, în 
sensul emancipării sociale, poli
tice și economice a țării.

S-au scris multe pagini, unele 
deosebit de prețioase, care ne-au 
apropiat de figurile și opera a- 
cestor înaintași, impunîndu-le în 
respectul generațiilor actuale 
Dar nu este vorba numai de 
respect, ci și de cunoașterea, din 
perspectiva științei istorice mar
xiste, a începuturilor emancipă
rii gîndirii sociale și politice ro
mânești. „Valoarea unei istorii cu 
adevărat științifice — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
constă în înfățișarea obiectivă a 
faptelor, în interpretarea lor 
justă, constituind astfel o oglin
dă a conștiinței de sine a po
porului, a claselor, înmănunchind 
experiența de viață și de luptă 
a maselor și conducătorilor44.

Aici se află mobilul, scopul 
apariției celor două colecții, care, 
alături de alte publicații și cărți 
editate sub egida Institutului de 
studii istorice și social-politice, 
reconstituie, pentru actualele ge
nerații, drumul de luptă al unor 
proeminente figuri ale mișcării 
democratice, socialiste, revoluțio
nare, comuniste, din țara noas
tră. Numai în ultimii cinci ani, 
peste o sută de scurte evocări

Debutul a două colecții utile tinerilor: 
,,Evocări" și „Mica bibliotecă de istorie"

și-au propus să slujească — prin 
„Anale de istorie" revista insti
tutului — cunoașterii bogatelor 
tradiții ale acestor mișcări care, 
prin vecliimea și importanța lor, 
constituie un titlu de mîndrie 
socialistă și patriotică pentru 
generațiile zilei de azi. Setea 
publicului de a se împărtăși din 
tezaurul acestor tradiții a crescut 
simțitor, ivindu-se astfel necesi
tatea publicării de biografii mai 
ample ale unor oameni, fapte și 
evenimente legate de aceste miș
cări și integrate organic în epo
ca dată. De aici, necesitatea 
creării celor două colecții — „E- 
vocări" și „Mica bibliotecă de 
istorie".

— Ce ne puteți spune 
despre colecția „Evocări", 
despre profilul și țelurile 
ei, despre autorii care o 
susțin r v

— Colecția „Evocări", cu pri
mele sale lucrări apărute („Ște
fan Gheorghiu", de Mihail Gh. 
Bujor, „Gh. M. Vasilescu", de 
M. C. Stănescu, „Ion C. Fri
mu", de N. Petreanu) și cele în 
curs de apariție („Alecu Constan- 
tinescu", „Panait Mușoiu", „Ni
colae Codreanu", „Eugen Roz- 
van" etc) își propune să înfăți
șeze viața unora dintre militan- 
ții care și-au făcut o profesie 
din slujirea aspirațiilor celor mai 
înalte ale poporului. Multe din 
aceste pagini, cuprinzînd fapte 
pline de inedit, necunoscute mul
tor cititori, sînt scrise de autori 
care i-au cunoscut personal pe a- 
cești militanți. Cînd octogenarul 
M. Gh. Bujor, revoluționarul care 
l-a cunoscut bine pe Lenin, scrie 
despre Ștefan Gheorghiu : „a 
fost iubit și adorat de toată mun
citorimea", o face ca un intim 
al acestuia, ca un tovarăș de 
luptă apropiat. La fel, Gheorghe 
Stoica — vechi militant comu
nist, prezent la crearea P.C.R. 
— scrie, în prefața cărții despre 
I.C. Frimu, ca unul care l-a cu
noscut bine, în urmă cu peste 
o jumătate de veac, pe înflăcă- 
ratul revoluționar și organizator 
al proletariatului.

— V-am ruga să ne vor
biți, tovarășe profesor, 
despre lucrările în curs 
de apariție din cadrul a- 
cestei colecții.

— Sînt lucrări consacrate u- 
nor figuri de frunte ale luptei 
revoluționare din patria noastră. 
Eugen Rozvan este unul dintre 
aceștia : intelectual militant, dă
ruit cu trup și suflet mișcării 
revoluționare, activist de frunte 
al P.C.R., el a fost într-atît de 
iubit și de prețuit de muncitorii 
români și maghiari din Oradea 
și alte orașe din Transilvania, 
îneît și azi, la mai bine de trei 
decerni de la moartea sa, se vor
bește despre el, în acele părți, cu 
o stimă rar întîlnită. Altă lucra
re va fi dedicată lui Dumitru 
Grofu, metalurgist bucureștean, 
conducător al mișcării sindicale, 
iar alta lui Panait Mușoiu, figu
ră desosebit de interesantă a 
mișcării socialiste din România, 
făcînd parte din pleiada acelor 
intelectuali de prestigiu care 
s-au situat deschis de partea 
forțelor democratice.

Interviu cu prof, univ. dr. 
TITUS GEORGESCU, 

director adjunct 
al Institutului de studii istorice 

și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

— Am dori să vă refe
riți, în continuare, la va
loarea acestui efort edito
rial în contextul actual al 
culturii noastre.

— Unele articole și cărți au 
încercat, nu de mult, să readucă 
în prim plan personaje ori scri
eri care, cu decenii în urmă, fu
seseră situate la periferia culturii 
și a scrisului românesc ; și aceas
ta nu pentru că burghezia le-ar 
fi socotit „de stingă", ci pentru 
că era evidentă, pentru oricine, 
lipsa lor de consistență, reacțio
narismul lor extrem, care făcuseră 
ca aceste personaje și opere să 
se excludă singure din cîmpul 
interesului cultural.

Dar valoarea unei culturi, ele
mentele care-i dau sens și pro
fil, nu trebuie căutate la perife
ria culturii și a politicii, la for
țele retrograde, condamnate și 
de istorie și de cultură. Cultura 
românească are surse extrem de 
bogate în idei generoase, în idea
lurile progresiste care străbat 
opera celor mai buni reprezen
tanți ai ei.

Oameni ca Panait Mușoiu — 
ca să ne oprim la ultimul exem
plu din discuția noastră — s-au 
situat, în ciuda unei epoci do
minate de elemente ostile pro
gresului, în avangarda culturii 
românești, prin promovarea unor 
concepții înaintate în cultură și 
știință, prin dezvăluirea esenței 
nocive, reacționare, a curentelor 
iraționaliste, de esență fascistă, 
promovate de reprezentanții 
„gărzii de fier". Obscurantismul, 
misticismul, perorațiile despre 

să"?

In noul cartier „Gheorghieni" din Cluf
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„spațiile ancestrale" în care ar 
fi sălășluit „autohtonismul" nos
tru, erau înfățișate, prin pana lui 
Panait Mușoiu și a altor repre
zentanți de vază ai intelectuali
tății românești, ca emanații ale 
unor „malformații ideologice", a- 
desea de import (și ascunzînd 
scopuri politice evidente 1), și nu 
ca roade ale gîndirii poporului 
nostru, popor sănătos spirituali
cește, robust prin masa milioa
nelor de truditori și prin mințile 
luminate ieșite din rindurile a- 
cestei mase.

— Evocările de care 
vorbeați pun la îndemîna 
cititorilor — o dată cu 
biografia propriu-zisă — și 
pagini din scrierile gîndi- 
torilor și militanților de 
care se ocupă ț

— Unele, da. In partea finală 
a cărților există extrase din 
scrierile mai semnificative. Căr
țile, în ansamblu, rămîn ceea ce 
și-au propus să fie, adică niște 
biografii; dar ele îl îndrumă pe 
cititor spre scrierile aflate în bi
blioteci, în reviste și gazete ale 
vremii. Pagini din operele repre
zentative ale unor figuri proemi
nente ale istoriei și culturii 
noastre oferă cealaltă colecție, 
„Mica bibliotecă de istorie", sub 
egida căreia au apărut, pînă a- 
cum, scrieri social-politice de C. 
Dobrogeanu-Gherea și vor apare 
opere de Lucrețiu Pătrășcanu și 
de alți gînditori. Aceeași colecție 
publică și micromonografii ale 
unor momente semnificative din 
istoria noastră („13 Decembrie 
1918", apărută anul trecut, „1848 
în țările române", în curs de a- 
pariție, „Un sfert de veac de la 
realizarea unității clasei munci
toare", „Români în lagărul mor- 
ții de Ia Buchenwald", „Lupeni 
1929" etc). Sperăm ca interesul 
cititorilor să fie atras, deopotri
vă, și de această colecție.

— „Scrieri eocial-politi- • 
ce" de Constantin Dobro- 9 
geanu-Gherea, apărută in 
noiembrie anul trecut, a • 
fost primită cu un viu in- • 
teres de către cititori...

— Și explicația acestui interes • 
e, cred, foarte clară. Gherea a 
fost un ilustru reprezentant al * 
gîndirii socialiste din România, • 
apreciat astfel și peste hotare. El 
a fost, însă, nu numai un socia- * 
list marcant, ci a însemnat, în • 
același timp, o veritabilă „școa- 
lă“. Teoreticienii burgheziei și ai 
moșierimii nu aveau șanse de iz- • 
bîndă cînd scoteau spada dispu- a 
tei teoretice cu Constantin Do- e 
brogeanu-Gherea și discipolii săi 
din școala socialistă. Nu întîm- • 
plător, pe la școala socialistă au a 
trecut, în tinerețea lor, aproape 
toți marii oameni de cultură ai • 
țării noasjre, depărtîndu-se de • 
școala maioresciană sau ocolin- 
d-o : Caragiale, bun prieten cu * 
Gherea, Ibrăileanu, Stere, Miile, • 
Sadoveanu, Iorga etc. Lucrările de 
teorie socialistă ale lui Gherea * 
— „Ce vor socialiștii români", • 
„Asupra socialismului în țările 
înapoiate", „Neoiobăgia" și al
tele — dau măsura înaltă a ni- • 
velului mișcării socialiste în Ro- a 
mânia, a dezvoltării sale autono
me, pornind de Ia condițiile con- • 
crete ale țării noastre; ele se a 
înscriu, în același timp, ca niște 
prețioase contribuții la tezaurul * 
teoriei socialiste în ansamblul ei. • 
Studenții care se specializează în 
științe sociale și umaniste pot * 
găsi un bogat rezervor de studiu • 
și creație interpretativă critică în • 
opera lui Gherea și a socialiști- • 
lor români dinaintea primului a 
război mondial. B

Pentru tînăra generație, con
tactul cu cărțile apărute în aces
te colecții reprezintă o posibili- * 
tate în plus de a cunoaște vechi- w 
mea și importanța mișcării mim- a 
citorești și socialiste din țara a 
noastră, rolul și lupta forțelor * 
progresiste, filonul original al 
gîndirii noastre socialiste, con- * 
secvența marxistă a comuniștilor. •

•
G. P.

CRONICA TEATRALĂ*

Îndelung așteptată, re
întâlnirea cu arta dra- 
maturgică a lui Teodor 
Mazilu are efectul unei 

redescoperiri, dintr-un unghi ne
așteptat, a unei opere surprinză
toare. Proștii sub clar de lună 
și Somnoroasa aventură au stîr- 
nit, la data apariției lor, reacții 
violente, de confirmațe înflăcă
rată sau de negație absolută. Unii 
îl asemuiau pe Mazilu cu Cara
giale, alții cu textele din „Urzica”. 
Vizibil disproporționate — și în
tr-un sens și în celălalt — punc
tele de vedere exprimate atunci 
aveau drept unică sorginte ca
racterul insolit al unor aseme
nea piese care preluau unele 
mijloace din arsenalul drama
turgie al teatrului „absurdului", 
mijloace care, dealtminteri, pu
teau fi găsite fără prea 
mari eforturi în tradiția scri-

„ TANDREEE 
Șl ABJECHE“ 

de TEODOR MAZILU

In scenă: Vali Voiculescu și Octavian Cotescu

sului nostru dramatic — și 
în această privință compara
ția cu Caragiale era întemeiată. 
Ceea ce nu s-a observat atunci 
cu suficientă precizie era că, 
dincolo de universul procedeelor 
sale, Mazilu este — în teatru ca 
și în proză — un moralist în 
sensul clasic al cuvântului, un 
observator de mare acuitate, un 
excelent portretist satiric, la care 
dezavuarea viciilor ascunse ale 
contemporanilor săi pornește din
tr-o intensă dorință de armonie, 
de echilibru, de luciditate. Ca și 
Caragiale, el pornește de la ob
servarea automatismelor — ale 
limbajului, ale comportării, dat 
mai cu seamă ale gîndirii — și 
tinde, în continuare, să le demon
teze pentru a înfățișa lumea urî- 
tă care se ascunde îndărătul lor 
și, implicit, pentru a propune în 
locul lor o optică ingenuă asu
pra vieții, un efort eliberator. 
Este, de altfel, ceea ce au făcut 
toți marii satirici ai lumii : un 
act de ecarisaj moral implicit.

Piesele scurte pe care le adună 
la un loc spectacolul Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra" conti
nuă, desigur, această preocupare. 
Surpriza vine din altă parte. Ea 
constă în a descoperi — cel puțin 
în unele piese — că arta portre
tului satiric, în care autorul este 
expert, s-a retras pe planul al 
doilea, lăsînd locul unei capaci
tăți extraordinare de a desface 
straturile succesive ale aparen. 
țelor, de a dezvălui realități su
fletești tot mai profunde, de a 
organiza un joc bine dozat în
tre sinceritate și minciună. Proștii 
și ticăloșii din scrierile mai vechi 
ale lui Mazilu aveau, aproape 
fără excepție, conștiința și or
goliul nimicniciei lor, și-o auto- 
proclamau eu luciditate, într-un 
fel de voluptate a autodemască- 
rii. In piesele din Tandrețe și ab
jecție (și mai cu seamă în O săr

bătoare princiară, care reprezintă, 
din punctul de vedere al drama
turgiei, momentul de vîrf al 
spectacolului), aceasta este nu
mai o etapă, și anume cea ini
țială. Abia de aici se dezvoltă 
un întreg proces, în care „since
ritatea” ticăloșiei parcurge grade 
diferite, pînă la atingerea unei 
intensități vecine cu tragicul. 
Am sentimentul că nu comit o 
eroare afirmînd că O sărbătoare 
princiară este, într-un fel, o tra
gedie, nu numai pentru că o- 
biectul malversațiunii celor doi 
mizerabili din piesă — nobilul 
Varga și soția sa, Iuliana — este 
viața propriului lor copil, dai 
pentru că însăși imaginea abjec
ției lor este cutremurătoare. Că 
un nobil își sacrifică fiica pentru 
un posibil zîmbet al împăratului 
— acesta este, firește, dezgustă
tor ; dar că o face fără o umbră 
de remușcare, ba chiar cu o 
imensă satisfacție față de pro
pria sa capacitate de a.și mima 
sentimentele inexistente — aceasta 

este oribil, este imaginea unei 
degradări sumbre. Piesa constru
iește cu risipă de talent și de a- 
bilitate această imagine, stabilin- 
du-i coordonatele cu o mare pre
cizie. Spectacolul păcătuiește însă 
prin linearitate. Regizorul Cor
nel Todea s-a mărginit aici la o 
lectură de suprafață a textului; 
operațiunea de dezvăluire suc
cesivă a straturilor sufletești ră- 
mîne la nivelul replicii, fără a 
primi o întruchipare sensibilă, în 
pofida eforturilor unor actori 
foarte buni: Petre Gheorghiu, 
Ana Negreanu, Adrian Geor
gescu.

Partea a doua » reprezenta
ției, alcătuită din patru scliițe 
admirabil adaptate pentru scenă, 
este mult mai împlinită, deși 
schițele în cauză țin de o altă 
etapă a scrisului Iui Mazilu, pe 
care autorul a depășit-o. Ele 
sînt ipostazele varii ale unui — 
de fapt — unic personaj. Este 
trișorul sentimental care nu 
poate admite ca femela aban
donată să nu-1 regrete (O plim
bare cu barca); delatorul care 
trăiește din candoarea semeni
lor, proclamîndu-și părerea da 
rău că nu este și el la fel de 
candid (Cicatricea) ; virtuosul ipo
crit care tînjește în secret după 
bunele, frumoasele vicii (Cere 
vicios); însinguratul care se 
agață cu disproporționată dis
perare de o fixație măruntă (Pă
lăria de pe noptieră). Moralistul 
Mazilu se mișcă în acest cîmp 
cu dexteritate și chiar cu plă
cere. Dar să nu ne lăsăm înșelați t 
dincolo da această plăcere a sa
tirei se ascunde tristețea gîndi- 
torului care tînjește spre per
fecțiune. Nimic mal neadevărat 
docît eticheta de „cinic" pe care 
unii comentatori i-au aplicat-o 
autorului, și nimic mai exact de- 
cit propria sa caracterizare : „Nu 
putem deveni mai buni și mai 
inteligenți pe baza unor iluzii, 
putem face asta pe baza adevă
rului. (...) Cred că prin piesele 
mele mă alătur unui comanda
ment pe care îl simbolizează mo
mentul actual, acela de a-l reda 
pa om marilor sale răspunderi, 
etice și civice, de a-l reda ra
țiunii."

Regia a distribuit aici accen
tele cu o rară precizie, urmărind 
și izbutind — și cu sprijinul de
corului mobil și funcțional al Iui 
Ovidiu Bubulac, și cu acela al 
ilustrației muzicale a lui Mircea 
Teodor Ciortea — să pună în 
valoarea cuvenită excepționalele 
disponibilități ale Iui Octavian 
Cotescu. Actorul, pentru care 
acest tip de dramaturgie repre
zintă cîmpul de expresie ideal, 
susține un impresionant recital 
de virtuozitate, parcurgînd ipos
tazele unicului personaj în chip 
strălucit El propune o modali
tate interpretativă proprie, care 
dozează într-un mod original 
participarea și detașarea satirică ; 
autornatismele incriminate de 4 cut 
își sporesc, în interpretarea lui, 
ridicolul de neiertat.

Valy Voiculescu, Dan Damian, 
Marius Pepino ți Mariella Pe
trescu îi dau replica cu pătrun
dere și exactitate.

Aș imputa acestui spectacol 
demn de toată stima, care rea
duce în centrul atenției pe unul 
din cei mai înzestrați dramaturgi, 
doar finalul; zdrobit de acordu
rile triumfătoare ale simfoniilor 
beethoveniene, ridicolul personaj 
care se zvîrcolește la pămînt nu 
fusese oare deja zdrobit de rîsul 
ucigător al publicului ?

SEBASTIAN COSTIN• ••••••••••
Coeziunea Imperioasă dintre 

știință și tehnică impune nece
sitatea pregătirii cadrelor de 
cercetători științifici, capabili să 
rezolve cu succes problemele 
complexe pe care le ridică pro
ducția și știința în dezvoltarea 
lor vertiginoasă. Se prevede, 
după cum se știe, că pînă in a- 
nul 1970 efectivul angajat în cer
cetare ajunge la 30 000 persoane.

In acest context, aportul cercu
rilor științifice studențești la 
dezvoltarea mutlilaterală a pre
gătirii științifice a studentului de 
astăzi și a cercetătorului științi
fic de mîine poate fi substanțial, 
prin rolul său de școală de for
mare a viitorilor cercetători 
științifici. încă de pe băncile fa
cultății, viitorul om de știință 
trebuie să știe, în urma expe
rienței proprii, cum trebuie a- 
bordată o problemă științifică 
nouă, să cunoască metodele mo
derne de investigație științifică 
șl să aleagă cu discernămint ca
lea cea mai eficientă din punct 
de vedere științific, tehnic și e- 
oonomic. In cadrul cercului ști
ințific studențesc, studentul are 
posibilitatea să înțeleagă necesi
tatea documentării științifice în 
legătură cu problema atacată, 
să deprindă o anumită metodi
că de cercetare teoretică și ex
perimentală, să-și formeze spi
ritul de observație a fenomene
lor, să cunoască aparatura mo
dernă folosită și să învețe să 
studieze cu atenție și răbdare 
toate problemele pe care le ri
dică tema cercetării, cu alte cu
vinte să primească un anumit 
sistem educativ de a lucra în- 
ir-un laborator. Cercul științific 
studențesc contribuie, de aseme
nea, la dezvoltare dragostei față 

de profesiunea aleasă, a respec
tului pentru munca depusă de 
cercetătorii înaintași, care au lu
crat în domeniul luat în studiu.

In cadrul activității sale obiș
nuite, al sarcinilor de serviciu, 
specialistului care lucrează în 
producție i se pune problema ri
dicării calității produselor, tre
buie să realizeze parametrii op
timi ai agregatelor, să utilizeze 
noi materiale și să aplice tehno
logii noi. Toate acestea reclamă 
elaborarea de studii și cercetări 
pe care inginerul are datoria să

CERCUL ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC - 
ȘCOALA CERCETĂRILOR

Ie efectueze chiar dacă nu lu
crează nemijlocit în domeniul 
cercetării științifice. Or, pentru 
a putea rezolva cu succes aceste 
probleme, pentru a poseda o 
experiență corespunzătoare, este 
necesară o exersare practică 
anterioară ce se poate realiza 
foarte bine in cercurile științi
fice studențești. Pornind de la 
asemenea considerente, susțin 
concluzia că în oercnl științific 
studențesc trebnle atrași nu 
numai studenții cei mai buni, 
excepționali. Practica muncii în 
cercurile științifice ne-a demon
strat/ că. de foarte multe ori s-au 
obținut rezultate extrem de vâ

loroase de către studenți, care 
nu erau chiar printre primii cla
sați, însă care au dovedit ta
lent și pasiune pentru cerceta
rea științifică, rezultatele aces
tei activități reflectindu-se po
zitiv și asupra pregătirii profe
sionale generale a studentului. 
Asta nu înseamnă că pot fi pri
miți ca membri ai cercului știin
țific studenții slabi, care au ma
nifestat dezinteres pentru învă
țătură.

Se pune, de asemenea, proble
ma momentului în care selecțio

Conf. ing. PETRE SIMA
Institutul politehnic Brașov

năm studenții care vor lucra In 
cadrul cercurilor științifice. 
Părerea mea este că pot fi an
trenați In activitatea cercurilor 
științifice studenții încă din pri
mul an de facultate. Alegerea 
temelor Ia care vor lucra stu
denții din anii mici trebuie 
însă făcută în mod corespunză
tor pregătirii lor, adică evitîn- 
du-le pe acelea care ar depăși 
posibilitățile lor. obligîndu-1 mai 

mult pe conducător să participe 
efectiv la rezolvarea temei. In- 
cepînd activitatea de cercetare 
încă din primul an de studen
ție, studentul are posibilitatea ca 
în decursul celor 4—5 ani cît du
rează studiile să se introducă 
mai profund în această muncă, 
să cunoască mal bine specificul 
și metodele de investigație știin
țifică și să iasă din facultate bi
ne pregătit și pentru cercetări.

Consider nepotrivită practica 
schimbării cercului științific stu
dențesc o dată cu promovarea 
fiecărui an universitar. Sînt de 
părere că studenții e bine să ln- 

ereze mal mulți ani în cadrul 
aceluiași cerc. Lucrînd patru- 
cinci ani în același cerc și chiar 
la o aceeași temă— mal de am
ploare — se elaborează studii 
complete, putîndu-se chiar vorbi 
de o specializare într-un anumit 
domeniu. înscrierea studentului 
la mal multe cercuri, icu intenția 
de a colabora la cîteva tema 
științifice, nu este recomandabi
lă, deoarece, fie din lipsă de 
timp, fie datorită dispersării in
teresului șl eforturilor, se ajun

ge la superficialitate. In schimb, 
este necesar ca la o temă să fie 
antrenați mai multi studenți, 
printre care un student fruntaș 
să aibă rol coordonator.

Temele elaborate în cadrul 
cercurilor științifice studențești 
sînt susținute în sesiuni științifi
ce care au loc la nivelul institu
telor de învățămînt superior, sau 
la reuniuni științifice studențești 
republicane, pe secții de specia
litate. în discuțiile care au loc 
cu ocazia prezentării temelor se 
scoate în evidență aportul colec
tivului care a rezolvat tema, fă- 
cîndu-se aprecieri asupra solu- 

tlei alese, a rigurozității rezol
vării șl a nivelului teoretic și 
experimental. Sînt încă de păre
re că rezultatele cercetărilor e- 
fectuate se Impune a fl valorifi
cate cu mai multă consecvență, 
dincolo de acest cadru colegial, 
puse la dispoziția întreprinderi
lor beneficiare și publicate în 
periodice de specialitate.

Una din cele mai importante 
probleme care se ridică astăzi în 
fața cercurilor științifice studen
țești este alegerea tematicii, Ia 
rezolvarea căreia cadrele didac
tice îndrumătoare ale cercurilor 
este bine să colaboreze, indife
rent de catedra de specialitate. 
Sursa principală de alegere a te
melor științifice studențești să 

fie producția, la baza desfășură
rii activități! științifice trebuind 
să stea principiul unității dintre 
teorie și practică. Am constatat 
di prisosință, de-a lungul ani
lor, că temele desprinse din pro
ducție sînt privite cu interes 
deosebit de. către studenți, care 
văd în rezolvare satisfacția de a 
fi utili prin soluționarea unei 
probleme practice concrete. La 
noi. în Facultatea de mecanică, 
de pildă, tematica celor cinci 
cercuri — „Mecanica și rezis
tența materialelor", „Electroteh
nică", „Termotehnică", „Hidrau
lică" și „Automobile, tractoare 
și mașini agricole" — a fost 
orientată în direcții de bază.

Dar. eficacitatea formativă a 
activității studențești în cercu
rile științifice este implicit con
diționată de calitatea îndrumări! 
exercitate de cadrele didactice 
de toate vîrstele. îndrumătorul 
poate contribui nemăsurat la 
formarea pasiunii pentru cerce
tare. pentru muncă, învățîn- 
du-1 pe studenți să învingă pie
dicile prin metodă, ritm și plan 
de lucru respectat cu strictețe. 
Conducătorul științific el temei 
are, totodată, darul de a dezvol
ta la studenți spiritul de modes
tie și rigurozitate în rezolva
rea temei luate în studiu, în- 
drumindu-i spre verificare cu 
multă prudență și încredere în 
același timp, a rezultatelor ob
ținute, susținînd cu tărie punc
tele de vedere temeinic argu
mentate științific. îndrumarea 
cercului științific studențesc de 
către cadrul didactic îi creează 
acestuia mari obligațiuni didac
tice și pedagogice, care implică 
atașament pentru activitatea de 
cercetare științifică, dragoste fa
tă de tineri, pasiune pentru an
trenarea studenților în această 
nobilă preocupare, spirit de dis- 
cernămînt. răbdare si multă e- 
xigen.ță fată de calitatea și ni
velul lucrărilor elaborate de 
studenți.

Atmosferă de studiu

Foto: AGERPRES
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IJURISTUL VĂ RĂSPUNDE

CONCEDIUL
DE STUDII

jaților elevi sau studenți

și alte drepturi ale anga

Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit delegația economică guvernamentală japoneză

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialista 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți dimineața dele
gația economică guvemamenta- 

Ilă japoneză, condusă de Kogoro 
Uemura, președintele Federației 
Organizațiilor Economice din Ja
ponia (Keindanren), care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au luat I parte Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, și Victor Io- 
rxoerm ta r c r i I n <4*nescu, președintele Camerei de 
Comerț.

I
A fost de față Toshlo Mitsudo, 

ambasadorul japoniei la Bucu
rești.

Cu acest prilej au fost discu
tate unele probleme privind dez
voltarea colaborării și cooperării 
economice dintre România ți Ja
ponia.

★

Marți după-amlază a părăsit 
Capitala delegația economică 
guvernamentală japoneză, con
dusă de dl. Kogoro Uemura, 
președintele Federației organi
zațiilor economice din Japonia 
(Keindamren).

Primirea de către tovarășul Gheorghe Apostol

delegației Federației Sindicatelor Libere Germane

I

Învățămîntul seral ți fără 
frecvență este, între multe al
tele, o grăitoare dovadă a lar
gilor posibilități ce-i sînt ofe
rite tineretului țării noastre în 
a dobîndi o pregătire supe
rioară, în a-și desăvîrși orizon
tul cultural-științific și de 
specialitate. Aceste forme de 
învățămînt — organizate pe 
lingă instituțiile școlare medii 
și superioare, permit tinerilor 
să îmbine în modul cel mai 
strîns munca cu studiul orga
nizat, să poată urma liceul sau 
facultatea fără a întrerupe ac
tivitatea la locul de producție. 
Numai în anul școlar trecut, 
1967—1968, potrivit anuarului 
statistic, prin aceste forme de 
învățămînt, au fost cuprinși în 
licee 138 572 tineri și aproa
pe 42 000 în institutele de în- 
vățămînt superior. Actele nor
mative referitoare la organiza
rea și desfășurarea învățămîn- 
tului seral și fără frecvență — 
H.C.M. nr. 1 052/1962 cu mo
dificările ulterioare — definind 
cu precizie atît obligațiile șco
lii, ale întreprinderii, cît și 
ale tînărului care urmează a- 
ceste cursuri, realizează o ar
monioasă îmbinare a interesu
lui social cu cel personal, a 
dorinței tînărului de a învăța, 
pentru care îi sînt acordate 
numeroase înlesniri, cu nece
sitățile producției, ale între
prinderii.

Numărul mare al scrisori
lor ce ne adresează întrebări 
în legătură cu raporturile din
tre întreprindere și angajatul 
elev sau student, cu obligațiile 
reciproce, ne-au îndemnat să 
revedem împreună principale
le prevederi ale menționatei 
legi. Firește. înlesnirile ce se 
acordă diferă după cum an
gajatul este elev sau student, 
îa cursurile serale, sau Ia fără 
frecvență. Vom începe așadar, 
cu elevii. O primă și impor
tantă prevedere este aceea că 
tinerii care urmează liceul 
seral vor fi promovați în 
schimburi de producție care 
să le permită frecventarea re
gulată a cursurilor. în acea
stă situație se află mecanicul 
GELU BARBULESCU din 
Moreni. El lucrează în trei 
schimburi, iar liceul pe care-1 
urmează, funcționează cu pro
gram numai după amiaza. 
Conducerea unității este da
toare în atari condiții să-i asi
gure posibilitatea de a lucra, 
în zilele de școală, numai în 
schimburile I și III. Cu totul 
altfel stau lucrurile, în cazul 
tînărului NICOLAE RADU 
din Ploiești. Liceul pe care îl 
urmează funcționează pe lîngă 
întreprindere, își desfășoară 
cursurile pe schimburi, atît 
dimineața cît și după amiaza. 
Nu mai e nevoie prin urmare 
ca muncitorilor-elevi să li se 
modifice programul de lucru. 
Dacă totuși, un tînăr din în
treprindere — ca autorul aces
tei scrisori — 
cursurile unui 
e de acum o 
personală. Și
gram de lucru special, e o ex-

cepție, o favoare la care între
prinderea nu e obligată.

Firește, elevii seraliști nu 
vor presta ore de muncă su
plimentare în zilele de școală 
și această prevedere a legii nu 
e condiționată cu nimic de 
programul după care funcțio
nează liceul.

Altă importantă înlesnire de 
care beneficiază elevii liceeloi 
serale este acordarea în afara 
concediului de odihnă, a unui 
concediu fără plată de 30 de 
zile calendaristice. Acest con
cediu, se acordă o singură da
tă, la cererea angajatului, pen
tru pregătirea și susținerea e- 
xamenului de bacalaureat. De 
el pot beneficia, așa dar, ele
vii clasei a XH-a, situație în 
care se va afla, abia peste un 
an, și tînărul ALEXANDRU 
IOAN din Tîmăveni, care se 
interesează de această proble
mă.

Concediul de studii fără 
plată se poate acorda fie eșa
lonat, fie integral, după do
rința angajatului. Pentru pre
zentarea în același an calen
daristic atît la examenul de 

, bacalaureat cît și la concursul 
de admitere în învățămîntul 
superior, se acordă un singur 
concediu de studii de 30 de 
zile calendaristice. Timpul 
trebuie de aceea drămuit cu 
grijă.

Cît îi privește pe studenții 
admiși în învățămîntul supe
rior seral, ei beneficiază în ca
drul întreprinderilor de ace
leași înlesniri privind asigura
rea unui program de lucru co
respunzător. La acestea se mai 
adaugă însă, dreptul de a pu
tea fi transferați, la cerere, în 
întreprinderile și instituțiile a- 
parținînd aceluiași minister, 
instituție centrală sau organi
zație obștească, din localitățile 
în care funcționează tnvăță- 
mînt superior seral în specia
litățile tor. Desigur, cererile 
de transfer întemeiate pe a- 
cest motiv vor fi rezolvate în 
funcție de necesitățile de pro
ducție ale fiecărei întreprin
deri de la care pleacă și unde 
urmează să lucreze angajatul.

Durata concediului de studii 
pentru angajații admiși în în- 
vățămîntuî superior seral este 
tot de 30 de zile calendaristi
ce anual, pentru prezentarea, 
o singură dată, la concursul de 
admitere, la examenele pentru 
promovarea fiecărui an de stu
dii cît și pentru susținerea 
examenului de stat. Și în acest 
caz concediul fără plată se 
acordă la cerere, eșalonat sau 
integral. Pentru a răspunde și 
corespondentului GEORGE 
VIRLAN din orașul Lugoj, 
menționăm că dispozițiile legii 
privind durata si modul de a- 
cordare a concediului de stu
dii fără plată studenților din 
învățămîntul superior seral, se 
aplică și acelor din învăță
mîntul fără frecvență. In plus, 
aceștia din urmă, beneficiază 
în timpul sesiunilor de exa
mene de cazare gratuită în 
căminele studențești.

Ia delegației i

Marți dimineața,
Ghp.nrcrfort Annstnl

. , tovarășul 
Gheorghe Apostol, președintele I Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, a primit 
pe membrii delegației Federației I Sindicatelor Libere Germane, 
condusă de Wolfgang Beyreu-

In expoziția trienală de artă decorativă deschisă în sala Dalles din 
Capitală

MERIDIAN
Azi : optimile de finală ale 

Cupei României la fotbal

• Astăzi au loc meciurile „op
timilor** de finală din cadrul 
„Cupei României** Ia fotbal. In 
Capitală este programat meciul 
dintre formațiile Chimia Sucea
va și A.S.A. Tg. Mureș. Jocul 
începe la ora 15 pe stadionul 
Timpuri Noi din Cal. Dudești.

Iată orașele întîlnirilor din 
tară : Craiova : 
Steaua : Sibiu : 
Brașov-Universitatea 5>luJ ; Plo
iești : Politehnica 
greșul București ; Brașov : Me
talul 
Cluj : 
Oradea ; Rm. Vîlcea : Jiul Pe- 
troșeni-Rapid București ; Tîr- 
goviște : F.C. Argeș Pitești-Dl- 
namo București.

Minerul Anina- 
Steagul Roșu

Galați-Pro-

București-U. T. Arad ; 
Farul Constanta-Crișui

• La patinoarul din Parcul 
sportiv „23 August" a început 
ieri cea de a 3-a ediție a „Cu
pei orașului București** la pati
naj artistic. La întreceri parti
cipă tineri patinatori din 9 țări. 
După executarea primelor trei 
figuri obligatorii, Ia băieți con
duce polonezul Jacek Tascher, 
urmat de Octavian Goga (Ro
mânia), Christian Greiner 
(R.D.G.), Eter Augustovici (Ce
hoslovacia). In concursul femi
nin, pc primul loc se află Pla 
Maria Linder (Finlanda), urmată 
de Elisabeta Lucinska (Polonia), 
Liliana Rehakova (Cehoslova
cia). Doina Mitricică (România) 
ocupă locul 5. Astăzi, de la ora 
15, concursul 
timlle figuri i 
ne vor avea 
bere.

I continuă cu ul- 
obligatorii, iar mîi- 
loo exercițiile 11-

maeștrllor, care• Turneul 
reținut atenția amatorilor de șah 
din Capitală, a fost cîștigat de 
Victor Clocîltea cu 9 puncte din 
13 posibile. EI a fost urmat in 
clasament de Th. Ghițescu — 
8,5 puncte, Ungureănu și D ri
mer cu cîte 8 puncte.

al Federației, caro

ÎNTÎLNIRI

ther, secretar

I

ne vizitează țara, la invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au luat parte Du
mitru Gheorghiu, secretar al 
Consiliului Central, și Ion Tănă- 
soiu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, șeful secției in-

temaționale a Consiliului Cen< 
trai al U.G.S.R.

★
Cu prilejul vizitei în țara 

noastră a delegației Federației 
Sindicatelor Libere Germane, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, Ewald Moldt, a oferit 
marți la amiază un cocteil.

★
Delegația Federației Sindicate

lor Libere Germane, condusă de 
Wolfgang Beyreuther, secretar al 
Federației, care ne-a vizitat țara, 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., a părăsit marți după- 
amiază Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

Cu prilej'ul sărbătorii 
naționale a Danemarcei

Ou ocazia sărbătorii naționale 
a Danemarcei, însărcinatul cu 
afaceri ad-interlm al acestei 
țări la București, Richard Wag
ner Hansen, a oferit marți după-

amiază o recepție in saloanele 
ambasadei.

Au participat Bujor Almășan, 
Adrian Dumltriu, Nicolae Glo- 
san — miniștri, George Maco- 
vescu, prim adjunct al ministru
lui afacerilor externe, reprezen
tanți ai conducerii unor minis
tere $1 instituții centrale, oa
meni de artă și cultură, zia
riști.

Erau prezenți șefi al unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

★
Cu același prilej, însărcinatul 

cu i..........................
mareei a rostit o cuvîntare 
posturile noastre de radio și 
leviziune.

i
i

I
u același prilej, însărcinatul I 
afaceri ad-interim al Dane- I 
reel a rostit o cuvîntare la *

Ite

La invitația , secretarului 
stat al afacerilor culturale și 
formațiilor din Tunisia, 
Klibi, marți dimineața a plecat I 
la Tunis o delegație condusă de ’ 
Pompiliu Macovei. președintele 
Comitetului de Stat pentru Cui- I 
tură șl Artă. (Agerpres)

de
In- 

Chadii
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CU SPORTIVII
DV. PREFERAȚI

*►

Continuînd seria întîlnirilor dintre tineri și sportivii pe T 
care aceștia îi îndrăgesc, „Scînteia tineretului*, în cola- j 
borare cu secția propagandă a C.N.F.S., organizează LUNI . ----------------- --------- --- ... SALA FLOREASCA„.

FOTBALIȘTI Șl SIMPATIZANȚII J
17 MARTIE, ORELE 19, IN 

O INTÎLNIRE INTRE 
ECHIPEI NAȚIONALE.

Programul întîlnirii, din

I»

Programul întîlnirii, din care vă vom furniza amănunte 
tn fiecare din numerele următoare ale ziarului nostru, se 
constituie sub forma unui dialog sportiv și artistic.

1. Interviuri prevăzute ți... neprevăzute

loan Chirilâ va prezenta, în cadrul unor scurte interviuri, 
pe toți jucătorii lotului nafional de fotbal.

2. Cum pregătim jocurile din cadrul preliminariilor C. M. 
de fotbal.

Angelo Niculescu, antrenorul echipei nafionale, va sus
ține în fafa publicului „programul strategic' pe baza că
ruia se fac pregătirile pentru Atena și Lausanne.

3. „Bursa pronosticurilor"

Masă rotundă la care iau parte cronicari ai rubricilor J 
de fotbal care emit pronosticuri asupra șanselor echipei « 
noastre de a cuceri grupa preliminară a C. M. de fotbal.

4. Actorii despre... fotbal
Renumifi actori ai unor teatre din București vor susține ’ 

în fafa publicului opiniile lor despre — se poate altceva ? > 
— fotbal. <r

5. Surprize... muzicale î
Fotbaliștii și spectatorii vor avea tn mijlocul lor și Z 

cîntărefi de muzică ușoară care vor aduce în cadrul întîlnirii *L 
cîteva surprize muzicale.

Participarea publicului la această tntîlnire va avea loc *j» 
pe bază de invitafii care vor fi distribuite prin organizați- «r 
ile U.T.C. din școli, întreprinderi și facultăfi, cluburile spor- > 
tive, celor mai cunoscufi iubitori ai fotbalului, suporteri ai *L 
echipei nafionale, activiștilor sportivi și sportivilor. Invi- «’ 
tafiile vor fi difuzate începînd de vineri și sînt gratuite. J»

* *»

optează pentru 
alt liceu, asta 

chestiune pur 
a solicita pro-

MIRCEA NICOLAE

Primii pași la schi

• In runda a 3-a a turneului 
international feminin de șah de 
la Belgrad. Elisabeta Polihro- 
nlade (România) a remizat în 
18 mutări cu olandeza Vreeken.

• Turneul international de 
șah de la Manila (Filipine) a 
luat sfîrșit cu victoria marelui 
maestru român Florin Gheor
ghiu, clasat pe primul loc cu 11 
puncte din tot atitea posibile.

• înaintea ultimei runde 
turneului international de 
„Tallin’69**, în clasament c 
duce detașat marele maestru 
sovletio Leonid Stein cu 
puncte.

(Agerpres)

„ÎN CE MĂ PRIVEȘTE, 

ÎMI VĂD DE TREABĂ“
A-

Prletenul meu, inginerul, este 
un om deosebit de corect. Nu 
cred că cineva îi poate reproșa 
o singură faptă nedreaptă făcu
tă de mina sa. Eu i-am reproșat 
totuși, ceva. Ceva pornit de la un 
fapt pentru care nimeni nu-l poa
te învinui. Un fapt de care, nu 
numai că era cu desăvîrșire 
străin, dar i-a provocat chiar re
volta. Reproduc întregul dialog 
care a avut loc cu acest prilej:

— Deci noul șef al secției, 
este după părerea ta, un inca
pabil.

— Ba nu, capabil I Capabil... 
de orice ! Să se vîre sub pielea 
conducerii, să folosească o ca
lomnie la momentul oportun, să 
dea senzația că el deține cheia 
tuturor succeselor, să se laude 
cu rezultatele muncii altuia...

— Și tu știi asta exact...
— Am avut timp să-mi dau 

seama, în atîția ani t
— Dar n-ai spus o vorbă l
— Cui P Mai întîi, am fost în

trebat ? Și dacă aș fi vorbit, aș 
fi fost ascultat P Asemenea oa- 
pieni își pregătesc îndelung apa-

rențele. Dacă-i acuzi, ei ies cu 
fața curată și o pățești tu...

— Ce înseamnă „o pățești" ? 
Te-ar putea scoate cineva din 
întreprindere ?

— Asta ar mai lipsi. La califi
carea și aportul meu...

— Deci, grija asta n-o ai. Și 
apoi, cum spui, nu-i acuzi pe cei 
care l-au numit pe el de rea 
credință, ci doar de faptul că 
s-au lăsat înșelați de aparențe...

— Nu-i destul ? Știți în cîte 
întreprinderi se întîmplă asta P 
Și-ți dai seama că paguba, greu 
de definit, greu de calculat, dar 
enormă, se acumulează prin a- 
semenea erori de promovare a 
cadrelor P In ce mă privește, eu 
îmi văd de treabă. Dar nu mă 
pot împiedica să gîndesc, și să 
regret...

— Ba eu cred că te împiedici 
să gîndești. Altfel ți-ai da seama 
de procentul tău de vină...

— Hodoronc-tronc!
— ...De procentul de vină al 

tuturor celor care știu ceea ce 
știi și tu, dar tac. Fac pe arbi
trii tăcuți ai dreptății.

— Nu știi că s-ar fi {tutui

foarte bine să vorbesc la pereți 
și apoi tot eu să trag consecin
țele „curajului" meu donquijo- 
tesc P

— Spuneai că n-au ce să-ți 
facă...

vat ieri va fi mîine din nou pro
movat, nu va fi o mizerie mai 
mare decît toate ?

— Mai curînd sau mai tîrziu 
își va da arama pe față. Legea 
valorii nu iartă.

ARGUMENTE LA DEZBATEREA 
NOASTRĂ:

— Ascultă, lucrez de destulă 
vreme tn producție ca să pot 
constata un fenomen: exis
tă oameni care au vocația de a 
se băga mereu, unde trebuie și 
unde nu trebuie, de a-și afișa pu
blic grija lor pentru mersul în
treprinderii, campionii ședințelor 
în care nu se spune nimic ; și e- 
xistă alții, iar eu sînt printre ei, 
care detestă demagogia asta, și 
care știu că singura datorie este 
aceea pe care o îndeplinești tu, 
la locul tău...

—: „In banca ta“, știu cîntecul. 
Ce sofism splendid, iartă-mă că 
ți-o spun. Unii își manifestă pu
blic grija pentru colectiv din 
demagogie, deci toți care fac ast
fel sînt demagogi, deci eu, care 
nu sînt demagog nu fac astfel, 
deci trăiesc izolarea!

— Mă crezi necinstit, te po
menești / Nepăsător t

— Eu nu fac sofisme 
fel ți-aș spune : unii fac ce faci 
tu din necinste 
deci și tu ești la 
raționamentul ?

— Oribil 1
— E exact 

plac cei care 
releve pe ei.

— alt-

sau nepăsare, 
fel. Iți place

al tău. 
agită ca

BASCHETUL SUB PANOUL

REALITĂȚILOR (»)
Fonderea mare acordată in 

cadrul antrenamentelor pregăti
rii diverselor 
care de caro 
reduce timpul 
aruncărilor la 
rește, diminuează gradul 
precizie al încercărilor execu
tate în meciuri. Este, de aceea, 
imperios necesară impunerea 
unei concepții moderne în pre
gătirea echipelor noastre frun
tașe, orientarea acestora către 
sisteme tactice ofensive, dinami
ce. Asemenea sisteme de joc 
nu se pot aplica de către jucă
tori vîrstnici, cu talie redusă. 
Așadar, alături de întinerirea 

. echipelor este necesară o spori
re a preocupărilor Federației 
de baschet, dar în special a 
cluburilor și antrenorilor pentru 
depistarea, creșterea și promo
varea tinerilor cu calitățile fi
zice necesare în jocul de bas
chet. Am remarcat cu toții con
stituția atletică a unor jucători 
ca Williams, Franklin (Fides), 
Bobrovski, Konvicka (Spartak), 
posesori nu numai al unui ga
barit impresionant, ci și ai unei 
detente formidabile și ai unei 
agilități neobișnuite pentru a- 
ceastă talie. Or, dintre actualii 
pivoți ai naționalei numai 
Novac poate fi pus alături .de 
jucătorii străini menționați. E- 
vldent, nici Franklin, nici cei
lalți nu au primit aceste cali
tăți prin testament, ci au mun
cit mult pentru a le dobîndi, 
pentru a-și elimina defectele. 
Ceea ce nu se poate afirma 
despre mulțl dintre jucătorii 
noștri pe care calitățile native 
l-ar fi îndreptățit să aspire la 
super-clasă. In acest sens, cre
dem că nu numai Popovici (Fa
rul), Țedula (Tg. Mureș), Demian 
(Cluj). Dlkai (Brașov), Czmor 
(Steaua), Ionecl (I.E.F.S.), Bal
tag (Galați) șl alții, sînt vlno- 
vațl de propria lor plafonare, 
ci șl antrenorii care au lucrat 
cu ei, care le-au permis să se 
plafoneze, care nu au știut să 
le dezvolte calitățile. întinerirea 
loturilor naționale cît și a lotu
rilor formațiilor divizionare nu 
se poate realiza decit prin lăr
girea bazei 
tulul, prin 
mai intensă 
lăți. Să nu 
american, baschetul cu cea mal 
ridicată clasă din lume, este 
bazat într-o măsură hotărîtoa- 
re, pe sportivii din universități 
și colegii 1 Din păcate, formații- 
*' studențești din campionatul 
u viziei A de baschet (șl sînt nu 
mai
12 !), 
mari

scheme tactice, 
mai complicate, 
afectat exersării 
coș, ceea ce, fi

de

de masă a basche- 
răspîndirea tul tot 
in școli și universi- 
uităm că baschetul

puțin de 7 din totalul de 
au de lntîmpinat aceleași 
dificultăți care impietează• • • e

ținut un rezultat de data aceasta. 
Erori se fac, și se vor mai face. 
Dar dacă fiecare om capabil și 
de bună credință, le va spune pe 
nume și cu argumente: greșeli, 
aceasta va cimenta climatul de 
sinceritate, de respect al valorii 
și personalității reale...

— Viața te învață să fii scep-

— Mizerii se găsesc...
— Dar poate fi mizerie mai 

mare decît să-ți dai seama cit 
de bine ar fi putut merge lucru
rile altfel, și cit de prost vor 
merge acum P Dacă cel promo-

— Legea valorii iartă, dacă nu 
ajuți la aplicarea ei I Și chiar 
dacă se va întîmpla cum spui, 
faptul că va fi „mai tîrziu", în 
loc de „mai curînd", nu e re
gretabil P

ca
se

Dar tu, care nu 
vrei să te relevi pe tine, ci să 
susții niște criterii adevărate, a- 
gită-te în numele lor I Spune, 
vorbește, ia atitudine l

— Și dacă voi fi confundat cu 
ceilalți P

— Tu, nu te confuzi. Cei de 
bună credință, nu te confundă. 
Nu-i asta principalul ?

— Principalul e rezultatul.
>— Să admitem că n-ai fi ob-

tic...
— Alege, te rog: ba zici că 

ești încrezător în faptul că „pînă 
la urmă" etc., etc., ba zici că 
ești sceptic în posibilitatea noas
tră de a interveni...

— Și una și alta...
— Cînd una, cînd alta, mai 

exact, după cum e mai comod.
— Bună părere mal ai despre 

mine I
— Numai celui despre care am 

o părere bună îi fac asemenea 
rechizitorii. Cu cel care face ne
dreptăți se discută altfel: lui îi 
pui la îndoială, fie cinstea, fie 
competența, fie cunoașterea rea
lității. Dar tu, vezi bine, nu le 
faci, Ie tolerezi. Te gîndeai adi
neauri cîte pierderi se pot rea
liza printr-o promovare nedreap
tă. Mai fă o socoteală: cîte pier
deri sau numai întîrzieri în afir
marea valorilor, din cauză că cei 
care nu rostesc un adevăr la timp 
— din pasivitate, din scepticism, 
din discreție, din ce vrei tu — 
nu-și dau seama că prin tăcerea 
lor, de fapt, mint ?...

— Nu permit să fiu conside
rat mincinos!

— Nici eu. De aceea ți-am 
spus toate astea.

asupra dezvoltării sportului uni
versitar. Anume, un sistem ine
chitabil de transferări, sistem 
care defavorizează echipele stu
dențești, obligate să cedeze pe 
cei mai buni jucători la termi
narea facultății fără să fie încă 
pusă la punct măcar modalita
tea de împrospătare automată a 
acestor loturi cu tot ce este 
valoros în baschetul școlar 
de la nivelul junioratului ; 
buie menționat, desigur și 
zinteresul rectoratelor șl al con
ducerilor cluburilor.

In sfîrșit, trebuie consemnat 
că pînă nu de mult, 
unor 
rului 
rile 
avea secții de juniori, 
a limitat posibilitățile 
rilor de a-șl crește proprii ju
cători, de a avea continuitate 
în pregătire. Credem că, la rîn- 
dul ei, Federația română de 
baschet a sprijinit prea puțin 
echipele studențești, ba mai 
mult, le-a obligat deseori la 
eforturi suplimentare (recent, 
în plină sesiune de examene, 
echipele studențești au susținut 
meciuri dificile în primele eta
pe ale returului). Fără indolală, 
echipele studențești pot aduce 
un aport mal substanțial la 
dezvoltarea baschetului nostru, 
pentru aceasta fiind însă ne
voie de conjugarea eforturilor 
C.N.E.F.S., Ministerului lnvăță- 
mintului șl V.A.S.R. precum și 
de cristalizarea unor relații mai 
ample și mai bine precizate în
tre sportul școlar și sportul uni
versitar. Credem, de asemenea, 
că in echipele studențești ar tre
bui menținuți in flecare an 1—2 
dintre jucătorii buni oare ter
mină facultatea pentru a asigu
ra astfel 
formanță, 
bilitatea 
țel de Ia 
Tot referitor la baza 
a baschetului e de 
prezenta insuficientă — în spe
cial sub raport valorio — a echi
pelor de provincie in campiona
tul primei divizii. Jumătate din 
formațiile diviziei A sînt hucu- 
reștene, iar cele 6 „provinciale** 
șl în general echipele din pro
vincie nu au mai participat de 
multi ani la lupta pentru titlu, 
fiind preocupate in principal de 
evitarea retrogradării și soco
tind că au obținut un rezultat 
foarte bun dacă ocupă o po
ziție Ia mijlocul clasamentului.

Să fi dispărut oare sportivii 
talentațl din centrele de mare 
tradiție ale baschetului nostru 7 
Clujul, Timișoara, Tîrgu-Mure- 
șul. Brașovul, Galațiul, Oradea 
nu mai pot furniza jucători șl 
echipe de valoare ?

Credem că e vorba mal de
grabă de dezinteresul forurilor 
sportive locale, precum șl de 
slaba preocupare a Federației 
de baschet pentru echipele din 
provincie cărora li s-a rezervat, 
se pare, divizia B.

Cu ani în urmă, .un tînăr 
antrenor, prof. C. Dîrjan, a dat 
o lecție de pasiune și perseve
rență, formînd la Craiova un 
nucleu de jucători valoroși și 
foarte tineri cu care a promo
vat în prima divizie, ajungînd 
să obțină victorii de prestigiu 
chiar în Capitală, în fata ce
lor mai valoroase formații de 
atunci, Steaua, Dinamo sau 
Rapid. Ne amintim de frații 
Hofman, frații Ioneucu, Viciu, 
Leonte șl alții care s-au 
prăștiat apoi pe la diverse 
chipe, dar care, în puținii 
cît au jucat împreună, au

dispoziții ale 
învățămintului, 

studențești nu

IONEL HRISTEA

mai 
sau 
tre- 
de-

datorită
Ministe- 

clubu- 
puteau 

ceea ce 
antreno-

continuitatea în per- 
pentru a oferi posi- 
transferăril 
o generație

experlen- 
la alta, 

de masă 
remarcat

îm-
e- 

ani 
do-

vedit din plin vastele posibili
tăți de afirmare ale basche
tului din provincie. Ce se întîm
plă astăzi ? „U“ Timișoara și „U“ 
Cluj sînt umbrele formațiilor 
care îneîntau altădată publicul 
spectator ; la Craiova, Tîrgu- 
Mureș și Oradea activează 
formații de „B“ lipsite de per
spective, la fel Ia Bacău și Plo
iești. Brașovul și Galațiul au 
echipe destul de tinere, dar in
capabile, deocamdată, să emită 
pretenții la titlu sau la locurile 
fruntașe.

Un alt capitol* deficitar al 
baschetului nostru ii reprezintă 
îndepărtarea tot mai accentuată 
a publicului de terenurile de 
joc, in principal datorită unora 
dintre carențele menționate 
mal sus. Cu numai două forma
ții, Steaua și Dinamo, angrena
te de ani de zile in lupta pen
tru titlu, cu numai două me
ciuri „derbi" într-un campionat 
nu poți atrage spectatorii la 
baschet. Virsta înaintată a 
multor jucători, factor care de
naturează spectacolul sportiv e 
un alt element care a pus pe
cetea nepopularității pe basche
tul nostru. Echipe ca „Farul**, 
I.C.H.F., „Politehnica** Iași. „Ra
pid**, „U‘* Timișoara și chiar 
„U“ Cluj practică un baschet 
lent, lipsit de vigoare, cu multe 
greșeli de tehnică, cu accentul 
pe apărare. Cum poți atrage 
publicul cu un astfel de joc ? 
De altfel, chiar concepția gene
rală care domină baschetul nos
tru nu este de natură să facă 
aceasta. Principiul de bază nu 
este „Clștigă cine înscrie mai 
mult** ci „Ciștigă cine primește 
mal puțin, cine se apără mal 
bine".

La noi se înscria in medie 
141 de puncte de meci față de 
180 în campionatul italian Sau 
iugoslav șl peste 200 in cam
pionatul S.U.A. ! Lărgirea bazei 
de echipe tari, mărirea numă
rului de meciuri cu miză, spo
rirea eficacității jucătorilor și, 
implicit, a numărului de coșuri 
marcate în fiecare meci, sint 
singurele soluții pentru desfiin
țarea deciziei de ncpopularita- 
te pe care baschetul românesc 
și-a semnat-o cu propria sa 
mină.

Pentru 
buni ca șl 
baschetului 
cuiul, avem 
de meciuri 
elita baschetului european 
mondial, 
rezultate ne vor fi defavora
bile. Surprinde de la prima 
privire sărăcia calendarului in
ternational al echipelor noas
tre fruntașe, inclusiv al selec
ționatelor naționale. Programa
rea unor turnee cu invitate de 
valoare din țările unde basche
tul A foarte evoluat (S.U.A., 
Brazilia, U.R.S.S., Italia, Spa
nia, Cehoslovacia, Iugoslavia), 
programarea unor turnee cu 
participarea echipei naționale 
și a reprezentativelor de tineret 
și juniori este cheia care poate 
deschide drumul spre afirmarea 
Internațională a baschetbaliști- 
lor noștri, bineînțeles în condi
țiile înlăturării deficiențelor de 
ordin intern pe care le-am enu
merat mai sus. Sînt numai 
cîteva din aspectele pe care le 
propunem spre dezbaterea ma
sei largi a iubitorilor acestui 
sport, tehnicienilor și altor spe
cialiști din cadrul cluburilor șl 
secțiilor, tuturor celor intere
sați în progresul baschetului ro
mânesc.

F. R. F. comunică

rodarea jucătorilor 
pentru propagarea 

în rîndurlle publi- 
nevoie ca de aer 

tari cu echipe din 
Și 

chiar dacă primelo

OVIDIU PĂUN

LOTUL LĂRGIT DE JUCĂTDRI
Ieri, In cadrul unei conferințe 

de presă organizate la sediul 
C.N.E.F.S., conducerea Federa
ției române de fotbal a prezen
tat cîteva interesante informări. 
Intre altele prof. Angelo Nicu- 
lescu, antrenorul principal al re
prezentativei noastre, a comu
nicat lotul lărgit, format din 
30 de jucători, care va fi con
vocat pentru un scurt Interval 
(17—18—19 martie) de pregătire 
centralizată. Această primă ac
țiune face parte dintr-un plan 
complex ce vizează pregătirea 
fotbaliștilor noștri în vederea a- 
propiatelor confruntări din pre
liminariile C.M. : meciurile de 
Ia Atena, cu Grecia — 16 apri
lie și de la Ziirich, cu Elveția — 
14 mai. Ptnă atunci, o primă 
verificare va avea Ioc la Istan
bul, la 2 aprilie, cu Fenerbahce. 
Selecționabilii comunicat! sînt;

Gornea, Datcu, Ghlță — por
tari ; Sătmăreanu, Ivăncescu, 
Lupescu, Boc, Dumitru Ni
colae, Hălmăgeanu, Dinu, Coe 
Dan. Deleanu, Mocanu — 
fundași ; Anca, Petescu, Gher- 
gheli, Nunweilier VI, Axente, 
Lupulescu — mijlocași, Năstu- 
rescu, Uifăleanu, Domide, Dem- 
brovschi, Grozea, Dumitrache, 
Dobrin, Oprea, Lucescu, Gydrfi, 
Tufan — înaintași.

Totuși, prima „apariție 
blică** a jucătorilor vizați 
către selecționeri, chiar în 
ceastă „formație**, va avea 
mult mai devreme : luni 
martie a.c., în sala Floreasca 
din Capitală, în cadrul celei 
de-a patra intîlniri a tinerilor 
cu sportivii lor preferați, orga
nizată de ziarul nostru în co
laborare cu Secfia Propagandă 
a C.N.E.F.S.

VIOREL RABA

pu- 
do

ioc
17



JAPONIA. Pe șantierul expoziției mondiale „Expo-70" de Io Osaka, lucrările sînt în toi

Deschiderea Congresului Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia

„Apoilo-9"
♦

se pregătește

„Febra aurului"
— o criză cronică

Orientul Apropiat
delegației române • NOI INCIDENTE ÎNTRE ISRAEL Șl R.A.U. • GOLDA

in Australia meir va forma noul guvern ISRAELIAN

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Radu
lescu, conducătorul delegației 
guvernamentale române, care 
face o vizită în Australia, la 
invitația guvernului acestei 
țări, a plecat marți din Can
berra la Melbourne, unde va 
face o scurtă vizită.

★
Cu prilejul vizitei delegației 

guvernamentale române în 
Australia, Gheorghe Rădules- 
cu, însoțit de membri ai dele
gației, a avut la Sidney o în
tîlnire cu membri ai coloniei 
românilor stabiliți aici. Cu a- 
ceastă ocazie membrii coloni
ei au avut prilejul să ia cu
noștință de unele dintre reali
zările economice, politice și so- 
cial-culturale ale României și 
de direcțiile principale ale po
liticii interne și externe 
guvernului român.

CAIRO. — Forțele armate 
israeliene au declanșat marți la 
ora 13,45 Gmt. un tir de 
artilerie și mortiere asupra pozi
țiilor egiptene staționate la Port 
Tewfik și El Shatt, anunță un 
comunicat transmis de postul de 
radio Cairo. Comunicatul preci
zează că forțele armate egiptene 
au ripostat imediat. Duelul de 
artilerie s-a extins cuprinzînd o 
porțiune de aproximativ 112 ki
lometri.

anterior postul de ministrui de 
externe. Un comunicat preziden
țial precizează că Golda Meir a 
întrunit sprijin din partea a 11 
grupări politice.

Se așteaptă ca lista noului ca
binet să fie prezentată Knessetu- 
lui joi.

BELGRAD lî — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Marți după-amiază, 
în rnarea sală a Casei Sindica
lelor din Piața Marx-Engels, 
deasupra căreia este înscrisă lo
zinca „Proletari din toate țările 
uniți-vă“, s-au deschis lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din Iugos
lavia. La congres participă 1093 
de delegați, reprezentând pe cei 
circa 1 200 000 de membri de 
partid, precum și membrii Comi
tetului Central, ai Comisiei de 
Revizie și ai Comisiei de Control. 
Participă, de asemenea, vechi 
membri ai partidului, eroi națio
nali din perioada luptei de elibe
rare și un mare număr de invitați 
din toate republicile iugoslave. 
Sînt prezente delegații ale unor 
partide comuniste și muncitorești, 
partide socialiste, mișcări progre
siste și de eliberare națională. Cu 
îndelungi aplauze este 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., din 
care mai fac parte tovarășii Va- 
sile Patilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R., Uie Făsui, membru su-

pleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R.

Ședința inaugurală, consacrată 
celei de-a 50-a aniversări a în
ființării Partidului Comunist din 
Iugoslavia, a fost deschisă de 
președintele U.C.I., Iosip Broz 
Tito. După intonarea „Internațio
nalei", a fost ales prezidiul șe
dinței festive. Rodoliub Ciolako- 
vici, cunoscut scriitor și publi
cist revoluționar, membru de 
partid din 1919, a salutat în nu
mele congresului delegațiile stră
ine prezente și pe ceilalți invi
tați. Apoi a luat cuvîntul pre
ședintele U.C.I., losip Broz Tito, 
care a prezentat expunerea con
sacrată celor 50 de ani de luptă 
revoluționară a comuniștilor din 
Iugoslavia.

ale

salutată

♦
Seara. Comitetul Central al 

Uniunii Comuniștilor din Iugos
lavia a oferit o recepție cu oca
zia celei de-a 50-a aniversări a 
înființării Partidului Comunist 
din Iugoslavia și a celui de-al 
’.X-lca Gongres al U.C.I. Au par
ticipat delegați și invitați 
congres, membrii delegațiilor
străine participante, printre care 
și ai delegației P.C.R.

ta

10 milioane de greviști

Manevre

provocatoare

TEL AVIV. — Bateriile arti
leriei egiptene au atacat marți 
după-amiază pozițiile israelie- 
ne, se arată într-un comunicat 
militar dat publicității la Tel 
Aviv. Comunicatul menționează 
că forțele israeliene au ripostat 
la tirul artileriei egiptene. Potri
vit comunicatului, duelul de ar
tilerie declanșat de forțele egip
tene s-a desfășurat pe o porțiu
ne de aproximativ 100 kilometri.

• ÎN URMA CONSULTĂRI
LOR avute cu liderii partidelor 
reprezentate în parlament, pre
ședintele Israelului, Zalman Sha- 
zar, a încredințat, marți, sarcina 
formării unui nou guvem doam
nei Golda Meir, care a deținut

• STATELE UNITE deplîng 
recentele violări ale încetării fo
cului în Orientul Apropiat, cu 
atît mai mult cu cît ele au dus 
la pierderea unor vieți omenești 
a declarat luni purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat, 
Robert McCloskey, în cadrul u- 
nei conferințe de presă. în legă
tură cu vizita ministrului israe- 
lian al afacerilor externe, Abba 
Eban, la Washington, McCloskey 
a anunțat că acesta va conferi 
miercuri cu secretarul de stat a- 
merican, William Rogers. Nu a 
fost fixată încă data întrevederii 
dintre Abba Eban și președin
tele Nixon.

Marți s-a desfășurat în Franța greva națională de 24 de 
ore, organizată de Confederația Generală a Muncii (C.G.T.) 
și Confederația franceză democratică a muncii (C.F.D.T.), în 
urma eșecului tratativelor duse do reprezentanții principa
lelor centrale sindicale cu patronatul și cu guvernul.

Obiectul tratativelor l-au con
stituit revendicările oamenilor 
muncii privind îmbunătățirea sa
lariilor în concordanță cu crește
rea prețurilor, pe baza acordu
lui încheiat la Grenelle anul tre
cut. La această grevă, începută

Schimbare la Caracas
DECLARATIA PURTĂTORULUI 

DE CUVINT AL M.A.E. 
AL R. P. D. COREENE

PHENIAN 11 (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe de 
presă, un purtător de cuvînt al 
M.A.E. al R. P. D. Coreene a 
făcut o declarație în legătură cu 
intențiile S.U.A. de a organiza 
intre 15 și 20 martie în Coreea 
de sud mari „manevre mobile 
comune" americano-sud-coreene, 
sub denumirea convențională 
„Focus retina". în acest scop, 
importante contingente de trupe 
și o mare cantitate de material 
militar vor fi transportate pe ca
lea aerului din S.U.A. în Coreea 
de sud.

Declarația subliniază că aces
te manevre reprezintă o acțiune 
provocatoare, de natură să ducă 
la agravarea încordării în Coreea, 
precum și o încălcare flagrantă a 
acordurilor de armistițiu, un joc 
nechibzuit cu focul,
nință pacea în Asia și în 
ga lume.

care ame- 
întrea-

• CONFERINȚA ANU
ALĂ a lucrărilor din învăță- 
mînt și-a încheiat lucrările 
la Alger. Participant!! au a- 
cordat o 
examinării 
gate de 
șurarea 
1970. în 
au fost 
menea, 
pregătirea cadrelor necesare 
dezvoltării în bune condiții a 
procesului de învățămînt, in
clusiv a cadrelor administra
tive din școli, la elaborarea 
manualelor școlare, precum 
și probleme legate de re
forma învățămîntului ele
mentar și mediu. în cadrul 
conferinței s-a hotărît crea
rea de comisii departamen
tale care urmează să pre
zinte comisiei naționale re
comandări in baza cărora va 
fi elaborat proiectul definitiv 
al reformei învățămîntului 
elementar și mediu.

atenție deosebită 
problemelor le- 

pregătirea și desfă- 
anului școlar 1969— 
cadrul dezbaterilor 
examinate, de ase- 
probleme privind

Ieri, in cadrul unei se
siuni a Congresului a avut 
loc ceremonia instalării 
noului președinte al Vene- 
zuelei, dr. Rafael Caldera, 
ales în decembrie anul tre
cut.

Această alegere marchează 
sfîrșitul unei „ere" : a conduce
rii tării de către partidul „Ac
țiunea democratică" care a de
ținut puterea din 1958. „COPEI" 
(Partidul social-creștin) este 
cel care îi ia locul. La forma
rea noului guvern au participat 
însă și Independenții, care dețin 
cinci din cele 13 posturi minis
teriale. Cele mai importante 
funcții au fost împărțite între 
profesorul universitar Aristi
des Calvanl (ministru al aface
rilor externe). Pedro Tinoco 
(ministru al finanțelor) și ge
neralul Martin Garcia Villas 
(ministrul apărării).

In cursul campaniei electora
le, Caldera s-a angajat să ia 
măsuri în vederea înviorării 
industriei șl agriculturii, și să 
ducă o politică protecționistă 
în ceea ce privește principala

O întîlnire de ruti
nă 7 Cele cîteva ore pe 
care Michel Debre și 
Willy Brandt le-au pe
trecut împreună la 
Bonn s-au înscris în 
obișnuitele contacte 
franco — vest-germa- 
ne prevăzute in tra
tatul din 1963. Miniș
trii de externe furni
zează, de fiecare dată, 
prologul întîlnirii „Ia 
nivel înalt", pe care — 
în acest martie — o 
va găzdui Parisul. Dar 
convorbirile de luni 
ca și cele ce urmează 
au dobindit o semnifi
cație deosebită în 
contextul unor con
fruntări vest-europene 
in care ambele capita
le sînt angajate. Fra
zele amabile și căldu
ra protocolară nu pot 
înlocui un sever exa
men al unor relații 
care cunosc certe mo
mente de dificultate. 
LA NATION insista a- 
supra faptului că co
laborarea franco — 
vest-germană „este as
tăzi o realitate funda
mentală". Insă in ace
eași frază, oficiosul 
gaullist recunoștea e- 
xistența unor dificul
tăți „asupra unor pro
bleme esențiale, ca 
problemele monetare 
sau integrarea atlanti
că". Vorbind la Ober
hausen, la o reuniu
ne creștin-democrată, 
Kiesinger pronostica : 
„Convorbirile vor fi 
dificile". Ideea nnei 
strinse asocieri in po
fida divergențelor a 
revenit și în cuvînta- 
rea cancelarului, dar 
— relevă comentato
rii — doar cu bu-

năvoință nu se poa
te parcurge un drum 
presărat cu multe 
obstacole. Intre Bonn 
și Paris dezacor
durile provin din op
țiunile ce nu concordă. 
Franța practică o po
litică a cărei esență 
Michel Debre a expri
mat-o astfel : „Franța 
nu dorește să fie un 
protectorat, ci o nați
une independentă... De 
aceea spunem nu — 
integrării, nu — dis
pariției personalității

sează către Londra, al
teori privirile se în
dreaptă spre Paris. E- 
chilibristica este com
plicată și de fiecare 
dată există un nemul
țumit : fie la Londra, 
fie la Paris. „Afacerea 
Soames" a proiectat 
destule umbre asupra 
relațiilor franco — 
vest-germane (unii au 
afirmat că Bonnul ar 
fi fost sursa „indiscre
țiilor"). Oricum, din
colo de asigurările re
ciproce, rămîn multe

Convorbirile
de la Bonn

franceze". Ministrul 
francez a subliniat 
ferm că „o aliniere 

■ politică nu este obli
gatorie într-o alianță". 

Politica Bonnului 
este în multe privințe 
ambiguă, oscilatorie, 
conflictul din U.E.O. 
prilejuind o concluden
tă verificare a acestei 
poziții. Vest-germanii 
încearcă să cultive re
lații cu Londra fără a 
deranja pe cele cu Pa
risul. Practicind un joc 
prudent, diplomația 
Bonnului se străduieș
te să realizeze un e- 
chilibru intre cele 
două capitale in de
zacord. Uneori avan-

urme de neîncredere. 
Parisul nu acceptă 
transformarea U.E.O. 
intr-un gen de „co
munitate politică" iar 
Bonnul rămîne avoca
tul nr. 1 al cererii 
britanice de intrare in 
Piața comună.

După convorbirile de 
la Bonn, Debre a a- 
cordat un intervin in 
care ideea neînțelege
rilor apare Ia diferite 
capitole. „Dezvoltarea 
cooperării dintre cele 
două țări este umbrită 
de unele neînțelegeri" 
— afirma ministrul a- 
dăugînd reproșul că 
Bonnul nu a depus e- 
forturl in direcția co-

operării pe măsura ce
lor franceze. Dosarul 
dezacordurilor este 
complex : Piața co
mună, problemele mo
netare, atitudinea față 
de N.A.T.O. Problema 
relațiilor cu 
chiar după 
președintelui 
rămîne o sursă de a- 
nimozități. Despre 
N.A.T.O., Debre a re
petat teza guvernului 
său: apartenența la 
această alianță nu tre
buie să însemne „a- 
bandonarea personali
tății naționale și a in
dependenței".

Convorbirile de la 
Bonn nu au adus ele
mente noi in orientă
rile vest-europene. Ob
servatorii remarcă, 
însă, dorința de a a- 
tenua dezacordurile, 
de a împiedica deterio
rarea unui edificiu 
construit cu migală. 
Poate de aceea 
NATION sublinia 
insistență că „in nu
meroase privințe ~ 
risul și Bonnul au 
tive să meargă în 
celași pas" și că îm
preună „trebuie să 
găsească. în cadrul u- 
nei colaborări active, 
mijloacele de a-și uni 
eforturile în vederea 
acelei finalități euro
pene pe care o cer și 
interesele lor". Rămi- 
ne un drum destul de 
anevoios de străbătut 
în această privință și 
muiți privesc cu scep
ticism perspectivele, 
îndemnurile patetice 
la cooperare nu au pu
terea magică de a în
lătura divergențele.

E. O,

S.U.A., 
turneul 
Nixon,

LA 
cu

Pa- 
mo- 

a-

bogăție a țării — exploatarea 
petrolului. Observatorii poli
tici consideră însă că actualului 
președinte nu-i va fi ușor să 
pună in practică liniile 
ale programului său și 
pentru simplul motiv că 
sul (unde partidul de 
„Acțiunea democratică" deține 
cel mai mare număr de manda
te) poate să-l „frineze" respin- 
gind unele proiecte.

Acordul de colaborare parla
mentară încheiat săptămina 
trecută cu două grupuri politi
ce ale opoziției se înscrie ca o 
măsură de prevedere pe care 
Caldera a luat-o, chiar înainte 
de a se instala la președinție. 
Rămîne de 
supraviețui 
în vedere 
vrea să-și 
programul său de _
ționaie". In centrul acestuia se 
află „noua politică a petrolului" 
(petrolul furnizează 63 Ia sută 
din veniturile fiscale și 90 la 
sută din devizele străine), con
siderată ca fiind expresia con
cretă a orientării spre aborda
rea unor poziții proprii 
Iațiile inter-americane 
viata internațională.

Un punct nevralgic al 
lor dintre COPEI și partidele 
de opoziție ii constituie atitudi
nea diferită manifestată față 
de problema înfăptuirii refor
mei agrare, proclamată incă în 
1961, dar care nu a cunoscut 
progrese sensibile, influențind 
astfel negativ situația maselor 
țărănești. Problemele cu ca
racter social sint o adevărată 
piatră de încercare pentru ac
tualul guvern dacă luăm in con
siderare și faptul că în Vene
zuela mai mult 
din populație 
rii pină Ia 18 
buie să li se 
ce mai multe 
bunuri și servicii, 
preconizat de Rafael 
prevede asigurarea 
mari eficiente sociale progre
selor economice 
rea problemelor 
Timpul va preciza 
care acest program va fi reali
zat.

Viitoarea guvernare a par
tidului COPEI va avea de în
tâmpinat dificultăți nu numai 
din partea partidelor de opo
ziție, ci și din cauza propriei 
sale structuri eterogene : pe 
de o parte aripa conservatoare, 
de altfel minoritară, pe dc altă 
parte cei denumiți progresiștii. 
Un grup aparte il reprezintă 
militanții tineri cunoscuți sub 
denumirea de „astronauți" pen
tru că revendică transformări 
cit mai rapide în țară. Dar nu
mărul lor în partidul (1 — 2 la 
sntă) este destnl de neglijabil. 
„Rafael Caldera, social-creștin 
ieșit victorios in alegerile din 
decembrie — conchidea ziarul 
„LA MANANA" — nu pare să 
dispună de un aparat politic 
suficient de puternic și efici
ent și nici de o structură sta
tală adecvată pentru a înfrunta 
această grea listă de dificul
tăți".

majore 
aceasta 
congre- 
opoziție

văzut în ce fel va 
acest acord avînd 
faptul că COPEI 
impună categorio 

„reforme na-

în re- 
și în

relații-

de jumătate 
o formează tine- 
ani, cărora tre- 
asigure din ce în 
locuri de muncă. 

Programul 
Caldera 

unei mai

și soluționa- 
tineretului. 

măsura în

DOINA TOPOR

la miezul nopții de luni spre 
marți, au participat aproximativ 
10 milioane de oameni ai mun
cii afiliați la C.G.T., C.F.D.T.,
Force Ouvriere și Federația e- 
ducației naționale, ca și la alte 
centrale sindicale care nu se 
pronunțaseră în favoarea grevei, 

încetarea lucrului a afectat 
toate sectoarele de activitate, mai 
ales serviciile P.T.T. și comuni
cațiile, unde participarea la gre
vă a fost de 90—100 la sută. 
Transporturile feroviare au fost 
practic paralizate, iar transportu
rile rutiere în comun, inclusiv ale 
taxiurilor, au fost la rîndul lor 
grav afectate.

în întreaga țară au avut loc 
numeroase mitinguri. în cursul 
după-amiezii, la Paris a fost or
ganizată o manifestație la care 
au participat peste 200 000 de 
oameni ai muncii din toate sec
toarele de activitate.

Dupâ sentința
de la Memphis

în urma condamnării lui Ja
mes Earl Ray la 99 de ani în
chisoare pentru asasinarea pasto
rului Martin Luther King, ca ur
mare a faptului că s-a recunos
cut vinovat de această crimă, 
Conetta King, văduva pastoru
lui, a declarat: „Nu trebuie să 
se permită închiderea acestui do
sar și să se înceteze căutarea tu
turor celor care l-au ajutat (pe 
Ray) să apese pe trăgaci sub 
pretextul că acesta s-a recunos
cut vinovat. Toți cei interesați 
trebuie să facă presiuni asupra 
guvernului american și asupra 
autorităților statului Tennessee 
pentru ca toți cei responsabili de 
această crimă să fie arestați*.

I

• SUB AUSPICIILE elve
țiene de turism ,,Consultas“ 
au avut loc Ia Zurich, Berna, 
Basel și Geneva manifestări 
de popularizare a turismului 
în România Cu aceste pri
lejuri, Grigore Lucaș, consi
lier la O.N.T., a vorbit repre
zentanților presei, oficiilor 
de publicitate și agențiilor de 
turism despre posibilitățile 
turistice ale României în anul 
1969. Filmele documentare 
„Litoralul Mării Negre" și 
„Excursii de pe litoral", pre
zentate participanților, s-au 
bucurat de mult succes.

3 268 DE AVIOANE
AMERICANE DOBORÎTE

• AGENȚIA V.N.A. anunță că 
unitățile forțelor armate popu
lare din provincia Hai Hung au 
doborît la 10 martie un avion 
american de recunoaștere fără

pentru 

amerizare
In timp ce misiunea navei 

cosmice „Apollo-9" se apro
pie de sfîrșit, la stația de ur
mărire a zborului din Hous
ton se fac ultimele pregătiri 
în vederea amerizării și recu
perării capsulei navei și a ce
lor trei cosmonauți — James 
McDioitt, David Scott și Ru
ssell Schweickart.

Spre locul fixat pentru a- 
merizare în Atlantic, la circa 
300 km. sud-vest de insulele 
Bermuda, au fost deja trimi
se mai multe nave militare și 
elicoptere. Amerizarea a fost 
fixată pentru joi la ora 21, 
ora locală. Aceste pregătiri 
sînt însă îngreunate din cau
za timpului nefavorabil. Zona 
centrală a recuperării este 
bintuită acum de o puterni
că furtună. Vîntul atinge o 
viteză de aproape 100 km. pe 
oră. Datorită furtunii stația de 
urmărire a zborului din Ber- 
mude nu a putut ține legătu
ra cu nava „Apollo-9" în ulti
mele 24 de ore. Nava militară 
Vanguard, aflată în această 
zonă, a raportat stației din 
Houston că din cauza valu
rilor de peste 6 metri i-a fost 
imposibil să ia legătură cu 
nava cosmică.

„Băieți, dar aveți o adevă
rată furtună acolo jos", a ex
clamat cosmonautul McDivitt 
cînd „Apollo-9" a trecut pe 
deasupra insulelor Bermude. 
„De aici de sus, a spus el, se 
văd pete mari de spuma'.

Centrul de urmărire a zbo
rului din Houston nu a luat 
încă nici o hotărîre cu privi
re la schimbarea zonei de a- 
merizare a navei „Apollo-9 . 
Potrivit declarației directoru
lui zborului, Gene Kranz, o 
hotărîre în acest sens va 
fi luată miercuri seara sau 
joi dimineața. Totuși s-au fi
xat deja trei zone posibile de 
amerizare în cazul în care 
furtuna din zona Bermudelor 
nu se va potoli.

In ultimele 24 de ore echi
pajul navei „Apollo-9" a folo
sit cea mai mare parte a 
timpului făcînd repetiția ma
nevrelor pentru reintrarea na
vei în spațiul atmosferic.

Tablourile de afișaj electronic infățișînd cursurile pieselor de 
aur de la bursa din Paris ca și cele de la bursa din Londra sînt 
din nou urmărite, în ultimele zile, cu o atetnție deosebită. Prețul 
aurului atinge cote nemaiîntâlnite de două decenii depășind cu 
mult prețul oficial stabilit la 35 dolari uncia. Cu cîteva zile în 
urmă cursul metalului galben era de 47 de dolari uncia Ia Paris 
și 43,60 la Londra. Ce se ascunde de fapt în spatele masivelor 
tranzacții de metal galben, care au determinat mari cereri de 
aur și au dus implicit la scumpirea acestuia pe piețele libere 7

După opinia specialiștilor, 
este vorba de o nouă 
fază a crizei monetare 

interaccidentale care ar putea 
afecta, într-un viitor mai apro
piat sau mai depărtat, stabili
tatea unor monede cu însemna
tă influentă în economia capi
talistă. Se fac referințe insisten
te la francul francez (în legă
tură și cu recrudescenta fră
mântărilor sociale din Franța) 
și 'lira sterlină (datorită re©e-

(circa 4 miliarde de dolari) la 
care adăugate alte două miliar
de de dolari puși la dispoziție 
de Fondul Monetar Internațio
nali sînt suficiente pentru sus
ținerea în continuare a actua
lului curs al francului.

Teama în fața declanșării 
unei reacții în lanț care să 
tulbure fragilul echilibru sta
bilit în sistemul monetar inter- 
occidental îi determină pe unii 
bancheri, în special americani.

încordare la bursa din Paris

țațelor intervenții ale Băncii 
Angliei pentru păstrarea cursu
lui oficial). Observatorii nu în
lătură posibilitatea accentuă
rii presiunilor și asupra dola
rului. Au fost remarcate în spe
cial noile zvonuri privind de
valorizarea francului. Cunos
cutul cotidian TIMES consem
na că „un număr tot mai mare 
de oameni de afaceri consideră 
că devalorizarea francului nu 
mai este acum decît o chestiune 
de timp". In acest mod. unele 
cercuri încearcă să explice 
graba cu care posesori de capi
taluri în franci își pun fondu
rile la adăpost fie achiziționind 
aur. fie plătindu-și cu o con
știinciozitate rar întîlnită da
toriile către furnizorii străini. 
Alte cercuri, însă, se îndoiesc 
că o devalorizare a francului 
ar putea avea loc în ajunul mo
mentului în care francezii au 
fost chemați să se pronunțe în 
cadrul referendumului privind 
transformarea senatului și re
forma regională. în plus se ar
gumentează că Franța dispune 
de însemnate rezerve de valută

Cereri pentru dezvoltarea comerțului
S.U.A. cu țările socialiste
Luni s-a deschis la Washington un seminar al Asociației 

producătorilor americani consacrat examinării problemei „Co
merțul îr<re Est și Vest".

Luînd cuvîntul în cadrul se
minarului, senatorul Walter 
Mondale a declarat că restric
țiile asupra exporturilor de 
mărfuri nestrategice spre țările 
Europei răsăritene nu aduc nici 
un serviciu securității naționale 
a S.U.A., ci numai pierderi. El 
a subliniat că aceste restricții 
„țin pe loc dezvoltarea economi
că a S.U.A., nu a țărilor din Eu
ropa răsăriteană". „Ministerul 
Comerțului — a spus senatorul 
— trebuie să promoveze co
merțul cu țările din Europa ră
săriteană, iar barierele în calea 
finanțării tranzacțiilor cu aceste 
țări de către Banca de import 
și export trebuie să fie abolite. 
Vorbitorul s-a pronunțat în fa
voarea acordării clauzei națiu
nii cele mai favorizate tuturor

statelor din Europa răsăriteană, 
subliniind că în timp ce comer
țul dintre statele socialiste și 
cele vest-europene s-a dublat în 
ultimii zece ani, relațiile comer
ciale ale S.U.A. cu aceste țări 
au crescut într-un procent foar
te mic. Senatorul Mondale a a- 
nunțat că va organiza un efort 
bipartizan al Congresului pen
tru liberalizarea restricțiilor a- 
mericane în comerțul cu țările 
socialiste.

Cu același prilej reprezen
tanți ai guvernului S.U.A. au a- 
nunțat că apropiata revizuire a 
Actului de control a exporturi
lor, lege care expiră la 30 iunie 
a.c.. va permite examinarea po
sibilităților de extindere a co
merțului între S.U.A. și țările 
socialiste.

să afirme, că francul este „mo
neda cheie a anului acesta" și 
„dacă se va putea garanta că 
francul nu va avea nimic de su
ferit se va putea spune că nu 
va exista nici o criză economi
că". întrebarea care și-o pun, 
din ce în ce mai des. în ultimii 
ani observatorii se referă la li
mita pînă la care vor putea 
cele mai mari bănci reunite în 
„Clubul celor zece" să intervi
nă pentru a sprijini una sau 
alta din monetele aflate în di
ficultate. De aceea, în ultima 
perioadă a crescut numărul ce
lor care se pronunță pentru gă
sirea unei soluții pe termen 
lung crizei monetare interocci- 
dentale. Potrivit președintelui 
principalei bănci elvețiene, 
Samuel Schweizer, una din so
luții ar fi sporirea prețului ofi
cial al aurului. Fentru această 
formulă s-a mai pronunțat re
cent ministrul de finanțe sud- 
afirican Nicholas Diederichs. 
Este soluția pentru care gene
ralul de Gaulle optează de mai 
multi ani. Anglo-saxonii s-au 
opus acestei soluții. Declarația 
președintelui Nixon potrivit 
căreia S.U.A. ar fi de acord să 
poarte discuții pentru elabora
rea unei reforme a actualului ' 
6istem monetar a trezit unele 
speranțe, care deocamdată n-au 
fost concretizate.

în legătură cu sesiunea „Clu
bului celor zece" desfășurată 
la Basel, la care au participat 
guvernatorii celor mai puter
nice bănci din lumea apuseană, 
s-a. aflat că în cadrul acesteia 
s-an depus eforturi pentru li
niștirea spiritelor declanșate 
de „febra aurului". „Incertitu
dinile—relata agenția FRANCE 
PRESSE la închiderea .reuniu
nii — vor persista și vor apăsa 
greu viitorul monetar" al Occi
dentului. O înțelegere este greu 
de realizat deoarece rezolva
rea problemei implică aspecte 
politice asupra cărora guver
nele occidentale se situează pe 
poziții diferite. „Oamenii strîn- 
fiători — scria săptămînalul 
francez L’EXPRESS — conti
nuă să prefere aurul cuvîntului 
guvernelor incapabile să se 
înțeleagă între ele. Cît despre 
guverne, ele continuă să vor
bească cu atit mai tare cu cît 
au mai mult aur în lăzi. «Ve
chea relicvă barbară» își joacă 
rolul de talisman : îi apără pe 
cei care-1 poartă".

IOAN TIMOFTE

s o ur r* “t
pilot. Numărul avioanelor ame
ricane doborite deasupra R. D. 
Vietnam se ridică astfel la 3 268, 
menționează V.N.A.

• SAVANȚII AMERICANI au 
anunțat luni o nouă descoperire 
in domeniul cercetării virușilor, 
care ar putea duce la lămurirea 
cauzelor mai multor maladii u- 
mane — de la diferite forme ale 
cancerului pină la maladii neu
rologice, cum ar fi scleroza mul
tiplă și boala Iul Parkinson.

Potrivit noii descoperiri, un 
mare număr de boli incă ne
vindecabile s-ar putea datora 
unor viruși în stare latentă, care 
au rămas în organism în urma 
unor infecții obișnuite, cum ar 
fi pojarul.

Savanții de la Institutul na
țional al sănătății din Statele 
Unite arată intr-un raport că 
s-a reușit izolarea unui virus 
despre care se crede că provoa
că o maladie rară și misterioasă 
a creierului, care afectează a- 
nual intre 100 și 200 de persoane 
în vîrstă școlară.

• UN ULTIM COMUNICAT 
militar dat publicității la Umua- 
hia anunță că forțele biafreze

au lansat o operațiune ofensivă 
asupra trupelor federale încon
jurate la Owerri. Comunicatul 
adaugă că un contraatac fede
ral pe axa Owerri-Port Narcourt 
a fost respins, trupele guvernu
lui de la Lagos inregistrind 
pierderi grele. In restul zonelor 
de luptă, situația este neschim
bată.

• LA CAPETOWN au avut 
loc convorbiri între primul mi
nistru sud-african, Vorster, și 
premierul rasist al Rhodesiei, Ian 
Smith, sosit într-o vizită particu
lară în Republica Sud-Africană. 
Deși oficial nu s-a comunicat 
nimic în legătură cu natura 
schimbului de păreri dintre cei 
doi premieri, se presupune că ele 
s-au referit, în special, la „ex
tinderea colaborării și coordona
rea acțiunilor comune ale celor 
două regimuri rasiste în scopul 
reprimării mișcării de eliberare 
națională a populației de culoare 
din Rhodesia și Republica Sud- 
Africană",

Kontum sub tirul 

patrioților 

sud-vietnamezi
Orașul Kontum, unde și-au 

găsit adăpost numeroase tru
pe americane si saigoneze, 
in urma pierderii liniilor de 
apărare din regiune, este din 
ce în ce mai Izolat — anun
ță telegramele de presă. In 
timp ce militari americani 
dau lupte grele Ia vest de 
oraș, incercind să facă față 
presiunii crescinde a patrioți
lor, situația lor la nord de 
localitate devine tot mai 
critică, unitățile părăsin- 
du-șl pozițiile in fața forțe
lor naționale de eliberare. 
Replierea a lnat caracterul 
unei retrageri precipitate o 
dată cu abandonarea locali
tății Dakto important punct 
de sprijin al rețelei de for
tificații și pierderea treptată 
a controlului asupra axei 
Pleiku șl Kontum, La ora 
actuală însăși orașul Kontum 
se află sub tirul direct al 
bateriilor artileriei populare.
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