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Ieri, s-au deschis în Capitală

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

La Palatul Marii Adunări Na
ționale au început miercuri di
mineața lucrările primei Sesiuni 
a celei de-a Vl-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România.

La lucrările Sesiunii iau par
te numeroși invitați — activiști 
de partid și de stat, conducă
tori ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, personalități 
ale vieții economice, științifice și 
culturale. Asistă șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Sînt prezenți, de asemenea, 
ziariști români și corespondenți 
ai presei străine la București.

La ora 10, deputății și invi
tații au întîmpinat cu puternice 
și îndelungi aplauze, la intrarea

în sala de ședință, pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Chi- 
vu Stoica, Paul Niculescu>-Mizil, 
N’irgil Trofin, llie Verdeț, Con
stantin Dragan, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Leonte Răutu. Gheorghe Stoica, 
V'asile Vîlcu, Ștefan Voitec.

La începerea ședinței, deputa
tul Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, a anun
țat că, în conformitate cu pre
vederile regulamentului de func
ționare a Marii Adunări Națio
nale, lucrările sesiunii urmează 
să fie conduse, pînă la alegerea 
Biroului Marii Adunări Naționa
le, de cel mai în vîrstă deputat 
al Legislaturii.

Deputatul Petre Constanti-

nescu-Iași, președintele de vîrstă, 
a rostit cuvîntul de deschidere 
a Sesiunii.

Profund emoționat de deose
bita cinste de a prezida deschi
derea primei Sesiuni a celei 
de-a Vl-a Legislaturi a Marii A- 
dunări Naționale, a subliniat 
acad. prof. Constantinescu-Iași, 
țin să vă mulțumesc tuturor 
pentru această încredințare. Per- 
miteți-mi să vă prezint salutul 
meu cald tuturora și îndeosebi 
numeroșilor deputați care calcă 
pentru întâia oară pragul aces
tui înalt for al țării.

Pentru a înțelege mai bine 
împrejurările în care se deschide 
această legislatură, aș dori ca să 
adaug privilegiul de vîrstă, 
acela de a fi participat la

legislaturile Marii Adunări Na
ționale, începînd cu mandatul de 
deputat în primul Parlament de
mocrat al țării din anii 1946— 
1948.

Participant la întreaga epocă 
de fundamentare legislativă a 
țării, mi-am putut da seama de 
rolul fiecărei Mari Adunări Na
ționale, de contribuția fiecăreia 
la „mersul înainte al istoriei pa
triei noastre" — după expresia 
marelui nostru înaintaș Nicolae 
Bălccscu.

Camera Deputaților aleasă pe 
baze democratice în toamna anu
lui 1946 a adus o contribuție pu
ternică în lupta pentru în
făptuirea noului regim de demo
crație populară. începînd din 
primăvara lui 1948 — deci cu

21 de ani în urmă — Constitu
ția țării a stabilit forma nouă a 
Marii Adunări Naționale, expre
sie a noii orînduiri. Actuala Con
stituție a consacrat victoria de-

Miercuri, Ia amiază, O delega
ție a locuitorilor municipiului Pi
tești și județului Argeș a făcut 
o vizită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorghe Năstase, prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, a transmis, în 
numele locuitorilor județului Ar
geș, secretarului igeneral al C.C. 
al P.C.R., călduroase mulțumiri și 
adincă recunoștință pentru grija 
purtată dezvoltării municipiului 
Pitești și județului Argeș, ca și 
celorlalte județe ale țării.

Timp de 15 ani, a spus vor
bitorul, ați fost deputatul nos
tru de Argeș. In acest timp, sub 
îndrumarea nemijlocită a dv., 
Argeșul nostru s-a dezvoltat mult,
lucru pentru care oamenii mun
cii poartă în inimile lor cea mai 
fierbinte recunoștință Comitetu

lui Central al partidului și dum
neavoastră personal. De aceea, 
vă rugăm să ne permiteți să vă 
oferim prima cheie a municipiu
lui Pitești, căruia i s-au deschis 
atît de frumoase perspective. Ofe
rirea acestei chei este o expresie 
a devotamentului nostru față de 
partid, a stimei și prețuirii față 
de dv. personal, expresia hotărî- 
rii noastre de a transpune în 
viață sarcinile trasate de partid.

Mulțumind delegației, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a spus :

Este adevărat că Argeșul, ca și 
alte județe ale patriei, au 
progresat mult în acești ani, ca 
urmare a îndeplinirii programu
lui partidului de dezvoltare mul
tilaterală a țării noastre. La dez
voltarea lui, un rol deosebit l-au 
avut oamenii muncii din muni
cipiul Pitești și județul Argeș ; 
fără munca permanentă a mun
citorilor, țăranilor, intelectuali
lor, acest lucru nu s-ar fi putut 
realiza. De aceea trebuie în pri
mul rînd să exprim mulțumiri

celor ce au înfăptuit aceste reali-*  
zări, oamenilor muncii în frunte 
cu comuniștii — din județul Ar
geș, și să le urez tuturor să des
fășoare o muncă și mai hotărită 
pentru a duce la îndeplinire sar
cinile ce le revin în viitor. Aces
te sarcini nu sînt ușoare; tre
buie să intre în producție mul
te rrtriective noi. Știu că unele 
sînt chiar întîrziate și vor trebui 
luate toate măsurile pentru a le 
pune cîț mai curînd în funcțiu
ne. Există condițiile necesare 
pentru aceasta. îmi exprim con
vingerea că organizația da par
tid. toți oamenii muncii, își vor 
mobiliza eforturile pentru reali
zarea acestor importante obiec
tive. Vă doresc succes, tovarăși.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu membrii dele
gației, interesîndu-se de stadiul 
lucrărilor pe marile șantiere in
dustriale, de felul în care se re-*  
alizează sarcinile de plan în u« 
nitățile economice din județ.

• CONDIȚIE HOTĂRÎTOARE
• PENTRU RENTABILIZAREA FERMEI

COMPETENȚA
PROFESIONALA

Le propusesem interlocutori-A lor mei — medicul veterinar 
w GAVRIL BUJOR, șeful fermei

finitivă a socialismului în țara * zootehnice Gaiata-Iași, și ingi- 
noastră. " nerului MIRCEA POPA, teh-

Marea Adunare Națională care 
se deschide astăzi are un speci- gh 
fie propriu, legat de profundele ” 
schimbări social-politice petre
cute în structura societății romă- A 
nești. In anii construcției socia- 
liste s-au dezvoltat în ritmuri 
înalte capacitatea și nivelul in- 
dustriei noastre, ramura condu
cătoare a economiei naționale; 
atenție deosebită s-a dat agri- 
culturii; învățămîntul a cunoscut

toate (Continuare în pag. a V-a>
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nologul șef al întreprinderii, 
— o discuție despre rentabili
tate. (Ferma de vaci Galata, 
planificată anul trecut cu o 
pierdere calculată la 563 000 
Iei, și-a rentabilizat producția 
reușind să încheie bilanțul cu 
beneficii. Dar, fără a ne abate 
de la subiect, interlocutorii 
au discutat, de fapt, despre 
spiritul novator al omului din 
agricultură, despre capacitatea 
creatoare a specialiștilor. Poa
te că de „vină" a fost opinia 
tinărului șef de fermă Gavrii 
Bujor :

— Pierderile planificate sînt, 
în cele mai multe cazuri, expresia 
neputinței profesionale a specia
liștilor, a nepriceperii oamenilor 
care lucrează în fermă.

M. P. : Opiniile lui Bujor, cam 
bătăioase, exprimă totuși punctul 
de vedere care cîștigă teren în 
concepția tinerilor din întreprin
derea noastră.

G. B. : Exact... și nu prea. Exact 
numai în cazul că și dumneata 
și tovarășul director vă mai so
cotiți tineri. De fapt opinia în 

Q discuție este expresia a ceea ce 
am realizat în fermă după luna 
mai încoace.

M. P. : Așa ne-am încins și 
anul trecut.

Reporterul: Anul trecut, am 
aflat, că drumurile lașului au

fost bătute de mulți ingineri, me
dici veterinari, de economiști din 
țară. Ce au văzut ei deosebit 
aici ? Am vizitat ferma, trecînd 
dintr-un grajd în altul nu am 
văzut nimic spectaculos. 2 056 
taurine — 1200 vaci și juninci 
— frumoase, oameni, cei mai 
mulți tineri, furajînd, făcind cu
rățenie.

G. B. : Exact ce mi-am dorit. 
Să realizăm o fermă, o uzină de 
lapte lucrînd ca ceasul, fără agi
tație, fără nimic spectaculos.

M. P. : Am pornit de la pre
misa că ferma, prin modul de 
organizare în care a fost conce
pută, cu materialul și înzestrarea 
tehnică de care dispune, poate fi 
o unitate care să trăiască pe pi
cioare proprii.

G. B. : La o ședință, nu am 
să uit asta niciodată, în care ne 
cam sfădeam cu oamenii pentru 
dezordinea din fermă, Dumitru 
Aionesei, un mulgător, m-a în
trebat : Dacă dumneata ai fi 
proprietarul fermei, cum ai or
ganiza munca ? Nu este o rușine 
ca avînd văcuțe așa de frumoase 
de pe urma cărora mîncăm pîine, 
noi să dăm statului pierderi ?

Rep : Și ce i-ați răspuns ?
G. B. : Nimic. Am stat atunci 

și i-am privit pe oameni. Erau 
acolo Dumitru Luchian, 
Răileanu, de la viței, 
Gheorghe Telehoi și

Medicul veterinar Gavrii Bujor, 
șeful fermei zootehnice Galata- 

lași

ION
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AL FRONTULUI UNITm II SOCIALISTE
La 12 martie a.c. a acut 

loc, sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, ple
nara Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste.

In cadrul plenarei, toii. Va- 
sile Potop, secretar al Consi
liului National al Frontului 
Unităfii Socialiste, a prezentat 
informarea cu privire la des
fășurarea campaniei electorale 
pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională 
și consiliile populare, iar tov. 
Mihai Levente, secretar al 
Consiliului National al Fron
tului Unității Socialiste, a pre
zentat concluziile ce se des
prind din alegerile de la 2 
martie. Consiliul National al 
Frontului Unităfii Socialiste a 
adoptat în unanimitate con
cluziile și a hotărît să fie 
date publicității.

Consiliul Npțional și-a ex
primat deplinul acord cu pro
punerile Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român din 11 martie re
feritoare la îmbunătăfirea ac
tivității Marii Adunări Națio
nale, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri.

Consiliul a aprobat, de a- 
semenea, în unanimitate pro
punerile Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român cu privire la com
ponența conducerii Marii A- 
dunări Naționale, Consiliului 
de Stat și guvernului.

Concluziile Consiliului National al Frontului Unității
Socialiste cu privire la rezultatele alegerilor de

deputați de la l martie

Miercuri, Ia rafinăria „Crl- 
șana" din Suplacu de Barcău, 
județul Bihor, au fost intro
duse primele cantități de ți
ței în instalațiile de distilare 
atmosferică.

Noua unitate, proiectată de 
specialiști ai Institutului de 
proiectări instalații petrolie
re din Ploiești, are o capaci
tate de prelucrare de 300 000 
tone țiței pe an. Ea contri
buie la valorificarea superi
oară a zăcămintelor de țiței 
descoperite în ultimii ani în 
această parte a țării și ex
ploatate cu ajutorul unei noi 
metode elaborate de Institu
tul de cercetări foraj-extrac- 
ție din Cîmpina — combustia 
subterană. Folosirea acestui 
procedeu modern dă posibi
litatea petroliștilor să obțină 
cantități mult sporite de țiței 
din zăcămînt, în comparație 
cu metodele obișnuite.

Din țițeiul prelucrat în 
noua rafinărie se vor obține 
în fiecare an mai mult de 
140 000 tone bitum, apreciat 
a fi de o deosebită calitate și 
143 000 tone combustibil de 
calorifer, păcură și benzină, 
în acest fel valoarea unei 
tone de țiței prelucrat va 
spori cu peste 150 la sută.

(Agerpres)

Ing. Mircea Popa, tehnologul șef 
al I.A.S. Galata-Iași

AJTUA'
LITATEA

ȘI DEVANSAREA 
PREZENTULUI 
ÎN CREAȚIA

CINEMATOGRAFICA
De foarte multă vreme proble

mele filmufyi românesc sînt în 
primul rina de conținut și abia 
apoi tehnico-organizatorice. A- 
ceasta înseamnă, din păcate, că 
cinematografia nu și-a „potrivit 
pașii" cu progresul ansamblului 
creației noastre artistice, nepti- 
tind satisface pe deplin nici ce
rințele justificate ale publicului și 
nici posibilitățile existente, li pu
tem deci reproșa lipsa unui „sin
cronism" cu literatura, arta plas
tică, muzicală și teatrală a Ro
mâniei anului 1969. Dar reproșul 
rămîne un gest în sine atît timp

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, analizînd des
fășurarea campaniei electorale și 
a alegerilor de deputați pentru 
Marea Adunare Națională și con
siliile populare județene, muni
cipale, orășenești și comunale, 
dă o înaltă apreciere rezultatelor 
votului de la 2 martie 1969.

Exercitîndu-și cu un profund 
simț de responsabilitate civică 
drepturile constituționale, cetățe
nii patriei noastre, români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități, s-au prezentat masiv în 
fața urnelor, asigurînd o strălu
cită victorie în alegeri a Frontu
lui Unității Socialiste. Niciodată 
în istoria consultărilor electorale 
din țara noastră, participarea la 
alegeri a cetățenilor — aproape 
totalitatea celor înscriși în listele 
electorale —, nu a fost atît de 
impunătoare și nicicînd reprezen
tanții oamenilor muncii nu au 
întrunit un procent atît de ridi
cat de voturi.

Rezultatele alegerilor de la 2

martie exprimă aprobarea deplină 
de către întregul popor a pro
gramului Partidului Comunist 
Român — înfățișat în Manifes
tul Frontului Unității Socialiste 
— a politicii interne a partidului 
de dezvoltare multilaterală a pa
triei, de ridicare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, precum 
și a politicii sale externe de întă
rire a prieteniei și colaborării 
frățești cu toate țările socialiste, 
a unității mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale, a uriașu
lui front antiimperialist, de pro
movare a relațiilor cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor 
social-politică, îu interesul păcii 
și securității internaționale. Prin 
votul de la 2 martie, poporul ro
mân și-a reafirmat cu putere vo
ința și hotărîrea de a întări ne
contenit orînduirea socialistă, a 
apăra cuceririle sale revoluțio
nare, independența și suverani
tatea națională a patriei.

Rezultatul scrutinului ptfne în 
lumină ou deosebită pregnanță

trăinicia orînduirii noastre so
cialiste, identitatea de țeluri a 
clasei muncitoare, țărănimii și in
telectualității, j>rietenia frățească 
dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare, unitatea 
indestructibilă a tuturor oameni
lor muncii în jurul Partidului 
Comunist Român. EI confirmă 
încă o dată coeziunea tuturor 
forțelor social-politice ale țării 
noastre, a cărei expresie orga
nizatorică o constituie Frontul 
Unității Socialiste.

Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste vede în 
acest vot angajamentul ferm al 
oamenilor muncii de a-și con
sacra întreaga energie, priceperea, 
oapacitatea de muncă și talen
tul, traducerii în viață a politicii 
Partidului Comunist Român, po
litică izvorită din cerințele edi
ficării depline a socialismului, 
pusă în siujba intereselor vitale 
ale tuturor categoriilor și pătu
rilor sociale, ale întregului popor, 
încrederea nestrămutată a mase

lor în partid, adeziunea lor față A 
de politica sa marxist-leninistă 
reprezintă garanția sigură a în
făptuirii obiectivelor privind A 
făurirea unei economii modeme, ” 
bazată pe o industrie puternică 
și o agricultură înaintată, per- A 
fecționarea relațiilor sociale și ** 
lărgirea democrației socialiste, 
înflorirea învățămîntului, științei A 
și culturii, ridicarea neîncetată a 
bunăstării membrilor societății.

Amploarea pe care a cunos
cut-o campania electorală, inten
sa activitate socială și politică _ 
pe care ea a prilejuit-o în toate 9 
orașele și satele, participarea a 
milioane și milioane de cetățeni, — 
practic a întregului popor, la V 
dezbaterea problemelor de bază 
ale dezvoltării orînduirii noastre, 
ale politicii interne și externe a 9 
partidului și statului ilustrează 
înalta conștiință politică a oame- 
nilor muncii, grija lor profund W 
patriotică pentru destinele țării.
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cit nu vom ști să vedem care sînt 
în fapt perspectivele sale.

Se cunoaște că ceea ce dă con
tur unei cinematografii sînt ope
rele abordînd direct subiecte și 
teme contemporane, cu resursele 
lor inepuizabile de a constitui un 
autentic seismograf al realităților 
sociale, politice și filozofice din- 
tr-o anume epocă.

Filmografia noastră poate de
monstra, în mare măsură, ce anu
me nu înseamnă actualitate, în 
ciuda faptului că tematica mul
tor producții pornea de la prin
cipii cu care sîntem în general de 
acord. Tema rămîne însă o sche
mă goală, descărnată, atîta vreme 
cît lipsesc acele subiecte capabile 
să genereze emoție artistică, să 
transforme sensibilitatea pură în 
sensibilitate narativă. Toate come
diile noastre, spre exemplu, își 
consumau acțiunea în actualitatea 
imediată, dar nici una n-a depă
șit realismul decorului exact dar 
neutru. O temă nu e actuală prin 
faptul că eroul e de profesie sa
vant atomist — specializare re
centă — sau posesor al unui au
tomobil Dacia. Teme „actuale"" 
ca o dată calendaristică nici nu 
există, ce este actual, prezent, 
ceea ce înseamnă acum și aici 
constituie doar modul în care sînt 
tratate. Și se știe că ne-au costat 
destul unele „planuri de perspec
tivă" în care cinematografia {și 
programa filme despre mineri, 
despre petroliști, despre coope
ratori, despre grăniceri ș.a.m.d. 
care, în ciuda necesităților reale, 
nu s-au ridicat la valoarea unor 
autentice creații.

TUDOR STÂNESCU

(ffeitinuarc în pag. a Il-a) ,
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Inaugurată cu două 
zile în urmă la Bacău 
se află în plină desfă
șurare o amplă acțiu
ne menită să asi
gure un caracter per
manent propagandei 
tehnice și economi
ce. Primul „act" îl 
constituie ..Ecotehni
ca Bacău 1969", o in
vestigare a experien
ței dobîndlte de colec
tivele întreprinderilor 
economice din județ 
pe linia perfecționării 
organizării producției 
însoțită de o largă in
formare 
la zi în 
rele șl 
activități 
conomiei

Această primă etapă 
a debutai Printr-un 
simpozion pe tema 
„Probleme ale cerce
tării științifice și de

cu noutățile 
toate sectoa- 
ramurile de 

specifice e- 
băcăoane.

organizare a produc
ției și a muncii" și o 
expoziție intitulata 
,,Dia realizările indus
triei județului Bacău". 
„Ecotehnica Bacău 
1969" cuprinde un nu-

platforma industrială 
Borzești", „Realizări 
Si perspective în ridi
carea productivității 
pădurilor si folosirea 
rațională a resurselor 
forestiere", „Folosirea

„ECOTEHNICA
BAC AU 1969“

măr de 17 comunicări 
științifice, simpozioa
ne, dezbateri, colocvii 
pe diverse teme tehni
ce și economice prin
tre care : „Organiza
rea științifică a pro
ducției si a muncii pe

înlocuitorilor lemnului 
la susținerea lucrări
lor miniere din bazi
nul carbonifer Valea 
Trotușului", „Exploa
tarea sării în camere 
mici la salina Tg. 
Ocna". Alte teme se

referă la activitatea 
petroliștilor din Moi- 
nești șl Tg. Ocna, a 
textiliștilor din Bu- 
huși. a lucrătorilor 
din cadrul întreprin
derilor agricole de 
stat etc.

— „Ecotehnica Ba
cău 1969“ a stîrnit un 
mare interes în rîn- 
durile tinerilor — 
ne-a declarat 
Vlaic. șeful 
siei probleme 
sionale ale tineretului 
din industrie de la 
comitetul județean 
U.T.C. Bacău. Paralel 
cu această acțiune 
am deschis concursul 
„Cartea tehnică și 
producția" și am ini
țiat „cercurile de crea
ție tehnică și 
mentară".

Marin 
comi- 

profe-

docu-

C. NANCU

PREZENȚE ROMÂNEȘTI 
ÎN EXPOZIȚIILE LUMII

• După succesul înregistrat în toamna anu
lui trecut cu expoziția deschisă la Arezzo, 
Mihu Vulcănescu a pregătit o nouă expoziție 
pentru Italia, răspunzind, de data aceasta, in
vitației municipalității florentine. Expoziția 
va fi găzduită la galeria „Mentana" din Flo
rența, intre 1 și 15 martie, și va cuprinde 
15 desene (de dimensiuni relativ mari, 
60 x 40 cm.), inspirate din poezia Iui Quasi
modo. și o serie de 15 „peisaje românești". 
Aceeași expoziție e proiectată să fie deschisa 
în luna aprilie la Napoli.

• Sub auspiciile asociației „La Maison 
pour tous" din Paris, s-a deschis la sala de 
expoziții a asociației (str. Mouffetard) expo
ziția artistului sucevean Istvan Vigh. Expo
ziția cuprinde 24 de desene în tuș, executate 
în tehnica specifică artistului, și reprezen- 
tînd, alături de compoziții pe teme istorice ca 
„Io, Ștefan Voievod", o serie de peisaje, prin
tre care se numără „Iarna în Bucovina", 
„Pădure seculară", „Primăvară" etc.
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VITRINA B.T.T
Inaugurînd această nouă rubrică, dorim să oferim cititorilor noș

tri, iubitori de excursii și drumeții, informații „la zi" și de pers
pectivă apropiată — primite din partea Biroului de Turism pentru 
Tineret de pe lîngă C.C, al U.T.C. — privind Inițiative și acțiuni 
ale B.T.T., programe detaliate de excursii și alte activități turistice. 
Totodată, intenționăm să prilejuim, prin intermediul acestei ru
brici, un dialog fructuos, bazat pe schimburi de informații și de 
opinii, între comisiile de turism din cadrul comitetelor U.T.C. ju
dețene, municipale, orășenești și din centrele universitare.

Publicăm astăzi o primă secvență din programul de activități 
turistice ale B.T.T. pentru sezonul estival :

EXCURSII TEMATICE CONSACRATE ANIVERSARII A 25 DE ANI 
DE LA ELIBERAREA PATRIEI

I. Pregătirea șl înfăptuirea de către P.C.R. a insurecției armate 
de Ia 23 August 1944. Excursie în București, cuprinzînd, în traseul 
ei locurile și mărturiile legate de mărețul eveniment. Durata : 4 
zile. Prețul : pentru elevi — 114 lei ; pentru tinerii salarlațl — 
161 lei.

II. Pe urmele luptelor armatei române pentru eliberarea patriei 
de sub jugul fascist. Traseul — 600 km. : București — Băueasa — 
Otopeni — Păulești — Brașov — Prejmer — Tellu — Sf. Ghcorghe
— Bod — Brașov — București. Durata excursiei : 4 zile. Prețul : 
pentru elevi — 166 lei ; pentru tinerii salarlațl — 226 lei.

Alte patru trasee, consacrate aceleiași tematici, •
pe plan local, direct de către comitetele județene 
sînt :

1. Brașov — Prejmer — Teliu — Sf. Gheorghe 
șoara — Tg. Mureș — Oarba de Mureș — Luduș
— Someșul Bece — Someșeni — Cluj — Alba 
Brașov.

2. cluj — Bala Mare — Satu Mare — Motinul 
Oradea — Someșul Rece — Someșeni — Cluj.

3. Oradea — Belli? — Orașul dr. Petru Grota — 
Ilonț — Groșii Noi — 
roc — Pincota — Salonta — Oradea.

4. Timișoara — Arad — Sofrone — Arad 
Petroșani — Tg. Jiu — Motru — Tr. Severin — Orșova 
sebeș — Lugoj — Timișoara.

N.R. In următoarele numere ale ziarului nostru vom 
publicarea programului celorlalte excursii ale B.T.T.

l, vor fi realizate
U.T.C. Acestea

— Bod — Slghl- 
__ Cîmpia Turztl 
Iulla — Sibiu —

Mare — Cărei

___ Y_. _______________ Vîrfurlle — Gura 
Radna — Păulîș — Arad — Mlniș — Ghio-

Deva — Hațeg —
— Caran-

continua

I. A.

...................................... !
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Aproape 5 minute cu

Artistul emerit Cil. I I AIUJ
Afișul teatral al serii ne a- 

nunța spectacolul cu piesa „O- 
plnia publică", în care unul 
din rolurile principale era in
terpretat de artistul emerit 
Gh. Leahii. Profltînd de acest 
prilej, am încercat să-î cu
noaștem pe Gh. Leahu și In 
postura de director ai teatru
lui „M. Millo*  din Timișoara.

— Aflăm că, de curînd, a 
fost reînființat, în cadrul tea
trului dv„ un „studio al tî- 
nărului nctor". Ce ne puteți 
spune despre această formă 
«Ie activitate ?

dramaturgia universală, lu
crări ale unor tineri autori 
români), aveau loc, cum s-ar 
spune, înti-un „sediu In
prezent, spectacolele au loc 
„acasă la spectator" : adică in 
școli, întreprinderi, facultăți. 
In plus, spectacolele pe care 
le pregătim au în vedere, In 
mod diferențiat, categoriile de 
tineri cărora le sînt adresa
te : muncitori, elevi, student*  
etc.

— Cum se desfășoară, prac
tic, acest experiment 2

În
de 
ln-

Amănunte, 
dar esențiale...

Numele utecistului Viliam 
Husac de la Uzina mecanică din 
Timișoara vă este desigur cu
noscut. N-a trecut decît putină 
vreme de cînd. la Brașov, în 
întrecerea finală a Olimpiadei 
strungarului, el s-a clasat pe 
locul I. Prin intermediul cores
pondentului Petre Fănită. mun
citor în aceeași uzină, am in
trat în posesia unor noi amă
nunte din biografia invidia
tului cîștigător al ..Strungului 
de aur". Se pare că ele de
finesc chiar ..secretele" 
succes. Iată-le. deci : 
Husac a absolvit Școala 
sională U.M.T., în 1959 
zultate excelente. Nu 
după aceea s-a înscris la
rile serale ale liceului. Clasele 
a VIII-a și a IX-a le-a absolvit 
cu media generală 9. în clasa 
a X-a a fost premiant. Acum 
este în clasa a XI-a și notele pe 
care le are sînt doar 9 și 10. 
După liceu, intenția tînărului 
strungar este de a urma o școa
lă tehnică sau chiar o facul
tate. Si încă un amănunt nu 
lipsit de semnificații : V. Husac 
se ocupă cu deosebită pasiune 
de elevii școlii profesionale 
care fac practică în secția lui.

I

CE VREȚI SĂ ȘTIȚI DESPRE 
VIITOAREA DV. PROFESIUNE?

UNDE SE SPECIALIZEAZĂ 
EC0N0MISTUL-C0NTAB1L?

— Acest studio experimental 
șî-a propus 5n acest an, ca 
principală temă de experiență;

studierea relației actor-public 
și, în special, „studierea" spec
tatorului tlnăr. Experimentul 
se extinde asupra diferitelor 
categorii de tineri spectatori, 
cuprlnzind întreaga gamă a e- 
lementelor legate de factorul 
„public" psihologie, percepe
rea actului artistic, cerințe te
matice, comunicarea dintre 
scenă șl sală etc.

— Prin ce Be deosebește a- 
cest studio de cel care a func
ționat în urmă cu două 
riuni ?

— în urmă cu doi ani, 
sele prezentate în cadrul 
dioulul (piese tntr-un act

sta-

ple- 
stu- 
dln

— După un scurt cuvînt 
troductiv, rostit de regulă 
către unul dintre actori, 
terprețll Intră pe scenă direct 
din sală și prezintă piesa în
tr-un decor cit mai simplu, 
fără machiaj și fără costuma
ție specială. Prin acest mod 
de a apropia spectacolul tea
tral de spectator șl, mal ales, 
prin discuțiile cu publicul ca
re urmează spectacolului, vrem 
să-l cunoaștem mai bine pe 
cel pentru care jucăm. înre
gistrăm, adesea, reacții nepre
văzute — pline de Interes 
pentru noi — din partea „o- 
mulul din stal", atunci cînd 
cel care, cu clteva clipe mai 
înainte, stătea încă pe un 
scaun din apropiere, în sală, 
se transformă, brusc, într-un 
personaj scenic. Dincolo de 
actul captării atenției, se nasc, 
așa cum am avut prilejul să 
observăm nu o dată, momen
te, atitudini, discuții care pro
iectează lumini deosebit de in
teresante asupra raportului 
artă-vlață. In cadrul studiou
lui experimental a avut loc, 
de curînd, pe scena teatrului 
nostru, premiera piesei „Ano
timpuri" de Wesker. Plesa a 
fost urmată de discuții cu 
studenții. în prezent, ne pre
gătim pentru noi premiere.

Mulțumind Interlocutorului 
nostru, ne-am despărțit cu 
convingerea că — timp de »a- 
proape S minute" — ne-am 
aflat tn ctmpul de atracție al 
unul experiment de creație de 
real Interes.

P. SEVERIN

acestui 
Viliam 
profe- 

cu re- 
mult 

cursa-
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ba întrebarea lui George 
Zamfirescu, din Cîmpina 
răspunde azi conf. dr. Du
mitru Mărgulescu. decanul 
Facultății de contabilitate.

In cadrul Academiei de 
studii economice din Bucu
rești, Facultatea de contabi
litate a luat ființă la 1 oc
tombrie 1967 ; ea nu este di
ferențiată pe secții. Durata 
studiilor : 4 ani.

Pe lingă facultățile de 
studii economice din Timi
șoara, Crhiova. Cluj. Iași, 
funcționează secții de con
tabilitate — cursuri de zi, 
dar și fără frecvență (ulti
mele două au și cursuri se
rale). Potrivit profilului sta
bilit prin noul plan de în- 
vâțămînt facultatea și sec
țiile de profil din întreaga 
țară pregătesc economiști 
contabili pentru diverse do
menii de activitate : organi
zarea și proiectarea mecani
zării contabilității, contabi
litatea întreprinderilor in
dustriale. agricole, comerci
ale. de construcții, de tran
sporturi etc. Durata studii
lor este de 4 ani — la cursu
rile de zi — și de 5 ani — la 
cursurile serale și fără frec
ventă.

OASPEȚI PRESTIGIOȘI 
AI SĂLILOR DE CONCERT

Luna martie se dovedește, mai departe, generoasă In ceea ce 
privește prezența, tn sălile de concert, sau pe scenele teatrelor liri
ce, a unor oaspeți prestigioși de peste hotare. După cum aflăm de 
la Oficiul de Stat pentru turnee artistice, în luna aceasta ne vor 
mai vizita dirijorul Alfredo Bonaveia, cunoscut ca șef de orches
tră al formației „Sulsse Romande", dirijorul american de origine 
română Lawrence Foster, asistentul Iul Zubin Mehta la Los Angeles, 
dirijorul francez Jean Rene Meunier, dirijorul spaniol Marcel 
Golls, pianistul francez Gabriel Tacchino, pianistul belgian Jacques 
Genty, tenorul sovietic Vagan Mtraklan, soprana Italiană Amelia 
Benvenuttl și chitarista spaniolă Renate Tarrago.

De asemenea, In a doua jumătate a lunii martie, vom putea as
culta două prestigioase formații muzicale : „Menuchln Festival Or
chestra" șl Orchestra Națională a Radiotelevlziunli franceze, care, 
sub conducerea Iul Roberto Benzi șl Jean Martlnou, va concerta 
la București, Cluj, Timișoara, Oradea.

I. s.

în- 
$1 
se

Potrivit planului de 
vățămînt, la facultatea 
secțiile de contabilitate 
predau discipline de cultură 
generală economică, disci
pline ajutătoare specialității 
și discipline

Pregătirea 
practică în 
tabilității se 
măsură pe 
modernizare 
cest domeniu, și îndeosebi 
pe cunoștințele de „matema
tici aplicate în economie". 
„Calcul economic". „Ciber
netică economică". „Mecani
zarea lucrărilor de calcul e- 
conomic și contabilitate".

Disciplinele de contabili
tate generală și de ramură 
înarmează pe studenți cu 
metodologia specifică conta
bilității. în strînsă corelație 
cu economiile de ramură.

Desăvîrșirea pregătirii de 
specialitate are loc in ulti
mul an, aceasta concretizîn- 
du-se în proiectele econo
mice de contabilitate. Ele 
sînt axate pe probleme con
crete de mecanizare, conta
bilitate industrială, agricolă, 
comercială și reprezintă con- 
tributia reală 
la rezolvarea 
bleme.

Repartizarea 
se efectuează 
rezultatele obținute în anii 
de studii. Aceștia sînt înca
drați ca economiști conta
bili cu studii superioare în 
diverse întreprinderi și ins
tituții. potrivit listelor de 
locuri disponibile. Absolven
ții care dovedesc aptitudini 
deosebite pentru munca de 
cercetare și înclinații peda
gogice pot fi repartizați în 
învățămîntul superior sau 
mediu.

La admitere, se dau exa
mene la Matematici (scris șl 
oral) și Economie politică 
(scris). Anul trecut, la Fa
cultatea de contabilitate din 
București, pentru 270 locuri 
la zi, 60 la seral și 200 la fără 
frecventă, au candidat 1400 
de concurenți.

de specialitate, 
teoretică și 

domeniul con- 
axează în mare 
elementele de 
a muncii în a-

a studentului 
acestor pro-

absolvenților 
în funcție de

StNZIANA POP:

SERENADĂ
LATROMPETĂ

Această povestire scrisă la per
soana întîi, în care „nu e voie 
să fiu prea inteligentă, nici foar
te proastă, exact așa cum ar pu
tea fi o fată de cincisprezece 
ani“, este în adevăr un itinerar 
sentimental plin de farmecul în
drăznelii naive. Autoarea a com
pus mai puțin romanul unei vîr- 
ste cît i-a descris stilul liber de 
manifestare. Emanciparea este e- 
chivalentă cu descoperirea unui 
univers inedit într-unul comun 
și anchilozant. Gesturile nu sînt 
gratuite, „copilărești" ca în atî- 
tea cărți despre copii, ci dau pe 
față o mare putere de a trans
figura ceea ce ating, de a ridica 
necontenit realitatea într-un ori
zont semnificativ. Sub ochii de
nunțători ai eroinei totul se a- 
rată într-o lumină crudă, oameni, 
case, ambianțe se relevă în ade
vărata lor proporție, care nu este 
din „viață", ci dintr-o realitate 
semnificativă. Firește că, pă- 
strînd aerul credibil, eroina va 
simți mai mult decît va putea 
spune și, în consecință, va a- 
pela la un sistem de a semni
fica dincolo de cuvînt. Curiozi
tatea este că la o situare în pla
nul „mitologiei" sentimentale 
realitatea nu este deloc scăzută, 
ci, dimpotrivă, plină di consis
tență, fascinantă. Visînd, eroina 
trăiește o realitate mai adecva
tă, infinit mai bogată decît re
gimul real. Ea face o experien
ță plină de sens, într-o măsură 
chiar didactică, evadînd din 
casa-încbisoare unde e supusă 
umilințelor ce decurg din plani
ficarea, anacronică. A libertății. 
Ea fuge de fapt dintr-o menta
litate care o împiedică să vadă 
realitatea pe care doar o simte. 
Aceasta trebuie, însă, trăită cu 
toate simțurile pentru a putea 
fi exprimată. Cadrul restrictiv 
ce-i dirijează existența într-un 
moment hotărîtor este ostil ex
perienței adevărate. Revolta este 
împotriva falsului pe care se 
întemeiază regimul „bătrînului 
comandor", reprezentant feroce 
ai unui clan ce-și duce viața în 
cultul ideilor goale. Ridicarea în 
planul fantastic este, de aceea, 
echivalentă cu o mai bună si
tuare pentru producerea unor 
acte justițiare.

Visul este recuperator, dimen
siunile fantastice ale aventuroa
sei expediții în libertate exprimă 
nostalgia unui paradis pierdut 
(existența elementară în cabana 
din munți). Reperele noii reali
tăți sînt semnele unui univers 
în refacere, domeniu pur de 
poezie. Aventura se apropie foar
te mult de „Cărarea pierdută" a 
lui Alain Fournier, Călătoria 
clandestină în oraș se transfor
mă într-o expediție extraordi
nară de redescoperire a lumii. U- 
niversul ostil dinainte este cer
cetat din alt unghi, cu o dispo
ziție total schimbată. Autoarea 
nu inventează acest univers ci, 
păstrîndu-i denumirile, îl supu
ne dispoziției libere a eroinei 
care-i împrumută propria inten
sitate reprimată. Imixtiunea fan
tasticului în real nu se produce 
cu sentimentul petrecerii unui 
lucru extraordinar. Convențiile 
pregătitoare au fost abolite, e- 
roina lăsîndu-se purtată de rea
litatea sa internă. Ea nu va zbu
ra „simbolic", ci se va lăsa zbo

rului „prin cameră întîi, apoi a- 
fară pe fereastră, printre acope
rișurile orașului, printre turnuri
le lui de aur, apoi printre gîște- 
le lui Nil Hansen, care tocmai 
atunci se întorceau din sud și 
printre alte rațe negre și sin
gură apoi peste munți". Cartea 
devine furnalul unei călătorii 
clandestine prin locuri știute dar 
fără permis de liberă trecere, de 
unde și subtitlul celei de-a doua 
părți : „vivere pericolosamente". 
„Cercetarea" întreprinsă în dis
prețul convențiilor de tot felul 
este revelatoare nu atît prin ceea 
ce se descoperă, cît, în primul 
rînd, prin divulgarea disponibili
tăților inventive ale personajului. 
Pe măsură ce noul univers este 
inventat, eroina îl și include

CRONICA. 
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normelor ei, altele decît acelea 
din „casa de piatră" și, în orice 
caz, conforme cu ceea ce decla
rase mulțimii în „marele dis
curs". Autoarea lasă lucrurile să 
se scalde în lumina soarelui din 
buzunarul eroinei, le împinge a- 
dică în basm, ori dimpotrivă, 
le scoate într-o viață caricatura
lă. Intr-un cuvînt, ea-și cucereș
te lumea în care vrea să exis
te cu niște mijloace pe care, fi
rește, „bătrînul comandor" nu 
numai că nu le-ar putea înțe
lege dar nici accepta. Inspecția 
orașului are un rost restaurator, 
eroina restabilind ordinea și e- 
chitatea, contemplînd „priveliști
le" morale și sancționînd prin 
caricatură (uneori pierzînd mă
sura). Memorabilă în această 
privință este licitația de carac
tere pierdute pe strada mare.

Nu în punerea de acord a 
prozei cu visul, a dispoziției ca
ricaturale (pagini, în sine, de re
marcabilă acuitate pamfletară) cu 
reveria pură ar putea fi sursa 
unei oarecari nedumeriri. Grotes
cul se poate însoți foarte bine 
cu sublimul, între pamflet și 
poezie acordul poate fi situat pe 
o stare intimă compatibilă cu a- 
mîndouă deopotrivă. Intuiția 
autoarei este remarcabilă în al
ternarea celor două fețe ale re
voltei personajului său. Lipsa ei 
de control este însă o urmare 
oarecum firească a deplinei stă- 
pîniri a registrelor. E curios că, 
la un moment dat, romanul este 
lipsit de farmecul surprizei. „Lu-
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ciditatea" dozării mijloacelor îl 
lipsește de misterul atît de pro
priu acestui fel de proză. „Sfîr- 
șitul" cursei, al aventurii pare a 
semăna cu motivul său inițial, a- 
ventura însăși are un aer stereo
tip, adică exact defectul de care 
eroina s-a dezis, E ca și cum 
iluzia ar împrumuta nu aerul ți
nutei finale, înaltă, ci conturul 
schemei pe care a dezis-o I

Descoperind admirabil tonul 
și mecanismul eroinei, autoarea 
inventează de la un moment dat 
stereotip. Este defectul pe care 
nu-1 putem trece cu vederea 
tocmai ei, unul dintre scriitorii 
pentru care realitatea nu este e- 
gală, schematică, ternă, ci, dim
potrivă, plină de neprevăzut, 
fascinantă și anti-schematică.

Aparent „stereotipă" este în
săși această cursă în căutarea fe
ricirii pe care o divulgă perso
najul : „Pentru că se întîmplă 
întotdeauna ca azi: vezi scli
pind de departe orașul și-l vrei 
și pe urmă sclipește Cetatea din 
care ai plecat, tot timpul ferici
rea e în altă parte, dar fericirea 
furnizată de alții, bagă la cap 
chestia asta, fericirea de dinafa
ră și nu aceea de dinăuntru cu 
care sîntem toți căptușiți, dar pe 
care n-o observăm tocmai pen
tru că e foarte a noastră și sea
mănă cu cuvintele din care au 
mai rămas doar literele și sensul 
a plecat de mult. Pentru ferici
rea asta (...) merită să faci ori
ce". Personajul „Serenadei la 
trompetă" face această experi
ență cu mijloace numai în apa
rență „neconforme" cu realita
tea. O poveste „cu ochii închiși" 
este însuși romanul în care to
tul devine proiecția dispoziției 
interioare, a dorului nelămurit de 
altceva al eroinei, ceea ce nu o 
împiedică să vadă uneori mai a- 
dînc decît se poate vedea. Adîn- 
cimea e, Ia urma urmei, o ches
tiune de dispoziție, de libertate 
a văzului și nu atît de obiecti
vitate. In somn și in vis eroina 
vede cu mult mai mult decît 
se poate vedea într-o viață în- 
zesțrată cu somn real. Realitatea 
„inventată" de îndrăzneala și 
simțul etic al fetei de cincispre
zece ani ne poate spune mult 
mai mult despre propria noastră 
realitate decît ar face-o copia 
inexpresivă a acesteia.

C. STANESCU

Activitate cotidiană la clubul studenților bucureșteni de la Insti
tutul de arte plastice

PENTRU TOMIPUIL DV.

LA EST DE EDEN — rulează 
la Patria (orele 10 ; 12,45 ; 15,15 ; 
18 ; 20,39). ROLLS ROYCE-UL
GALBEN - rulează La Feroviar 
(orele «,30—16 în continuare; 18,30; 
21) ; Excelsior (orele 9,45 ; 12,15 ; 
14,45 ; 17,15 ; 19,45> ; Melodia (orele
10 ; 13 ; 15,30) ; Modern (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). PEN
TRU ÎNCĂ 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 ia Moșilor (orele 15,30 ; 
18) ; Lumina (orele 8——13 în con
tinuare) ; VII ȘI MORȚI — am
bele serij, (orele 15,45 . 19.15). DO
MINICA Șl 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- 
nion (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). ȚARA 
DUHURILOR DIN MARILE SU
DULUI — rulează la Timpuri noi 
(orele 9—21 în continuare). APOI 
S-A NĂSCUT LEGENDA — rulea
ză la Grlvița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18.15 . 20,30) ; Arta (orele 9 ; 
15,43 ; 18 ; 20,15). CĂDEREA IMPE
RIULUI ROMAN — rulează la în
frățirea (orele 15,30 ; 19). ASTA 
SEARA MA DISTREZ — rulează 
la Buzești (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 Bucegi (o- 
rele 9.30 ; 13 ; 15,30 ; 18;
20,30) ; Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18 ; 18,30 ; 21) ; Miorița (orele
9.30 ; 12,13 ; 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 15,30 ; 
18 ; 20,30). BECKET - rulează la 
Giulești (orele 15,30 ; 19). ACEST 
PĂMINT 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 în continua
re ; 18,15 ; 20,30). TESTAMENTUL 
UNUI PAȘA - rulează la Viitorul 
(orele 15,30 : 18 : 20.30). PIANELE 
MECANICE — rulează la Gloria 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 , 18,15 ;
20.30) ; Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). RIO BRA
VO rulează la Aurora (orele
5.30 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,30) , TomlS
(orele 3,45—14,30 în continuare ;
17.30 ; 20,30). PRIMAVARA PE
ODER — rulează la Munca (orele 
14 , 16) ; 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 vitan (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).

13 MARTIE
Opera Română : LILIACUL, ora

19,30 ; Teatru! de Operetă : MY 
FAIR LADY, ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale'" (Sala 
Comedia : TOPAZE, ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI, ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (B-duI Schitu 
Măgureanu) : NEPOTUL LUI RA
MEAU, ora 20,00 ; (Sala Studio) : 
SFÎNTUL MITICA BLAJINU, ora 
20.00 ; Teatrul de Comedie : NIC- 
NIC, ora 20,00 ; Teatrul Mic : 
PREȚUL, ora 20.00 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : O 
CASA ONORABILA, ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : CÎND LUNA E
ALBASTRĂ ora 20,00 ; Teatrul 

Giulești : VISUL UNEI NOPȚI 
DE IARNA, ora 19,30 ; Teatrul 
..Barbu Delavrancea" DOAMNA 
DE LA MAXIM, ora 20,00 , Tea
trul „Ion Creangă" : MUȘCHETA
RII MĂGĂRIEI SALE, ora 15,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Sala din Ca
lea Victoriei) ; ȘORICELUL ȘI 
PĂPUȘĂ, ora 17,00 , (Sala din 
str. Academiei) : BĂIATUL și 
VINTUL, ora 17,00 ; Teatrul Sati
ric Muzical ,,C. Tănase" (Sala Sa
voy) . CAFEAUA CU LAPTE DE 
ADIO, ora 19,30 ; Ansamblul ar
tistic al U.G.S. : SELECȚIUNI *68,  
ora 20.00 ; Circul de Stat : CIR*  
CUL ARE CUVINTUL, ora 19,W-

13 MARTIE
PROGRAMUL I
• 11,00 — Limba germană. Lec

ția 46 (reluare) e 11,30 — închide
rea emisiunii de dimineață. 
• 17.30 — Telex TV « 17,35 — 
Pentru elevi : Consultații la chi
mie (clasa a XII-a). Tema : Hi
drocarburi — structură șl proprie
tăți • 18,05 — Limba rusă. Lecția 
45 • 18,30 — Studioul pionierilor. 
„Tn căutarea primăverii" — emi
siune muzical-coregrafică • 19,00
— Telej u rnalul de seară • 19,30
— Tribuna economică. Tema : 
„România în circuitul economic 
internațional" • 19,50 — Intre me
tronom și cronometru — emisiu
ne concurs • 20,50 — Seară de 
teatru. „Yerma" de Federico 
Garda Lorca « 22,20 — „Ca la 
Cluj" — film folcloric realizat de 
Studioul de Televiziune • 22,35
— Film documentar „Cimentul". 
Scenariul : D. Done și Zoltan 
Terner • 22,45 — Telejurnalul de 
noapte • 23,00 — închiderea emi
siunii.

PROGRAMUL II

• 20,00 — Telex TV « 20,05 — 
Concert simfonic • 20,50 — Dese
ne animate • 21,00 — Film ar
tistic „Zidul înalt" — producție 
a studiourilor din R. S. Ceho
slovacă. Film premiat la Festiva
lul de la Locarno — 1964 • 22,15
— închiderea emisiunii.

LA CLUBURILE TINERETULUI "
DIN BUCUREȘTI |

Alpnetil Tineretului (sectorul I 
I) : După-amiază distractivă pen
tru tineret, cu formația „Entu
ziaștii" și soliștii Șerban Ciurea 
șl Radu Tănase (ora 18). ,

Universal-C'luh (sectorul III) : 
„Vine... vine primăvara" — după- 
amiază distractivă, cu1 orchestra 
,.Amiral" ; Parada model șl a so
liștilor amatori de muzică ușoa
ră (ora 17).

Clubul elevilor (sectorul IV) : 
„Ritmuri pe portativ" (ora 17).

Tehnic-Club (sectorul V) : „Cu
riozități științifice" — rubrică de 
Informare (ora 19).

Modern-CIub (sectorul VIII) : 
„Cadran politic mondial" : „In 
spiritul relațiilor de prietenie șl 
bună vecinătate" — vorbește Du
mitru Mocioiu, de la Ministerul 
Afacerilor Externe (ora 19). ,

LA CASELE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

CLUJ. Tribuna Ideilor : „Rolul 
șl locul economiei țării noastre în 
cadrul economiei mondiale" — 
Colocviu nu conf. dr. Aurel Ne- 
gueioiu, prorectorul Universității 
„Babej-Bolyai" șl Traian Pintea, 
directorul Comitetului județean 
pentru problemele organizării ști
ințifice a producției și a muncii 
(sala clubului, vineri, ora 20,30).

Filmul artistic „Cea mai fru
moasă" (sala de spectacole, vineri, 
ora 17).

GALATI. Ciclul „Pe meridiane
le patriei șl ale globului" : „Vtzl- 
tînd Parisul de astăzi" — prezin
tă prof. Maria Neagu (sala nr. 20, 
vineri, ora 20).

IAȘI. „Tineretul In creația lite
rară contemporană" — întîlnire 
cu scriitori Ieșeni (Clubul artelor, 
joi, ora 18).

Seară de poezie lirică spaniolă . 
— își dau concursul actorii Puiu 
Vasiliu, D. Vițcu șt poeții D. Las- 
cu, C. Pocal (Clubul artelor, vl- Q 
neri, ora 20).

TIMIȘOARA. Interviul săptămî- 
nil : „Incursiune în anul 2000“, cu 
dr. Ovldiu Surianu, scriitor ; Fil
mul știlnțlfico-fantastic „Hiperbo
loidul Inginerului Garin" (sala de 
spectacole, vineri, ora 20,30).

(Urmare din pag. I)

Puține reușite, cite au fost, se 
datorau faptului că unei tematici 
generoase i s-au căutat subiecte 
expresive, animate de resorturi 
conflictuale ce permiteau investi
gații psihologice adinei și o dez
batere de idei întemeiată pe un 
cumul de fapte care să reliefeze 
eroi care, firește, aveau o profe
siune (cum altfel ?), aceea de 
petrolist, de constructor etc. Se 
vorbește, pe hună dreptate, de 
capacitatea artei filmului de a in
fluența publicul dar această ca
pacitate reală nu trebuie redusă 
la existența unui sens moralizator 
— pedant, mărunt, la o morali
zare bigotă în maniera Domni
șoarei Cucti I Ca orice artă, fil
mul are o estetică a lui pe care 
mulți realizatori ori n-au cunos
cut-o ori n-au știut să și-o aser
vească. Numai așa se explică 
faptul că atenția principală a ci
neaștilor noștri, chiar și în ulti
mul timp, a fost îndreptată nu 
spre problemele de fond, de sub
stanță ale filmelor ci spre cele 
formale. Am putea spune că ma
rile dileme umane, căutările care 
angajează ființa polivalentă a o- 
mului de azi, au fost împinse la 
soluții de spectacular gratuit. In- 
tr-una din caricaturile sale, Matty 
creiona extazul unui cineast care 
se confesa : „Am găsit: dacă leg 
planul ă la Fellini cu planul ă 
la Orson Welles printr-un plan ă 
la Premminger, nu se poate să nu 
dea un final original ă la Anto
nioni...". Dincolo de glumă e aici 
un adevăr care numește tributul 
pe care ]-am plătit și-l plătim 
modelor în arta filmului. Dacă în 
urmă cu 10 ani se credea că un 
film devine neapărat atrăgător a- 
clăugîndu-i-se obligatoriu și o sec
vență mai decoltată despre „des
compunerea burgheziei" (eroii 
negativi serveau băuturi străine 
și dansau frenetic în sunetele de
șănțate ale ultimului șlagăr occi
dental într-o costumație pe care 
și în occident nu și-o etala decît 
lumea interlopă) acum goana du
pă o „felie" de succes înseamnă 
un decalc după secvențe semna
te de notorietățile filmului mon-
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dial și amestecul lor după „intui
ții" de conjunctură.

Una din explicațiile frecvente 
cu care se încearcă justificarea 
lipsei de curaj în abordarea as
pectelor cotidiene, cu toate sem
nificațiile lor, e și aceea că, pa- 
să-mi-te, fiind o artă de masă, ci
nematograful trebuie să fie „pon
derat", să ocolească ceea ce e 
complicat, ceea ce în realitate 
este dramatic sau chiar tragic, 
ceea ce în procesul devenirii îm
bracă forme conflictuale. Așa 
cum, întemeindu-ne pe o falsă 
judecare a lucrurilor, am accepta 
ideea că un volum de versuri sau 
un roman mai „spinos" circulă 
doar în medii închise, care înțe
leg just toate fațetele unor pro

JI OEVANSABEA
bleme dificile! In felul acesta se 
produce o curioasă pervertire : 
discernămîntul, atît de necesar și 
reclamat, devine, dintr-un bun 
simț elementar, un fel de inițiere 
pentru cercuri restrînse. Că acest 
lucru e complet fals, că astfel 
de explicații acoperă ades im
postura, lipsa de forță artistică, o 
dovedește și faptul că la noi, în 
presa cotidiană, apar articole și 
dezbateri de curajoasă angajare 
civică care oferă discuției și tot
odată înțelegerii milioanelor de 
cititori aspecte complexe ale rea
lității, comportamente ale unor 
indivizi ce ies în afara normelor 
societății noastre. A le pune în 
discuție publică înseamnă încre
dere, pe deplin justificată, în ma
turitatea gîndirii maselor popu
lare, care știu să disceamă, să în
fiereze și să-și curețe pădurea de 
putregaiuri.

N-am vrea să se înțeleagă de 
aici că o soluție pentru ancora-
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rea filmului românesc în actua
litatea stringentă ar însemna în
scrierea pe peliculă a micilor e- 
venimente de la rubrica faptelor 
diverse deși nu la aceste elemente 
ne-am referit cînd ofeream exem
plul presei. Asta și pentru faptul 
că a „amplifica" oprobiul public 
prin transferul nudității unei rea
lități din pagina de ziar pe e- 
cran nu înseamnă artă, dar și 
pentru faptul că trăim într-un 
climat unde părinții evazioniști, 
delapidatorii, cei care fac contra
bandă cu sentimente reprezintă 
exemplificări ale unor mentalități 
anacronice, singulare.

Cînd publicul dă semne de o- 
boseală și deci cere curaj cineaș
tilor noștri el cere filme al căror 

sens, „descifrat" de componen
tele specifice ale artei cinemato
grafice, să se înscrie pe traiecto
ria profund originală a societății 
noastre, cu experiențele și conflic
tele ei,

A fi actual înseamnă a conferi 
temelor, oricărora dintre ele, a- 
cel specific artistic al prezentului 
înțeles în claritatea și substanța 
felului de a gîndi al omului con
temporan. In același timp, filmul 
nu e o oglindă în fața căreia să 
ne retușăm unele mici detalii de 
viață personală, la fel cum și 
cartea literară nu e un manual 
al bunului cetățean cu instruc
țiuni la zi privind teme de con
versație și rețele pentru o tera
peutică sentimentală (deși aceasta 
— după cum se știe — nu exclu
de existența modelelor etice, în 
ciuda faptului că opera de artă 
nu are un caracter normativ). E 
conținută în însăși ideea de artă, 
pe de altă parte, și crearea unei 
perspective din care prezentul

• ••••••••••

poate și trebuie să fie devansat. 
Se înțelege prin aceasta nu „ghi
cirea" unor evenimente ; a aduce 
viitorul mai aproape se poate ex
plica prin crearea și întreținerea 
unei atmosfere strîns legate, de
terminate, de dialectica ideologiei 
și moralei societății noastre, de 
umanismul socialist, singurul care 
dă întreaga măsură noțiunii de 
perfectibilitate a individului.

A devansa prezentul înseamnă 
a face din creație un ferment 
pentru o continuă autodepășire. 
Cum poate răspunde filmul aces
tor necesități ? Nimeni nu a cerut 
și nu poate cere artei cinemato
grafice să se transforme într-un 
„organ" care secretă optimism. 
Încrederea în îndeplinirea obiec
tivelor politice, economice, socia
le și culturale, pe care ni le-am 
propus nu este tot una cu pre
zentarea unor eroi de film caro 
să ne arate cu aproximație cum 
vom fi — să zicem — in anul 
1975. Continua creștere a mediei 
de vîrstă a populației nu va în
semna deloc eroi cu vîrstă ma
tusalemică, după 'cum scăderea 
continuă a elementului infracțio
nal nu ne va face să uităm in
tenționat bunurile la răspîntie de 
drumuri, convinși că nu se poate 
întîmplă nimic. Se știe că gene
ralul pornește de la particular. 
In film însă se pare că lucrurile 
s-au întîmplat invers.

Nu am uitat de tot, prea erau 
rizibile, acele filme în care mi
nerii, în ciuda faptului că apă
reau în uniforme de ofițeri de o- 
peretă, nu ne deveneau deloc „a- 
proplați", iar pentru cine nu cu
noaște munca din mină aceasta 
apărea un fel de joc de societate 
la care toată lumea cîștigă. A 
devansa, deci, prezentul înseam
nă a merge pe acele intime coor
donate prin care evenimentul di
urn capătă semnificație tranșantă, 
a înțelege întreaga complexitate 
care dă culoare specifică acestei 
actualități, și mai ales a intui, a 
înțelege mecanismul aparte, im
pulsurile procesului de evoluție, 
de devenire socială și individuală. 
Numai așa sensurile viitorului vor 
putea țîșni cu putere din fecun
dul sol al actualității.
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Cuvînt de ordine și dezi
derat major al întregii 
noastre activități, problema 
eficienței economice ni se 
pare cu atît mai importantă 
atunci cînd este vorba des
pre investiții. Deoarece in
vestițiile reprezintă materia
lizarea (eforturilor care se 
fac pentru dezvoltarea sus
ținută a economiei, pentru 
a îmbogăți cu noi fabrici și 
uzine de cea mai înaltă teh
nicitate potențialul indus
trial al țării, pentru a le mo
derniza pe cele existente, 
realizînd o valorificare su
perioară a resurselor mate
riale și umane ale țării, pen
tru a crea, astăzi, condițiile 
bunăstării și civilizației mai 
ridicate ale vieții de mîine 
a poporului nostru. Iar fap
tul că irtiportanța obținerii 
unei eficienfe ridicate a in
vestițiilor crește continuu, 
este evident, deoarece în 
anul 1968, cel de al treilea 
an al cincinalului, volumul 
investițiilor din fondurile 
centralizate al$ statului s-a 
ridicat la 58,1 miliarde lei, 
cu 44,4 la sulă mai mult de
cît în anul 1965 ; anul acesta 
fiind prevăzut să se realize
ze din fondurile centralizate 
ale statului investiții în sumă 
totală de 63,3 miliarde lei.

Cînd vorbim 
despre eficien
ța economică 
în termenul cel 
mai general ne 
referim la fap

CRONICA
ECONOMICĂ

PARAMETRI
Al EFICIENTEI
INVESTITOR

tul că în orice activitate 
productivă trebuie să se 
obțină asemenea rezultate, 
îneît după ce au rost 
acoperite toate cheltuielile 
necesitate de desfășura
rea acestei activități să fie 
asigurat și un beneficiu, o 
contribuție a colectivului res
pectiv la formarea venitu
lui net al societății. în caz 
contrar, dacă activitatea este 
neeficientă contribuția la 
dezvoltarea de ansamblu a 
patriei este nulă, iar în si
tuațiile extreme, cînd se lu
crează cu pierderi, înseamnă 
că acel colectiv consumă din 
substanța creată de ceilalți 
oameni ai muncii. Desigur, 
că în domeniul investițiilor 
lucrurile se prezintă cu un 
anumit specific. Eficiența e- 
conomică ridicată cere ca 
investiția să fie realizată cu 
maximum de economicitate, 
înseamnă ca în fiecare 1 000 
lei producție obținută chel
tuiala cu investiția să repre
zinte o parte cît mai mică, 
înseamnă că investiția făcu
tă să poată fi recuperată 
intr-un timp cit mai scurt. Și 
nu numai atît. Revoluția teh- 
nico-științifică contempora
nă, progresul tehnic extrem 
de rapid al zilelor noastre 
impune ca fiecare investiție 
să fie realizată la cel mai 
înalt nivel tehnic, să obțină 
o productivitate sporită, pro
dusele să fie de calitate 
superioară și să se realizeze 
cu un preț de cost cît mai 
scăzut, ceea ce creează con
dițiile pentru ca, ulterior în 
exploatare, să se obțină, de 
asemenea, eficiența econo
mică necesară. Dar ce fac
tori principali contribuie la 
asigurarea eficientei econo
mice ridicate a investițiilor ? 
Este vorba, în primul rînd, 
de a face acea opțiune ne
cesară în funcție de,cerin
țele și posibilitățile econo
miei naționale stabilind, în 
raport cu acestea, priorită
țile ce vor trebui satisfăcute, 
urmărindu-se, în același timp, 
concentrarea investițiilor, e- 
vitarea dispersării lor pe un 
număr exagerat de obiecti
ve. Odată stabilită investiția 
se ridică problema alegerii 
variantei optime, care, cu 
minimum de cheltuială să 
asigure un maximum de spor I. NICOARA

al producției, intervenind în 
această alegere numeroase 
elemente pentru care găsi
rea procesului tehnologic și 
utilajelor celor mai produc
tive, la nivelul tehnicii ac
tuale, amplasarea cea mai 
favorabilă, dimensiunea op
timă a întreprinderii etc. In 
legătură cu aceasta, Plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 
1967 a subliniat faptul că 
este necesar să fie înlăturată 
supradimensionarea clădiri
lor, să se realizeze o pro
porție justă între cheltuielile 
pentru utilaje și cele pentru 
construcții-montaj deoarece 
nu clădirea ci utilajele de
termină creșterea producției, 
arătîndu-se și faptul că pe 
acestă cale se poate realiza 
o reducere de 10-15 la sută 
a cheltuielilor prevăzute 
Dentru anul 1969, fără să fie 
afectată realizarea planului 
de investiții.

Una dintre problemele 
fundamentale ale realizării 
politicii de investiții, ale ridi
cării eficienței acestora este 
transformarea cît mai rapidă 
a noilor obiective industriale 
in forțe productive care 
să-și aducă aportul la ac
centuarea dinamismului în
tregii noastre economii. Cu 
alte cuvinte punerea investi

țiilor în funcție 
într-un f 
cît mai 
Problema 
deosebita 
tualitate,

termen 
scurt, 
de o 

i ac- 
întru-

cît, așa cum s-a arătat 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie, aproximativ 50 
de capacități și obiective 
productive, care ar fi trebuit 
să înceapă să producă în 
cursul anului trecut, nu au 
putut fi date în exploatare 
pînă la sfîrșitul anului, mai 
ales datorită faptului că nu 
au fost înlăturate întotdea
una dificultățile legate de 
asigurarea la timp și în mod 
corespunzător cu proiecte și 
utilaje, de aprovizionarea 
ritmică cu materiale a șan
tierelor. Iar prin neintrarea 
la termen în funcțiune a 
unui obiectiv industrial, fie
care zi de întîrziere se re
percutează în mod negativ 
asupra întregii economii na
ționale, lipsind economia de 
o producție necesară, afec- 
tînd negativ îndeplinirea 
planului de către alte în
treprinderi, impune uneori 
chiar -să se apeleze la im
port pentru satisfacerea unor 
necesități urgente, toate im- 
plicînd pierderi considerabile 
în economie. Aceleași efecte 
negative sînt determinate și 
de neatingerea la termen a 
parametrilor proiectați, de 
cele mai multe ori ca o con
secință a unor deficiențe în 
proiectarea și realizarea in
vestițiilor sau a neasigurării 
pe deplin cu forța de muncă 
care să aibă calificarea ne
cesară pentru a mînui tehni
ca modernă cu care este în
zestrată economia națională.

Astfel, deși în economia 
românească, datorită efor
turilor consecvente ce se fac, 
tendința sporirii eficienței 
investițiilor este manifestă, 
tendință exprimată în faptul 
că valoarea unui procent de 
creștere a producției devan
sează investiția specifică ne
cesară pentru un procent de 
spor de producție, totuși as
pectele pe care le-am amin
tit mai sus,, și care desigur 
nu epuizează problema, sub
liniază necesitatea de a se 
acționa în continuare cu 
consecvență pentru ca fie
care leu investit în econo
mie să aibă o eficiență din 
ce în ce mai ridicată, să 
reprezinte o contribuție la 
creșterea producției.

• -:-i

Adresăm întrebarea unui nu
măr de tineri ai secției matrițerie 
din cadrul uzinei „Electromag
netica". Cu rare excepții, răs
punsurile se mărginesc la o sim
plă și lapidară formulare „Par
ticip la cursurile de ridicarea ca
lificării". Am scris cu rare ex
cepții pentiu că, stinghere în 
contextul general, o voce timi
dă, ține să adauge „anul trecut 
am fost printre concurenții Olim
piadei de meserii a matrițerilor" 
iar alta amintește, nesigură, ceva 
despre o recenzie tehnică. (A fost 
uitat obiectul recenzării).

Departe de noi gîndul că ci
clurile de lecții vizînd ridicarea 
calificării n-ar constitui, cînd 
sînt bine concepute, un mijloc 
de perfecționare profesională. 
Evident că aceluiași scop servesc 
recenziile tehnice și mai ales 
olimpiadele pe meserii. întreba
rea noastră, obiectul anchetei de 
față viza însă o noțiune distinctă 
— autoperfecționarea. Cu alte 
cuvinte discuția exclude din 
capid locului modalitățile de in
struire suplimentară inițiate de 
întreprindere sau organizația 
U.T.C., solicitînd interlocutorilor 
noștri răspunsuri care să profi
leze preocupările proprii consa
crate îmbogățirii bagajului de 
cunoștințe în specialitatea prac
ticată. Cunoștințe ce se cer aduse 
în concordanță cu exigențele uzi
nei care de la un an la altul — 
cum este cazul de față — conco
mitent cu amplificarea înzestră
rii tehnice, asimilează o gamă 
tot mai largă de produse, electro
tehnice cu caracteristici noi și 
performanțe superioare. Ne-am

De la alegeri și pînă 
zent — pe parcursul a 
puțin de patru luni —

în pre- 
nu mai 
comite

tul coordonator U.T.C. de la U- 
zina de utilaj petrolier — Tirgo- 
viște avea toate condițiile să în
registreze realizări deosebite pe 
tărîmul muncii politico-educa
tive, să desfășoare o activitate 
multilaterală și la obiect pentru 
mobilizarea tinerilor la o înde
plinire exemplară a sarcinilor ce 
le revin în producție. O confe
rință de alegeri bună, discuții 
fructuoase, un însemnat număr 
de propuneri, amplu materiali
zate în programul de activități 
elaborat pe un an întreg; și încă 
ceva: alegerea — după aprecie
rile exprimate în cadrul confe
rinței — în comitetul coordona
tor a unor tineri pricepuți, des
toinici, capabili să conducă efor
turile întregului colectiv la tra
ducerea în viață a acestor hotă
rîri.

Pornind, și nu fără temei, de 
la constatarea că în perioada 
precedentă nu fuseseră folosite 
formele cele mai eficiente ale 
muncii politico-ideologice pen
tru educarea moral-cetățenească 
a tinerilor, conferința preconiza, 
în programul de activități adop
tat, luarea unor măsuri care să 
asigure continuitatea acțiunilor 
educative, diversificarea lor în 
funcție de cerințele tinerilor. Și 
preciza mai departe : „In lunile 
ianuarie, martie, aprilie, mai, au
gust, vom organiza întâlniri ale 
tinerilor cu activiști de partid, 
cadre din conducerea uzinei, cu 
profesori etc., spre a lămuri ti
nerilor unele probleme politice, 
economice etc...". ■

Programele de activități ela
borate ulterior de comitetul co
ordonator U.T.C., cel pentru tri
mestrul în curs adică, trădează 
însă de două ori hotărîrile amin
tite. Prima dată o face prin ceea 
ce își propune concret să între
prindă. Ceea ce trebuia acum 
precizat mai în amănunt prin 
modalități practice devine, dim
potrivă, și mai general prin ex
pedierea într-o singură expresie: 
„organizarea unor acțiuni". Atît 
și nimic mai mult. Unde este o- 
glindită cerința ca aceste „unele" 
să aibă continuitate, unde este 
diversificarea despre care s-a 
vorbit în conferința de alegeri ? 
Și dacă în planul comitetului co
ordonator nu se pot face aseme
nea precizări este de neînțeles

Banda de montaj general a 
tractoarelor din Uzinele „Trac

torul" Brașov 

oprit atenția asupra secției matri- 
tcrie întrucît chiar dacă depășirea 
unui stadiu de cunoaștere atins 
reprezintă o obligativitate în fie- 
caie sector de fabricație și în cx- 
tenso în orice compartiment dc 
activitate, problema autoperfec- 
ționării se pune mai pregnant în 
cadrul locurilor de muncă care 
prin specificul lor prezintă un grad 
superior de complexitate. Aici se 
confecționează — producție de 
unicate — sculele, dispozitivele

Ce întreprindeți pentru 
a vă autoperfei.tiona ?

tutu-
din

și verificatoarele necesare 
ror sectoarelor productive 
întreprindere. Aici fiecare opera
ție presupune o extrem de bună 
cunoaștere a meseriei, imposibil 
de realizat fără o continuă recep
tivitate față de nou, fără perma
nenta preocupare a fiecărui 
muncitor pentru preîntîmpinarea 
apariției lacunelor profesionale.

Uzina 
tehnică 
cărți și 
plus, la 
ducție cele șapte micro biblio
teci stabile întregesc acest în
semnat fond documentar, mereu 
completat — cum ni se spune — 

dispune de o bibliotecă 
vastă, aproape 10 000 
volume, de reviste. în 
nivelul secțiilor de pro-

de ce nici comitetele organizații
lor n-au mers mai departe.

Promisiunea unei acțiuni con
crete ne atrage, totuși, la un mo
ment dat atenția: Se va ține o 
conferință intitulată „Produsele 
noastre în țară și peste hotare". 
Dar, semn caracteristic și pentru 
alte prevederi din programul de 
activități, hotărîrile conferinței de 
alegeri, ideile proprii sînt tră
date acum pentru a doua oară. 
Aflăm că acțiunea nu s-a mai 
putut realiza. Aceeași soartă a 
avut-o propunerea ca un profe
sor de la muzeul din localitate 
să fie invitat să țină o expunere 
în fața tinerilor. Nu era vorba 
de acțiuni greu de înfăptuit, ci 
de lucruri obișnuite, utile, pentru 

organizarea cărora se cereau nu 
cine știe ce eforturi. De wide 
atunci dezacordul dintre inten
ție și faptă ?

Conferința a făcut însă și alte 
precizări, referitoare la domenii 
nu mai puțin importante. Rele- 
vînd că în mini trecut s-au înre
gistrat „numeroase absențe ne
motivate în producție din par
tea tinerilor" ; că „participarea la 
olimpiadele pe meserii a fost 
redusă în raport cu numărul 
uteciștilor" ; că se observă „o 
slabă propagandă a cărții teh
nice deși biblioteca de speciali
tate dispune de tin fond bogat" ; 
și că, în sfîrșit „o mare cantitate 
de piese a fost rebutată datorită 
calificării slabe a unor lucrători", 
darea de seamă recomanda fără 
echivoc : „Va trebui ca noul or
gan ales să țină cont de lipsurile 
manifestate, să-și întocmească tin 
program de acțiune pentru ca în 
cel mai scurt timp activitatea ti-
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Chiriac, tractoriștii Petre Mun- 
teanu și Gheorgbe Iacobuț, me
canicii Teodor Butiu și Dumitru 
Popescu. Am avut senzația că 
atunci îi văd pentru prima dată, 
îi socotisem simpli salariați și 
acum vedeam că am în față oa
meni care se frămîntă ca și mine 
pentru ca ferma să nu mai trăias
că pe spatele altora.

M. P. : Da, dar atunci ai pro
cedat șmecherește. Drept răspuns 
la întrebarea ce i se pusese a 
rugat pe oameni să spună, care 
pe loc, care a doua zi, a treia zi, 
ce-ar face el dacă ar fi proprie
tarul fermei.

G. B. S-au făcut și propuneri 
interesante, toate cuprinzînd 
ideea că ferma nu putea să con
tinue să înregistreze pierderi.

— Și atunci ?
G. B. Atunci au început nop

țile noastre albe. împreună cu 
tovarășul tehnolog șef am studiat 
tot ce am găsit în literatura de 
specialitate, documentațiile noilor 
procese tehnologice elaborate de 
departamentul I.A.S.

M. P. Studiul ne-a ajutat să 
ne cristalizăm ideea de bază : 
productivitatea muncii nu poate 
să crească decît pe baza unei 
stricte specializări. Cum aveam 
l-o realizăm în condițiile noastre 
concrete a fost tema unuia dintre 
examenele noastre de capacitate.

Gi fit fișîultatele economica

— lec- 
el fo-

școala 
Acum

cu cele mai recente apariții edi
toriale din țară și străinătate. 
Așadai, un instrument eficace de 
autoperfecționare există 
tura tehnică. Cum este 
losit ?

— Cînd eram elev la 
profesională mai citeam, 
nu. Poate cînd voi da examenul 
de promovare într-o categorie de 
calificare superioară (Eugen Io
sif — matrițer).

— Ce am citit în ultimul 

timp ? 
litate 
(Gabriel Fcnișer — matrițer).

— în Buletinele de informare 
tehnică — relata tovarășul Marin 
Florea, maistru principal la ma- 
trițerie — se găsesc destule lu
cruri de real interes pentru mese
ria noastră. Băieții însă nu le so
licită niciodată.

Un test efectuat asupra a zeco 
tineri muncitori, aleși absolut la 
întîmplare, oferă cîteva concluzii 
semnificative. Opt dintre ei nu 
au citit în ultimele 14 luni nici o 
carte sau revistă de specialitate, 
unul a citit un curs predat cu 
ani în urmă la școala profesio- 

Nimic. Cărțile de specia- 
sînt prea complicate(l)

neretului pe linie profesională să 
se îmbunătățească". Ca urmare, 
s-a hotărît ca încă în cursul pri
mului trimestru să se întreprindă, 
în colaborare cu comitetul sindi
catului, o analiză a desfășurării 
cursurilor de ridicare a calificării 
precum ți un studiu asupra te
maticii acestor cursuri. Astăzi, 
aceste hotărîri ne apar ca simple 
angajamente formale la îndepli
nirea cărora comitetul coordona
tor U.T.C. nu s-a gîndit în mod 
serios.

— Consideram că dacă le-ar 
fi realizat sindicatul ne-am fi în
deplinit și noi obiectivul înscris, 
ni s-a mărturisit ca explicație su
premă.

Se va institui un concurs:

„Prieten al cărții tehnice" — 
rostea răspicat hotărîrea confe
rinței de alegeri și se prevedea 
întocmirea unui regulament, 
constituirea unei comisii care 
să-și înceapă activitatea în prima 
jumătate a lunii ianuarie; tn 
programul de activități măsu
ra o găsim, în schimb, ex
pediată pe undeva pe la 15 mar
tie. De unde se vede că la tran
scrierea acestei prevederi, nu lip
sită de importanță, din progra
mul de activități elaborat de con
ferință în planul de lucru al pri
mului trimestru au avut loc pe 
parcurs transformări substan
țiale. Dar care este totuși stadiul 
actual ? Regulamentul concursu
lui a fost elaborat în adevăr, 
n-a mai rămas decît să se gă
sească timp pentru întrunirea 
comisiei. Pînă atunci, regulamen
tul va rămîne o taină pentru 
toți tinerii din organizație. Iar 
zilele trec repede, sîntem deja în 
pragul ultimului termen.

din prima jumătate de an — eli
minarea tuturor pierderilor, ren
tabilizarea fermei, realizarea unei 
producții medii de 3 300 litri în 
condițiile unor substanțiale mo
dificări de organizarea muncii — 
atestă că examenul a fost pro
movat — s-a realizat cu un bun 
calificativ.

— In ce constau modificările 
de organizare introduse ?

M. P. în trecerea de Ia siste
mul om-lot (13 animale — un 
îngrijitor) la procesul de produc
ție pe echipe specializate (un ora 
deservește 70—80 de animale).

G. B. Grajdurile noastre fiind 
construite după sistemul clasic, 
cu așezarea ulucilor de alimen
tare de-a lungul pereților laterali, 
ceea ce face imposibilă adminis
trarea furajelor cu remorca teh
nologică, am creat o echipă de 
furajare înzestrată cu cărucioare 
pentru transportul și administra
rea furajelor voluminoase.

— Ar trebui să cunoaștem ce 
alte echipe ați mai creat, pentru 
a înțelege exact.

G. B. în total cinci echipe: 
O echipă de muls, o echipă de 
furajare, o echipă de curățenie, 
o echipă ce se îngrijește de plim
barea și reproducția animalelor 
și o echipă de deservire.

— Ciți oameni lucrează într-o 
astfel de echipă ?

G. B. Numărul muncitorilor 
din echipă este variabil, în func
ție de șinportanțg lucrării și 

nală în vederea examenului de 
categorie ; unul dintre ci, absol
vent promoția 1968 a școlii pro
fesionale, a răsfoit... „Ghidul ate
lierului mecanic" („Dau examen 
la o școală dc maiștri")

Investigarea fișelor de cititori 
existente la bibliotecă ne ajută 
să completăm imaginea „preo
cupărilor" unei mari părți a 
tinerilor uzinei pentru a de
veni „prietenii cărții tehnice". 
Dintre fișele grupate la litera

M, de pildă, alegem pe cele care 
aparțin tinerilor. Conținutul lor ? 
în prea puține cazuri se observă 
continuitatea lecturii. Majoritatea 
împrumută o carte în 1966, sau 
1967, sau 1968, o restituie 5 luni 
mai tîrziu. Considerîndu-se pro
babil suficient instruit, renunță 
definitiv la studiu.

Paradoxal și totuși adevărat — 
deși la îndemînă se găsesc cărți, 
reviste, informări tehnice de spe
cialitate, adică tot atîtea posibi
lități certe de aprofundare a cu
noștințelor, ele sînt cu bună ști
ință parțial sau total ignorate. 
Ignorate tocmai de tinerii mun
citori, adică de acei oameni al

Ceea ce ne relevă activitatea 
desfășurată pînă în prezent de 
organizația U.T.C. de la Uzinele 
de ■utilaj petrolier-Tîrgoviște, de 
comitetul ei coordonator nu este 
însă, în primul rînd nerespectarea 
termenelor, ci altceva. Însuși 
programul de activități, adică toc
mai punctul de pornire al tutu
ror inițiativelor, se află astăzi 
sub semnul întrebării. Prevede
rile sale oferă, desigur, sufici
ente argumente pozitive pentru 
demarajul reușit al unor acțiuni 
cu caracter politic, educativ, 
profesional, pîrghii specifice 
activității organizațiilor U.T.C. 
Dar, atitudinea comitetului 
coordonator, pasivitatea sa în 
fața propriilor îndatoriri fac 
din program o simplă colecție 
de făgăduieli. Părerea comitetu
lui U.T.C. însuți este că modul 
de desfășurare a cursurilor de ri
dicare a calificării, ca să dăm 
un exemplu, este defectuos. Dar 
realitatea continuă să rămînă, și 
nu numai în acest domeniu, doar 
constatată, inclusă la capitolul 
„măsuri viitoare".

Așadar, nu programului de ac
tivități i se impun schimbări, 
pentru că nerespectarea termene
lor sau a unor prevederi ale sale 
nu demonstrează dificultatea 
reală a înfăptuirii lor. Modifică
rile trebuie făcute în punctul de 
vedere al comitetului U.T.C., în 
optica sa din pricina căreia pro
gramul de activități al organiza
ției s-a transformat într-un an
samblu de măsuri a căror reali
zare continuă să se amine.

Irhi amintesc primul gest al 
secretarului comitetului coordo- 
nrftor U.T.C., tovarășul Vasile 
Aurel, care, am avut impresia, 
șira dat pînă la urmă singur 
seama dc deficiențele existente în 
multe compartimente ale activi
tății organizației pe care o con
duce. Dintr-un sertar a scos o 
mapă din vinilin în care se a- 
flau, frumos îndosariate, darea 
de seamă, discuțiile conferinței 
de alegeri, iar la sfîrșit, progra
mul de activitate al organizației 
pe anul întreg. Metaforic vorbind, 
prin coperțile de vinilin privirile 
comitetului coordonator U.T.C. 
n-au putut străbate pînă la con
ținutul pe care ele îl protejau.

I. BODEA

timpul necesar efectuării acestei 
acțiuni. Echipa de mulgători me
canici, de exemplu, ca și cele de 
furajare, curățenie și deservire, 
este formată din 12 muncitori, 
în schimb echipa de plimbare 
și reproducție este compusă doar 
din doi muncitori.

— Și cum iți desfășoară oa
menii activitatea ?

M. P. La început am propus 
multe variante dar cea la 
ne-am oprit este următoa- 
echipa de muls este divi- 
în trei grupe a cîte patru

mai 
care 
rea : 
zată 
muncitori, fiecare grupă avînd 
cîte trei grajduri cu un efectiv 
de 321 capete. O asemenea echi
pă are sarcina de a spăla, șterge, 
mulge și face masajul vacilor. 
Trebuie să subliniem că fiecare 
mulgător mulge aceeași grupă de 
vaci. In medie pe mulgător revin 
72 capete vaci. Programul de 
muls durează 8 ore pe zi, iar 
două ore reprezintă predarea lap
telui, spălarea și dezinfecția apa
ratelor de muls. Echipa de fura
jare este divizată tot în trei grupe 
avînd sarcina de a furaja anima
lele cu rația stabilită de șeful 
de fermă care e adusă la grajd 
de echipa de deservire.

—■ Cum sînt cointeresate 
realizarea producției echipele 
deservire ?

M. P. Am făcut cupluri 

în 
de

M. P. Am făcut cupluri de 
muncitori, adică un muncitor din 
echipa de furajare are corespon
dent un muncitor din echipa de

căror proces de formare este abia 
la început, pentru care producții 
prezintă încă multe necunoscute. 
Poale fi legată autoperfecționarea 
numai de momentul promovării 
dintr-o categorie de calificare în 
alta ? Este oare necesar să-ți de
pășești limitele noțiunilor de spe
cialitate numai cînd este vorba 
de un concurs de verificare ? 
Desigur nu. Procesul de produc
ție — dinamic, efervescent, pre
supune verificări permanente, im

plică lărgirea orizontului profe
sional, incumbă ca obligație per
petuă asimilarea rapidă a meto
delor și procedeelor avansate de 
muncă. Inerția, suficiența, con
cepția conform căreia lucrurile 
o dată învățate sînt valabile pen
tru toată viața, nu aduc decît 
prejudicii, atât individului cît și 
angrenajului social din care face 
parte.

— Procesul de integrare pro
fesională în secția matrițerie se 
prelungește uneori pînă la 3 ani. 
Mult, enorm de mult, ni se 
spune.

întotdeauna cînd vorbesc des
pre rebuturi, neîndepliniri de 
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Uzinele de fire din Săvineșli. Vedere panoramică

„Laminorul" Brăila
Terminarea unor noi 
lucrări de modernizare

La Uzina ,,Laminorul" din Brăila au fost terminate lucrările 
de modernizare și reprofilare pe oțeluri aliate a laminorului 
nr. 2 cu o capacitate de 45 000 tone anual,5O dată cu linia de 
laminare alcătuită din agregate automate și semiautomate au 
intrat in funcțiune un nou cuptor de propulsie complet automa
tizat, instalații complexe de basculare și transport, mașini de 
îndreptat, asamblat, tăiat și cojit bare, un cuptor pentru trata
mente termice și alte instalații de înaltă tehnicitate. Au fost 
construite, de asemenea, o hală nouă de ajustaj. cu o suprafață 
utilă de 2 000 mp, depozite pentru materii prime »1 produse 
finite.

In cadrul laminorului de oțeluri aliate al uzinei din Brăila se 
produc în prezent laminate de diferite profile pentru fabricarea 
rulmenților, arcurilor și altor organe de mașini.

I

muls. Acest cuplu face ca ani
malele să fie furajate rațional, în 
funcție de producția pe care o 
dau și de starea fiziologică a lor 
salarizîndu-i cu salariu primit de 
mulgător.

G. B. Oricît s-ar fi străduit 
înainte un muncitor în cadrul 
unui lot restrîns, de 13—14 ani
male, nu putea să realizeze o 
furajare în funcție de starea fi
ziologică. Acum, avînd în răs
pundere un lot mărit, lucrul este 
perfect posibil și oamenii din 
fermă nu numai că au făcut o 
furajare bună, dar au reușit pe 
această cale să realizeze și eco
nomii la furaje, față de plan, în 
valoare de 320 000 lei.

M. P. O noutate o constituie 
și modul în care am organizat 
noi echipa de deservire. împăr
țită în două grupe, una avînd 
în dotare două tractoare, din 
care unul în două schimburi cu 
trei remorci, cară gunoiul la plat
formă iar celălalt transportă toate 
furajele la grajd. Pînă la organi
zarea muncii în noul sistem, pen
tru aceleași lucrări se foloseau 
5 tractoare cu nouă remorci. Noi 
am socotit că tractorul poate fi 
foarte bine exploatat lucrînd de 
dimineața pînă seara cu doi trac
toriști în schimb.

M. P. Pe întreaga fermă nu
mărul de vaci pe muncitori com- 
plexi este de 17 capete față de 
13 planificați. Organizînd astfel 
munca, producția se realizează 

normă, accidente de muncă, inJ 
diferent de faptul că ele se pro
duc Ia „Electromagnetica" sau în 
alte unități industriale, interlo
cutorii noștri amintesc ca princi
pală cauză a apariției lor — in
suficienta cunoaștere a meseriei. 
Nu dc puține ori calificativul se 
acordă în strînsă interdependență 
cu iulroducerea în producție a 
unui nou produs, a unei noi teh
nologii de fabricație, a unui nou 
utilaj. Mai trebuie oare demon
strată necesitatea autoperfecțio- 
nării profesionale ? Mai trebuie 
oare insistat asupra rolului pe 
care-1 are lectura tehnică în acti- 
tivitatea fiecărui muncitor ? Nu 
trebuie uitat însă că în crearea 
climatului favorabil studiului in
dividual, autodepășirii, oragani- 
zației U.T.C. îi revine sarcina —• 
de care comitetul U.T.C. de la 
„Electromagnetica" s-a achitat 
în prea mică măsuiă — de a 
iniția acțiuni apte să polarizeze 
atenția 'tinerilor spre lărgirea ne
întreruptă a perspectivei profesio
nale. Constituirea unui club teh
nic al inginerilor, tehnicienilor și 
muncitorilor, reanimarea con
cursului „Prieten al căiții teh
nice", organizarea inteligentă a 
unor colocvii și simpozioane pe 
teme de producție ar putea, cre
dem — fără a înlocui preocupa
rea și inițiativa personală — să 
constituie mijloace eficiente de 
stimulare consecventă a fiecărui 
tînăr în direcția autoperfecțio- 
nării profesionale, cu rezultate 
favorabile atît asupra activității 
proprii cît și a întreprinderii în 
ansamblu.

GH. GHIDRIGAN

acum cu 35 de muncitori mai 
puțini, cărora li s-au încredințat 
alte sarcini. Pe lingă cei 546 000 
lei realizați din economiile de 
material, din care, așa cum spu
neam, 320 000 la furaje, s-au rea
lizat și 156000 lei economii la 
fondul de salarii.

— Care a fost contribuția con
cretă a organizației U.T.C. în 
acest complex de reorganizare ?

G. B. In birou se pot întocmi 
studii perfecte, îndrăznețe, foarte 
frumoase, dar dacă nu ai oameni 
care să te înțeleagă, care să se 
„bată" pentru ca ele să devină 
realitate, rămîn pînă la urmă 
doar niște petice de hîrtie. Ce a 
făcut organizația U.T.C. din fer
mă, mă întrebați. Majoritatea oa
menilor noștri fiind tineri ca și 
mine, ca și ceilalți specialiști care 
lucrăm aici, organizația a fost 
tocmai aceea care a declanșat 
resorturile interioare ale fiecărui 
lucrător pentru a se „bate" la 
modul cel mai direct pentru ca 
proiectele, studiile întocmite să 
fie transpuse în viață, pentru ca 
inteligența fiecărui om să fie în
corporată în acțiunea începută. 
Cu toate că mai apar greutăți 
în organizarea procesului de pro
ducție totuși putem afirma cu 
certitudine că el și-a dovedit su
perioritatea față de vechiul sis
tem și sintem hotărîți să mergem 
pe noua tehnologie pentru a rea
liza beneficii mai mari, producții 
mai mari, "vr
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| ACUM, LA ÎNCEPUTUL GRACIL AL 
I PRIMĂVERII, CEA MAI SUMARA CER- 
| CETARE A CALENDARULUI ȘCOLAR 

:[ DESCOPERĂ, IN PAGINILE LUI DE 
< LA URMĂTdOGOAREA ZILELOR DE VA- 
«î RA, CIND TEMPERATURA AERULUI ȘI 
<> SESIUNEA DE EXAMENE VOR INTRA 
| INTR-O NEMAIPOMENITA COMPETIȚIE 

3; CĂLORICĂFĂDRESINDU-LE CELOR DIN 
! clasa axȚi-a o suita de întrebări, 
I VINETaTcrTsTALIZEZE STĂRI DE SPI-

RIT EKTREM DE PREȚIOASE PENTRU
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INDICAREA NIVELULUI DE CONȘTI1N- 
ȚA AL ABSOLVENȚILOR AJUNȘI, CU- 
RIND, I AȚA IN FAȚA CU MOMENTUL 
CEL MARE. AD PORTAS VITAE, CUM, 
CU RASFRINGERI CLASICISTE, AU IN
TITULAT ANCHETA DE MAI JOS ELEVII 
LICEULUI DE ARTE PLASTICE DIN 
BÎÎCUREȘTI, NUMEȘTE O REALITATE A

LUNILOR VIITOARE, CU SEMNIFICA
ȚII VALABILE — MUTATIS MUTAN
DIS - PENTRU TOȚI LICEENII DIN UL-
TIM A CLASA.

►
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►
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I. CE VOI FACE DUPĂ ABSOLVIREA ȘCOLII ? III. CUM FOLOSESC TIMPUL?
fi atltea locuri pentru a pu
tea cuprinde numărul de 
candidați (Gavrilă Doina).

— Sînt sigură că intru! 
(Holban Manuela Anca).

— Trebuie I (Mazllu Gheor- 
ghe).

— Nici nu mă gîndesc că 
n-am să intru (State Nicole
ta).

• •••••••••••«••••••••a*

Desigur, ar putea să 
pară nefiresc să fiu e- 
levă la acest liceu și 
să nu continui la Institutul 

de arte plastice. Dar îmi dau 
seama că nu se poate intra 
decît dacă ești foarte, foarte 
bun și, încă ceva, dacă ai o 
chemare, dacă vei fi capabil 
să creezi ceva, să te poți de
tașa de mulțimea mediocri
tăților... Dorința mea fierbin
te este să urmez arheologia. 
(Mînduteanu Ana Florica).

— Noi vrem să urmăm In
stitutul pedagogic de 3 ani, 
secția arte plastice, fiindcă 
ne-ar place să lucrăm cu co
piii... (Dumitrache Cornelia) 
(Dorită Petra).

— Poate că ne-am fi dedi
cat artei, dacă n-ar fi exis
tat o altă pasiune mal veche 
și mult mai puternică. Pașii 
ni se vor îndrepta spre 
Facultatea de limbi germa
nice — secția engleză. (Iacob 
Lucia) (Siara Mihaela).

— Vreau să fac scenogra

fie, să lucrez în teatru, să 
fac teatru. Deci voi urma 
secția de scenografie. (Albiei 
Antonio Mihail).

— Institutul de artă tea
trală, secția actorie. Multi se 
vor întreba de ce1 am urmat 
Liceul de arte plastice. Am 
urmat acest liceu, pentru că 
îmi place pictura, și pentru 
că, după mine, ea este le
gată de teatru. (Oteteleșanu 
Maria Emilia).

— Institutul de teatru, 
secția regie (Purcărete Sil
viu Constantin).

— Facultatea de drept, cu 
toate că mă atrage poate mai 
mult Institutul de arte plas
tice, dar consider că nu sînt 
îndeajuns de pregătită pen
tru a putea intra la acest 
institut. (Căușneanu Vio
rica).

— Arhitectură sau tea
tru. (Bob Dumitru Mircea).

— Regie sau arhitectură. 
(Brill Dan).

0 întrebare care mă ob
sedează este aceea de 
a-mi împărți timpul 

(Avram Itodica).
— Sînt în căutarea unei 

soluții de a fi mai „aduna- 
tă“, de a face puțină ordine 
în mine. Caut să-mi coordo
nez activitatea, să nu mai 
fiu împrăștiată, incoerentă. 
Caut să nu pierd nimic, să 
folosesc, cu rezultat, fiecare 
minut (Mînduțeanu Ana Flo
rica).

care rezistă. (Fftrcășlu Gheor- 
ghe).

— Timpul mi l-am rezer
vat numai pentru pregătire. 
Mai intervin și abateri; mici 
amăgiri ale pasiunilor ; 20 
minute citesc ce-mi place ; 
10 minute stau cu ochii în 
tavan ;... E o plăcere su crezi 
că ai timp (Alupi Antonir ).

— N-am timp de altele, 
dar am destul timp pentru 
meditație (Velicu Petre).

— Grija pentru timp devi

V. DAR DACĂ NU INTRU, CE VOI FACE?

Voi sta un an și voi lu
cra, timp în care mă 
voi pregăti pentru a da 
încă o dată admiterea... (Do

rită Petra).
— Chiar dacă ar fi nevoie 

să mai aștept un an... (Ro- 
șian Mariana).

— Mă voi pregăti în conti
nuare, dar doamne ferește

O ANCHETĂ LA LICEUL

DE ARTE PLASTICE...
. 

II. CE SĂ FAC CA SĂ REUȘESC?

Lucrez foarte mult la 
probele de specialitate. 
Particip la ședințele de 
crochiuri de la Institut. Frec

ventez cursurile Universității 
populare. Citesc foarte mult. 
(Crișan Alexandru).

— Pictez mult ; talentul 
este susținut numai de mun
că. (Petraschievici Constan
tin)

— întîi trebuie să trec 
pragul bacalaureatului... Fac 
schite, proiecte. (Macarie A- 
lexandra).

— îmi clasific ideile acu
mulate din clasa a IX-a pină 
acum. (Velicu Petre)

— Mă pregătesc In mod 
special la probele care se 
vor da la această secție (gra
fică). Sînt la curent cu tot 
ce se cere, pentru că numai 
așa pot să-mi organizez 
munca. (Cantoriu Mihaela 
Cristinel)

— Trebuie muncă și nu 
numai încredere în talent. 
Sînt mulți dintre vechii noș
tri colegi care au avut încre
dere numai în talentul lor 
și... au ajuns să piardă 1—2 
ani. (Gavrilă Doina).

— Lucrez : desen, mate
matică. Citesc tot ceea ce 
mi-ar aduce ceva în plus, 
încerc să-mi ascut observa
ția, intuiția, să nu mă las 
derutată de simplitatea unor 
lucruri... (Petrovanu Florina 
Nicoleta).

— Voi încerca să-ml lichi
dez golurile lăsate în cu
noștințe de neînvătarea lec
țiilor Ia timp. îmi dau seama 
totuși că tot ce fac e insufi
cient pentru a intra la facul
tate. îmi dau seama că pre
gătirea mea nu corespunde 
cerințelor acestei facultăți 
(arhitectură). (Cranga Ale
xandrina).

— In primul rînd am în
credere în mine. Apoi mă 
pregătesc intens la desen or
namental șl matematică (Ha- 
șigan Ana Cristina).

— Pregătesc examenul și 
bineînțeles am să-1 dau. (Ta- 
toli Cristian Mircea).

— Mă autosugestionez 
(Brill Dan).

— Mă privez de materiile 
la care nu dau examen de 
bacalaureat (Adam Gheor- 
ghe).

— Exploatare maximă I 
Mă privez de tot ce mi se 
pare de prisos, de tot ceea 
ce nu are nici o legătură cu 
artele plastice (Grozea Mi
haela).

— Cum folosesc timpul 7 
15 la sută învățătură. 50 la 
sută specialitate, 20 la sută 
lectură (de specialitate), 15 
la sută odihnă. (Constanti- 
nescu C. Mircea).

— Am timp pentru toate 
activitățile mele obișnuite : 
învățătură, specialitate, lec
tură, activități pe care Ie 
aveam și înainte de această 
perioadă. (Darida loan).

— Timpul mă domină. Sînt 
sclavul lui. Niciodată nu-mi 
ajunge. Arta, cînd o iei în 
serios, te obligă la sacrificii 
și de aceea puțini sînt cei

ne din ce în ce mai accen
tuată. Deci caut, dar nu reu
șesc, să-mi organizez timpul. 
In general, nu mă privez de 
nimic. De altfel, cred că 
încă nu a început perioada 
de pregătire „în fortă...“ 
(Apetre Ion).

— Timpul mă cam folo
sește pe mine... S-ar putea 
numi distracție — viziona
rea tuturor pieselor de tea
tru, filme ; dar nu, este mun
că. Citesc tratate de specia
litate și de cultură generală. 
M-am privat de mult de 
tot ceea ce este timp pier
dut... (Albiei Antonio Mihail)

— Timpul este foarte 
scurt și examenul bate la 
ușă. Pentru a da un răspuns 
afirmativ acestui musafir, 
trebuie să fim pregătiți 
(Cărceoreanu Constantin).

de așa ceva I 1 I (Grozea Mi
haela).

— încerc la o școală teh
nică legată de artă (Adam 
Gheorghe).

— Nu, nu mă descurajez 
niciodată. Am să încerc în 
toamnă la altă facultate, in
tru un an în serviciu și în
cerc, încerc pînă reușesc... 
sînt perseverentă (Macarie 
Alexandra).

— Școlile tehnice de spe
cialitate vor fi un alt mag
net... (Gavrilă Doina).

— Nu mă va putea împie
dica nimeni să lucrez în tea
tru, însă, ca să fie totul în 
regulă, voi intra (Albiei An
tonio).

— Am să mă mai gîndesc 
(State Nicoleta).

— Nu concep să nu intru. 
Dar dacă totuși.... cred că 
am să fac un an de școală 
tehnică. E soluția clasică și 
comodă (Ilașigan Ana Cristi
na).

— Am să mă descurajez 
trei zile foarte tare și pe 
urmă am să-mi revin și o 
iau de la capăt, căci totul e 
trecător... (Ispir Paul Mihai).

— Desenul — independent 
de voința mea (Marinescu 
Constantin).

VI. TOTI COLEGII MEI SÎNT LA ÎNĂLȚIMEA 
RĂSPUNDERII MOMENTULUI PRIN CARE TREC?

IV. PRONOSTIC: INTRU, SAU NU INTRU?

Intru, sau nu ? (Brill 
Dan).

— Există mereu un 
neprevăzut. (Hunel-Adrian 
Valter).

— Nu știu, dar presimt că 
în vacanta de vară mă voi 
distra bine (Ispir Paul Mi
hai).

— Știu de ce sînt în stare, 
dar nu pot face un raport 
între capacitatea mea, deo
camdată potențială, și a ca
marazilor mei. Momentul su
prem va decide. Pronostic : 
1,2 (Țarălungă Niculae).

— Depinde de pile șl de

mine. (Un sincer ? I).
— Cred că pentru munca 

depusă aș merita să intru. 
(Oteteleșanu).

— ? (Grozea Mihaela).
— E imposibil să nu intru! 

(Rădulescu Ștefan).
— Eu sper, sper, sper... să 

intru la Institut... (Avram 
Rodica).

— Intru I (Spițeru Doina 
Ileana).

— Am presimțirea că in
tru (Velicu Petre).

— Reușita depinde numai 
de exercițiu. Totuși nu vor

Am colegi talentati. des
tul de serioși, care-și 
dau seama de aceste 
momente de răspundere din 

viata noastră (Cărceoreanu 
Constantin).

— In general, fiecare este 
conștient cu toate că nu se 
manifestă, altfel am fi mai 
alarmați. Totuși, mă întreb 
dacă nu luăm prea ușor a- 
cest examen (Manta Mircea).

— Sint convinsă că sînt 
conștient! de examenul ce se 
apropie, dar nu toti vor face 
fată cerințelor (Cantoriu Mi
haela).

— Cred că fiecare este pă
truns de importanta momen
tului (Mazilu Gheorghe).

— Nu toti sînt la înălțimea 
sarcinilor grele care le stau 
în față la sfîrșitul anului 
școlar (Holban Manuela).

— Mă încearcă un senti
ment de reținere și n-aș vrea 
să mă pronunț asupra aces
tei probleme, pentru a nu 
întrista pe colegii mei. De 
altfel, a spune „nu“ ar în
semna să-i jignesc (Tarălun- 
gă Nicolae).

— Pentru fiecare „înălți
mea" e alta (Hunel-Adrian 
Valter).

— După aparente, nu prea 
(Dumitru Constantin).

— Pînă în prezent cred că 
nu (Bărbulescu Margareta).

— NU ! (Nu sînt dispus să 
mă angajez în comentarii) 
(Tatoll Cristian).

■— După mine nu se pregă
tesc îndeajuns. Iau chiar 
specialitatea în glumă. Ma
joritatea va da la arte plas
tice, și cred că studiul serios 
n-ar strica (Oteteleșanu Ma
riaj.

— In ceea ce-i privește pe 
colegii mei observ o neserio
zitate completă, inadmisibilă 
atunci cînd ținem cont că 
ne-am ales calea Artei (Cri
șan Alexandru).

— Cîtiva (Grozea Mihae
la).

— Nu I (Darida loan).
— Sînt cîtiva inconștienți. 

Inconștiența și pasivitatea se 
vor răsfrînge asupra lor. 
(Mînduteanu Ana Florica).

— Fiecare după felul său 
de a gîndi (Spiferu Doina).

— Ei știu mai bine ca 
mine (Macarie Alexandra).

— Nu mă interesează (Ve
licu Petre).

— Personal mă gîndesc, pe 
ceilalți îi privește (State Ni
coleta).

: MATEMATICA - 
: TREAPTĂ SPRE
J ARHITECTURĂ

A fi în clasa a Xll-a la 
un liceu de arte plastice nu 
e puțin lucru. înseamnă in 
primul rind entuziasmul, 
certitudinile șl îndoielile ori
cărui adolescent aflat în 
pragul vieții. Apoi mai în
seamnă un orizont format 
într-un anumit domeniu, o 
canalizare Inițială a forțelor 
în această direcție. Paleta, 
dalta sau planșeta arhitectu
lui ii vor însoți toată viața 
pe absolvenții liceului nos
tru.

Misiunea „realiștilor" are 
oarecum un caracter de pio
nierat căci noi incercăm să 
insuflam peste frunțile în- 
fierbîntate ale talentatilor 
colegi de Ia secția umană 
aerul rece al științelor... 
Limbajul artistului a evo
luat și el. Încă din primele 
decenii ale veacului, arhi
tect! ca Le Corbusier, ori 
cei din grupul „Bauhaus" 
și-au dat seama de necesi
tatea adaptării artei Ia uni
versul tot mai tehnicizant în 
care evoluează omul mo
dern, ca și folosirea celor 
mai noi soluții în arhitectură 
date de rapida dezvoltare a 
industriei.

Matematica a pătruns pes
te tot, chiar și în artă. Mu
zica (prin curentele de mu
zică electronică, aleatorică 
etc.) poezia (e suficient să 
ne gîndim la Ion Barbu) și 
pictura au interferat pe rînd 
cu științele exacte. Malevici, 
de pildă, a încercat să facă 
pictura cu ajutorul unor sim
ple figuri geometrice, iar

»•••••••••••

Mondrian a redus totul la 
verticală și orizontală, echi- 
librindu-și spațiul plastic cu 
ajutorul unor proporții ma
tematice.

In arta veche, de aseme
nea, cunoaștem momente de 
fericită întîlnire între cele 
două moduri de reflectare a 
realității. Subtilele relații 
dintre elementele piramide
lor, proporțiile arhitecturii clasice, secțiunea de aur, sînt 
exemple edificatoare. Chiar 
Goethe, în celebra sa for
mulă „Arhitectura e muzică 
solidificată", se gîndea Ia 
armonie, adică, în ultimă in
stanță, tot la matematică.

Așadar, de-a lungul ani
lor colaborarea artă-știintă, 
a fost fructuoasă. Din aceas
tă colaborare arta a ciștigat 
în profunzime, in rigurozita
te, nefiind nicidecum secătu
ită de conținutul ei uman. 
Prin urmare cred că aceia 
dintre colegii noștri care pri
veau cu teamă, cu nedume
rire sau dispreț obiectele e- 
xacte ar trebui să încerce să 
se apropie de ele, să Ie înțeleagă, pentru a le putea, e- 
ventual, folosi mal tirzlu în 
arta lor.

Pentru „realiști" lucrurile 
sînt ceva mai complicate. 
Matematica, pentru noi, e 
un factor determinant în vi
itoarea profesie. De aceea 
pregătirea la acest obiect 
trebuie făcută cu maximă 
seriozitate și concentrare.

PAUL MIHAI ISPIR
cl. a Xll-a R

• • • •••••••
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NE INTERESEAZĂ

A ALEGE BINE D.NTRE MULTELE CĂI!
...ȘI O CONCLUZIE CARE PE TOȚI

DAN CONSTANTINESCU 
secretarul organizației U.T.C. 
a Liceului de arte plastice

Desigur, orice anchetă pu
blicistică are anumite limite. 
Nu mă refer aici la spațiul în 
mod inevitabil limitat, și nici 
la numărul, mărginit și el, de 
răspunsuri. E vorba de însăși 
calitatea răspunsurilor care, 
laconice și limitative, nu pot 
indica decît cu oarecare apro
ximație tot ceea ce cred par
ticipanta referitor la proble
ma luată în discuție. E bine 

însă că am făcut acest son
daj. El ne va da posibilitatea 
să reflectăm, toți laolaltă, mai 
profund la momentul pe 
cure-l parcurgem, la alegerea 
drumului în viață. Deosebit 
de util ar fi să organizăm o 
asemenea discuție împreună 
cu tovarășii profesori, care ne 
cunosc și ne pot sfătui cel 
mai bine; probabil, o vom 
organiza în cadrul organiza
ției U.T.C., așa cum se proce
dează în această perioadă în 
multe alte școli.

Chiar și pînă atunci însă, 
răspunsurile pe care le-am 
parcurs ne oferă mate
rial pentru unele concluzii. Ele 
au ca obiect gradul de matu
ritate al gînditii colegilor 
noștri din clasa a Xll-a. Ne
îndoielnic, calitatea principa
lă mi se pare a fi aceea con
ținută în majoritatea răspun
surilor de la întrebarea a 
doua ■ „Ce să iac ca să reu
șesc Cei mai mulți răs
pund, nuanțînd doar formulă 

rile, același lucru, într-adevăr 
capital să muncesc I E cert 
că numai munca poate oferi 
cheia succesului, după cum 
este iarăși sigur că un răs-

puns de nivelul acelui derizo
riu „mă autosugestionez", pre
supunând că și el corespunde 
unei realități, nti-l va putea 
duce pe respectivul candidat 
prea departe...

Se pune, totuși, întrebarea, 
dacă există un raport perfect 
echivalent între numărul ce
lor deciși să urmeze „cu 
orice preț" studii superioare 
în artă plastică și numărul de 
locuri la Institutul „Nicolae 
Grigorescu". Și încă aceasta 
nu-i ultima șl nici cea mai 
importantă întrebare, problema 
esențială rămînînd aceea a 
aptitudinilor reale : avem noi, 
toți, calități pentru a deveni 
artiști plastici ? O examinare 
cit de cit lucidă a situației 
conduce la ideea că admite
rea fiind, înainte de orice, 
examen selectiv, concurs, nu
mai o parte din aspiranți vor 
reuși să devină, la toamnă, 
studenți la arte plastice. Rea
lismul, luciditatea, evitarea 
„autosugestionară" ne sînt ne
cesare pentru a nu uita 
faptul că, în fond, liceul nos
tru este și el o școală de cul
tură generală, chiar dacă în 

programa noastră de învăță- 
mint disciplinelor legate de 
desen li se acordă o importan
tă deosebită. Dar acest lucru 
s-a avut în vedere ținîndu-se 
seama tocmai de multitudinea 
specialităților la care desenul 
este o componentă indispensa
bilă. în această privință, mi-a 
produs o impresie excelentă 
poziția colegei Ana Mîndu
teanu, o elevă foarte bine pre
gătită și extrem de conștiin
cioasă care, socotind că la 
„specialitate" are colegi mai 
talentați, iși îndreaptă pașii 
spre arheologie, o pasiune a 
ei la fel de mare ca și artele 
plastice. Prevăd că temeini
cele el cunoștințe de ceramică, 
pictură, sculptură, gravură, vor 
face din ea un arheolog-artist. 
Acelașt lucru e valabil pentru 
unii colegi de la clasele de 
real, cu siguranță viitori buni 
arhitecți. De ce nu avem însă 
mai multe asemenea poziții de 
autoexamen lucid, temeinic, 
din care să se desprindă o so
luție realistă ? Ce ne facem cu 
cazurile în care s-a răspuns 
atît de categoric „Intru la In

stitutul de arte plastice!" sau 
„Nici nu concep să nu intru !~ 
deși chiar rezultatele obținute 
pînă acum ar fi trebuit să în
demne la... prudență ? Să fie 
vorba de colegi cu o capaci
tate de muncă neobișnuită, 
(dar atunci de ce nu ne-au 
permis să le-o cunoaștem ? I) 
capabili să facă într-o lună 
pași făcuți de alții într-un an ? 
Bine ar fi să fie astfel, dar la 
18—19 ani, să nu ne jucăm 
de-a... minunile.

Cei cu chemarea artei 
consolidată prin muncă și va
lidată prin succesul la exa
men, vor urma cursurile 
Institutului „Grigorescu". Dar 
ceilalți ? Nu poate fi socotită 
mulțumitoare perspectiva, ac
ceptată cu anticipație de unii, 
de a-și tot reedita tentativa 
intrării, cu o obstinație care 
exclude orice altă alternativă. 
De ce această fixație exclusi
vă ? Cu ce suport civic sau 
etic ? De vreme ce alții, în 
același timp mai dotați și mai 
bine pregătiți sînt, așadar, mai 
îndreptățiți a lua loc pe băn
cile învățămîntului artistic su
perior, rezultă pentru ceilalți 

îndatorirea, în egală măsură, 
față de societate ca fi față de 
propria conftiință, de a-fi cău
ta Zocul propriu în imensul 
fagure al vieții productive; 
și asta fără lungi și inutile 
tergiversări susceptibile doar 
de a amina un verdict deja 
cunoscut în forul interior. Ar 
însemna să te ridici împotriva 
propriilor interese, iubite co
leg, dacă prefăcîndu-te a nu 
observa că ritmul evoluției 
tale artistice a fost inferior ce
lor al altora, te-ai crampona 
la nesfîrșit de aprecierea ap
titudinilor tale făcută de mult 
eîndva, în anii anteriori ado
lescenței. De la acel hotar 
tremurător al copilăriei și pî
nă azi, în tine au avut loc, fie 
într-un sens, fie în altul, niște 
mutații care trebuie cunoscute 
niște cristalizări care se cer 
verificate. De la o primă mapă 
cu desene, frumoase în naivi
tatea lor infantilă, pînă la 
complexul de calități cerut 
unui artist autentic, distanța 
este enormă. Fără o perfectă 
sinceritate în privința determi
nării vocației, astăzi, se pot 
prevede serioase impasuri și 

crize individuale, într-un vii
tor mai mult sau mai puțin 
apropiat, lată de ce, e atît de 
necesar, după părerea mea, să 
procedăm acum la o matură 
chibzuință asupra posibilități
lor noastre reale. Să cerem 
sfatul leal și competent al 
profesorilor noștri și, reflectînd 
împreună, să risipim, acolo 
unde e cazul, fumul amăgiri
lor, pentru a lăsa să se vadă 
contururile vieții.

Ar fi nedrept să nu remarc 
faptul că parte dintre colegi 
au înțeles acest lucru. „Școli
le tehnice de specialitate vor 
fi un alt magnet" — declară 
Doina Gavrilă, iar Gheorghe 
Adam manifestă o preferință 
apropiată acesteia. Dar pentru 
alții porțile vieții par a nu a 
avea canaturi mai largi decît 
arta. Toate celelalte posibilități 
oferite de realitatea noastră 
socială (să numim aici diferi
tele școli post-liceale, de exem
plu), li se par simple paleative, 
soluții temporare menite să-i 
pună la adăpost de acuzația, 
foarte gravă, de parazitism... 
pină ce o nouă tentativă, ji 
pe urmă alta, i-ar face să to- 

ceaică scările Institutului „Gri. 
gorescu" sau ale I.A.T.C.-ului. 
Ba chiar un „sincer" — anonim 
binecunoscut —■ pune pro
blema succesului final pe sea
ma „pilelor". Evident— e con
vins că numai ele l-ar putea 
„salva", dar dacă-și concen
trează toate speranțele în aceas
tă direcție, căderea e sigură, 
pilele și-au trăit traiul I în via
ța noastră falsitatea unor ase
menea „soluții" apar cu evi
dență : nici o „pilă" din lume 
nu va putea obliga publicul 
să aplaude o operă goală de 
idei, văduvită de talent. în 
schimb anii pierduțl, energiile 
irosite zadarnic, iluziile fără 
acoperire se înmulțesc, în 
dauna lor profundă, antrenînd 
chiar ratarea, distrugerea ce
lor în cauză, și — problemă 
acută de responsabilitate — 
în dauna societății întregi.

Și apropo de responsabilita
te, noțiune care presupune in
tegrarea interesului propriu 
într-o sferă largă, colectivă, 
de interese : în gura unor co
legi care se stimează reciproc 
fi vor să pășească alături — 
o clasă întreagă de arhitecta-

« 
ră, cum afirtftă colega Petro- * 
vanu — răspunsuri de felul 
„nu mă interesează"... „îi pri- v 
vește" (la întrebarea : sînt co- > ■ 
legii mei la înălțimea momen- « 
tului prin care trec P) nu se % 
potrivesc și le bănuiesc ne- >5 
sincere, căci simulează indife- «
ronța acolo unde așa ceva, de » 
fapt, nu există. Ar fi trist ca 
realitatea să-mi infirme aceas- << 
tă încredințare. ))

Sînt convins că sporurile yy 
calitative înregistrate de abso- » 
lut toți elevii Liceului de arte '< ’ 
plastice, fără excepție, sînt pa- << 
siunea pentru frumos, copaci- » 
tatea discernării lui sub varie- • 
tatea aparențelor, dezvoltarea 
simțului estetic. Acestea sînt $> 
adevărate idealuri de atins 
pentru toate școlile de cultu- 
ră generală. Drumul spre o 
profesionalizare în domeniul 
artei începe abia de la acest 
punct în sus, șt e cinstit, e 
bine s-o spunem, numai o « 
parte dintre noi urmează a-l » 
parcurge. Pentru toți, însă, '
există un tărîm al împlinirii 
personale, un domeniu al op
timei realizări. Oricum s-ar , 
numi, n-avem voie să-l igno
răm, nici dreptul de a-l ocoli 1 
și, cu atît mai puțin, a-l dis- -t 
prețui. Căci, la urma urme- <5 
lor, artiști sau nu, toți sin- '
tem așteptați de ziua ce vi- ,) 
ne, pentru energia și harul M 
nostru de a o face să ro- 
dească. <'
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Lucrările sesiunii
Marii Adunări
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transformări fundamentale, astăzi 
aproape un sfert din populația 
țării învață ; știința și cultura au 
făcut progrese necunoscute în 
trecut; s-a ridicat nivelul de trai 
al oamenilor muncii.

Trăim în epoca democrației 
socialiste, de al cărei sens este 
pătruns astăzi fiecare cetățean nl 

' patriei noastre. Clasa muncitoare, 
clasa conducătoare a societății 
noastre și-a dovedit rolul istoric 
în construcția unei noi orînduiri: 
schimbări adinei s-au petrecut în 
viața țărănimii noastre, care a 
înțeles marile foloase ale coope
rativizării socialiste a agriculturii; 
un loc de seamă îl ocupă inte
lectualitatea noastră, în sinul că
reia s-a petrecut un proces si
milar de adinei prefaceri, con
vinsă că socialismul este orîn- 
duirea celei mai înaintate gîn- 
diri umaniste.

Aceste mărețe prefaceri au fost 
inițiate și conduse de partidul 
clasei muncitoare, Partidul Co
munist Român, gloriosul luptător 
ce-și vede astăzi împlinite eroi
cele sale sforțări și sub a cărui 
conducere înțeleaptă și fermă 
sînt aduse la îndeplinire hotărî- 
rile Congresului al IX-lea al 
P.C.R. Rolul de conducător al 
partidului s-a dezvoltat în pri- 

, mul rind datorită politicii sale 
juste interne și externe, urmată 
cu neabătută’ încredere de între
gul nostru popor, prin responsa
bilitatea fiecărui cetățean, prin 
încurajarea muncii obștești care 
devine o poruncă de viață spre 
fericirea fiecăruia. Pentru întă
rirea unității moral-politice a po
porului s-a dat o atenție cuveni
tă frăției dintre oamenii muncii 
români și de alte naționalități, 
întărindu-se coeziunea națiunii 
noastre socialiste.

Constituirea Frontului Unită
ții Socialiste, organism politic 
permanent, din care fac parte 
Partidul Comunist Român, forța 
politică conducătoare a societă
ții noastre socialiste, precum și 
principalele organizații de masă 
și obștești, și care înmănunchează 
într-un organism larg democra
tic toate forțele poporului ro
mân, exprimă unitatea de mono
lit a întregului popor, fără deo
sebire de naționalitate, în ju
rul forței sale conducătoare, 
Partidul Comunist Român.

Toți cei prezenți în această in
cintă — a subliniat în continuare 
vorbitorul — ne-am prezentat la 
alegerile din 2 martie pe baza 
programului Partidului Comunist 
Român, concretizat în Manifes
tul Frontului Unității Socialiste. 
Campania electorală a fost pri
lejul unei ample și vii dezba
teri asupra problemelor vitale 
ale țării; poporul nostru a apro
bat într-o impresionantă unani
mitate, politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru, pentru prosperarea neconte
nită a patriei noastre, pentru 
întărirea sistemului mondial so
cialist, pentru colaborarea cu 
toate țările, indiferent de orin- 
duirea lor socială, pe baza prin
cipiilor intangibile ale respectării 
independenței și suveranității

TELEGRAMĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de • 

Stat al Republicii Socialiste România, a transmis Excelenței 
sale, domnului dr. Rafael Caldera Rodriguez, președintele • 
Republicii Venezuela, o telegramă în care se spune : •

Cu ocazia preluării funcției de președinte al Republicii, 
vă transmit, Excelență, felicitările mele cordiale, cele mai • 
bune urări de fericire personală și de prosperitate poporului 
venezuelean.

îmi exprim speranța că bunele relații dintre România și • 
Venezuela vor continua să se dezvolte în interesul țărilor și 
popoarelor noastre, al colaborării și păcii în lume. •
« S-A ÎNTORS ÎN CAPI

TALĂ conf. univ. Ovidiu Bă- 
dina, directorul Centrului de 
cercetări pentru problemele ti
neretului, care, între 17 febru
arie — 5 martie, a reprezentat 
țara noastră la lucrările Comisi
ei O.N.U. pentru dezvoltare 
socială, întrunită la New York.
Delegatul român a fost ales
vicepreședinte al Biroului Co
misiei.

La întoarcerea în patrie, di-
rectorul Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului a 
făcut o declarație redactorului 
Agenției „Agerpres", Adina 
Constantinescu : Cele 32 de dele
gații prezente la recenta reuniune 
internațională, a spus el, au apre
ciat elogios propunerile țării 
noastre și le-au adoptat în unani
mitate. La propunerile României 
privind formarea generației ti
nere, propagarea în rîndurile ei 
a ideilor de pace, înțelegere și 
respect reciproc, condiții satis
făcătoare de angajare în serviciu 
a tinerilor și protejarea lor îm
potriva șomajului, s-au alăturat 
țări cu sisteme sociale diferite 
aflate în diferite zone geografice 
ale lumii și în dilerite stadii de 
dezvoltare economică.

Un succes tot atît de elocvent 
l-au înregistrat propunerile noas
tre. a încheiat conf. univ. Ovidiu 
Bădina, prin faptul că toate ce
lelalte delegații au solicitat se- 

„«xeLarului general al Organizati- 

naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc.

în incintă, printre deputați, 
numeroși sînt cei ce lucrează ne
mijlocit în industrie, pe șantiere 
de construcții, în transporturi și 
în comerț; numeroși deputați 
sînt țărani cooperatori care au 
ridicat agricultura noastră socia
listă la un înalt nivel ; de ase
menea, numeroși sînt slujitorii 
școlii, de la rectorii universități
lor la profesori de liceu și în
vățători ; oameni de știință, de 
artă și cultură ; reprezentanți ai 
naționalităților conlocuitoare. 
Sînt oameni trimiși de la locul 
lor de muncă, care aduc un a- 
port substanțial la dezvoltarea 
statului nostru socialist, pe dru
mul propășirii multilaterale a ță
rii. pe drumul bunăstării mate
riale și spirituale. Cu toții sîntem 
gata să răspundem înaltelor 
sarcini ce ne revin la elaborarea 
legilor, la întărirea atribuțiilor 
Marii Adunări Naționale, la ri
dicarea patriei noastre socialiste 
pe culmi tot mai înalte de pro
gres și civilizație.

în cuprinzătoarea și lumi
noasa sa expunere din ziua de 
28 februarie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat cîteva din 
marile sarcini care revin împli
nirii actualului cincinal și ale 
viitorului cincinal, la care con
ducerea partidului lucrează, pre
cum și liniile directoare ale pro
gramului de dezvoltare a Româ
niei pînă în 1980 ; arătînd im
portanța celor două planuri vii
toare, a subliniat rolul lor în 
crearea condițiilor necesare pen
tru trecerea treptată de la so
cialism la comunism.

Să contribuim cu toții, cu tot 
devotamentul și priceperea 
noastră, la înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor ce ne stau în față. 
Datoria noastră, aleși nemijlociți 
ai poporului, este de a lucra ast
fel ca să corespundem pe deplin 
încrederii alegătorilor ; să păs
trăm permanent legătura cu cei 
ce ne-au acordat această înallă 
încredere. Datoria noastră este a 
să ducem în masele largi politica 
partidului, asigurînd realizarea • 
programului cu care ne-am pre- 
zentat în alegerile din 2 martie, 
pentru desăvîrșirea construcției • 
socialismului, pentru înflorirea a 
necontenită a scumpei noastre 
patrii, libere, independente și su- • 
verane, Republica Socialistă a 
România.

La propunerea acad. prof. P. • 
Constantinescu-Iași, Marea Adu- * 
nare Națională a ales pe depu
tății Constantin Dinculescu și • 
Constantin Dăscălescu pentru a-1 • 
asista pe președinte.

Marea Adunare Națională a * 
ales apoi în unanimitate Corni- • 
sia de validare, alcătuită din 19 
deputați. *

Lucrările primei sesiuni a ce- • 
lei de-a Vl-a Legislaturi a Ma- a 
rii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România au fost • 
apoi suspendate pentru a da po- a 
sibilitatea Comisiei de validare 
alese să-și desfășoare lucrările. • 

Lucrările Sesiunii se reiau joi • 
dimineața.

(Agerpres) *

ei Națiunilor Unite — la inițiat!- a 
va României — includerea în or
dinea de zi a următoarei Sesiuni • 
a Adunării generale O.N.U. a te- a 
mei „Problemele și nevoile tine
retului și participarea sa la dez- * 
voltarea națională". •

(Agerpres)

ANUNȚ
• Ministerul Forțelor Arma
te organizează concursuri de 
admitere pentru anul școlar 
1969/1970 în următoaorele in
stituții militare de învăță
mânt :

— Liceele militare, clasa a 
IX-a, între 11 și 28 iunie 
1969. și clasele a X—Xll-a in
tre 5 și 15 iulie 1969 ;

— Școlile militare care pre
gătesc maiștri militari și sub
ofițeri, între 25 august și 
5 septembrie 1969 ;

— Școlile militare de ofi
țeri activi, între 26 iunie șl 
4 iulie 1969 ;

— Cursul de pregătire me- 
dico-militară, Institutul de 
limbi și literaturi străine și 
facultățile tehnice din Aca
demia militară, intre 5 și 15 
iulie 1969.

Tinerii care doresc să par
ticipe la concursul de admi
tere la una din aceste insti
tuții militare de învățămînt 
se vor adresa centrelor mili
tare județene pe raza cărora 
domiciliază, între 15 martie 
Si 15 mai 1969.

Coucluriile Consiliului National

a/ Frontului Unității Socialiste 

cu privire ia rezultatele 

alegerilor de deputați de ia 2 martie
(Urmare din pag. I)

Cetățenii și-au desemnat repre
zentanții în organele puterii de 
stat dintre cei mai buni și mai 
activi oameni ai muncii, au ana
lizat cu exigență activitatea des
fășurată pentru aplicarea măsu
rilor de dezvoltare economică și 
social-culturală a țării și au for
mulat numeroase sugestii, critici 
și propuneri, au venit cu iniția
tive prețioase pentru îmbunătă
țirea muncii în toate sectoarele 
vieții sociale. Dezbaterea deschi
să și multilaterală, schimbul li
ber de opinii asupra problemelor 
de interes general și local, care 
au caracterizat campania electo
rală, sînt o mărturie grăitoare a 
drepturilor politice largi de care 
se bucură cetățenii, a democra
tismului real și profund al so
cietății noastre, bazat pe cuce
ririle revoluționare ale oameni
lor muncii. Măsurile luate în ul
timii ani de partid au stimulat 
inițiativa maselor, participarea 
lor tot mai largă și mai efectivă 
la conducerea treburilor de stat 
și obștești, afirmarea multilate
rală a capacităților creatoare ale 
celor ce muncesc.

Frontul Unității Socialiste adu
ce cele mai calde mulțumiri clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectua
lității, oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități, pentru încrederea cu 
care și-au dat votul candidaților 
săi și se angajează să-și închine 
toate eforturile realizării progra
mului cu care s-a prezentat în 
alegeri. Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, con
siliile județene, orășenești și co
munale vor desfășura în conti
nuare o intensă activitate social- 
politică, vor dezbate problemele 
principale ale politicii interne și 
externe a României, ale dezvol
tării județelor, orașelor și comu
nelor, vor acționa neabătut pen
tru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de partid în vederea pro
pășirii patriei noastre socialiste.
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VĂ INVITĂM iN SALA FLOREASCA LA:

Intilnirea dintre
fotbaliști și

simpatizanta echipei naționale
în cadrul întîlnirii organizată de „Scînteia tineretului" și secția pro
pagandă a C.N.E.F.S. își vor spune părerea despre fotbal și actorii:

DUMITRU FURDUI ION DICHISEANU PUIU CALINESCU

Verdictul „Cupei“
Ne-am obișnuit să numim 

Cupa, competiția surprizelor. 
Invenție gazetărească ! Cupa 
este mai degrabă competiția 
adevărului. Mai bine zis, al 
adevăratului potențial al 
multor echipe cu pretenții 
din fotbalul nostru. Optimile 
de finală de ieri sint încă 
un argument. Să ne oprim 
numai citeva secunde la me
ciul Chimia Suseava—A.S.A. 
Tg. Mureș. Ce trebuie reți
nut ? Mai intii că echipa din 
Tg. Mureș este singura echi
pă de divizia A care a fost 
„obligată" să părăsească cu
pa in compania unei echipe 
inferioare. Rezultatul — și o 
spunem ca martori oculari — 
îndreptățește echipa din Su
ceava. Aceasta s-a „bătut" 
pînă la ultima picătură de 
energie pentru a nu primi 
gol. Asta, in primele nouă
zeci de minute. Apoi, suce
venii s-au năpustit cu o ne
obișnuită vigoare (pe un teren 
greu, pe care nu trebuia pro
gramat un meci de cupă) a- 
supra mureșenilor și numai

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste consideră că 
deputății aleși în forul suprem 
al țării vor trebui să-și aducă 
întreaga contribuție la perfecțio
narea activității Marii Adunări 
Naționale, corespunzător rolului 
și sarcinilor sporite ce-i revin în 
elaborarea și consacrarea liniilor 
directoare ale politicii interne și 
externe a României, în adopta
rea legilor și respectarea legali
tății socialiste. Este necesar ca 
Marea Adunare Națională să 
exercite un control mai activ a- 
supra organelor centrale ale sta
tului, asupra măsurilor și hotărî- 
rilor acestora, a întregii activi
tăți de stat.

Deputății în consiliile popu
lare vor trebui să militeze ne
obosit ca organele locale ale pu
terii și administrației de stat să-și 
îndeplinească în cele mai bune 
condiții largile atribuții cu care ■ 
sînt investite prin lege, să asigure 
valorificarea resurselor materiale 
și de muncă, dezvoltarea forțelor 
de producție și a economiei lo
cale, a învățămîntului și culturii, 
buna gospodărire și înfrumuseța
rea orașelor și comunelor, crește
rea continuă a nivelului de trai 
al populației.

îndeplinindu-și mandatul în
credințat de popor, fiecare depu
tat are îndatorirea să activeze cu 
toată răspunderea în cadrul or
ganelor puterii de stat, să păs
treze o permanentă legătură cu 
alegătorii, să se sfătuiască cu ei 
și să-i mobilizeze la rezolvarea 
tuturor problemelor dezvoltării 
economice, sociale și culturale a 
țării, a județelor, a tuturor loca
lităților patriei, la vasta operă de 
desăvîrșire a construcției socia
liste.

Organele centrale și locale ale 
puterii de stat, ministerele, orga
nizațiile și instituțiile politice și 
obștești, economice, sociale și 
culturale au obligația să studieze 
cu toată atenția problemele ridi
cate de oamenii muncii în timpul 
campaniei electorale și să Ie solu-
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forma lui Bay i-a salvat să 
nu primească gol.

In rest, „adevărul" a fost 
mai devreme sau mai tîrziu 
restabilit. U.T.A. — ori a ac
ceptat. ori n-a putut mai 
mult. egalitatea Metalului. 
Dar cînd s-a dezlănțuit în 
prelungiri a făcut-o in „ga
loanele" liderului și l-a ad
ministrat divizionarei B nu 
mai puțin de cinci goluri. 
Farul s-a revanșat asupra 
Crișului cu 3—1, după ce cu 
trei zile in urmă pierduse 
cu 2—1, in campionat. 

ționeze corespunzător cerințelor 
maselor largi populare, ale con
strucției socialiste.

Acționînd în strînsă unitate, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, organizațiile de masă, 
obștești și profesionale, care alcă
tuiesc Frontul Unității Socialiste, 
vor pune în centrul activității lor 
mobilizarea milioanelor lor de 
membri, a tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționalitate, 
la înfăptuirea sarcinilor stabilite 
de partid, în vederea înaintării 
României pe drumul socialismu
lui, al progresului și bunăstării. 
Stă în puterea noastră să asigu
răm întărirea continuă a potenția
lului economic al patriei, să ri
dicăm industria și agricultura 
României la nivelul țărilor cu o 
economie avansată, pentru ca 
harnicul nostru popor să se 
bucure de condiții de trai din 
ce în ce mai bune.

Frontul Unității Socialiste 
cheamă toți cetățenii țării — 
muncitori, țărani, intelectuali, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — să muncească 
neobosit pentru îndeplinirea an
gajamentelor asumate în întrece
rea socialistă care a cuprins în
treaga țară în întîmpinarea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist 
pentru a transpune în fapt mă
rețele perspective de progres și 
civilizație care se deschid în fața 
țării noastre.

în numele tuturor forțelor so
ciale și politice unite în cadrul 
Frontului Unității Socialiste, Con
siliul Național își exprimă con
vingerea că oamenii muncii, în
făptuind neabătut politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, vor obține noi și tot mai 
mari izbînzi în desăvîrșirea gran
diosului edificiu al socialismului, 
vor contribui la ridicarea presti
giului internațional al României, 
la triumful cauzei socialismului 
și păcii în lume, al idealurilor de 
libertate și independență ale po
poarelor.
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Steaua a învins diviziona
ra C, Minerul Anina. In ca
zul acestui meci „adevărul" 
este discutabil. Campioana ar 
fi trebuit să depășească în 
galop modesta echipă a mi
nerilor. Dar. pină la urmă. 
Steaua a apelat și la Constan
tin pentru a menține avanta
jul primei reprize !

Celelalte rezultate confirmă 
că : Rapid este capabilă de 
rezultate „mari" în acest re
tur (ieri a invins Jiul cu 
2—0 prin golurile înscrise de 
Mazurachis) ; că Dinamo 
merge și la cupă și la cam
pionat (ieri s-a mulțumit cu 
un economic 1—0 in fața dis
peratei echipe F. C. Argeș) ; 
că Progresul are un ascen
dent și în campionat și in 
cupă (a învins greu, dar me
ritat, pe Politehnica Galați) ; 
că Universitatea Cluj s-a răz
bunat pe Steagul roșu ară- 
tindu-i că mai are nevdie de 
„sesiuni" pentru a reveni în 
A (3—0 este un scor care nu 
admite comentarii). In con
cluzie, „adevărul" despre ca
re vorbeam la început : fot
balul nostru pendulează in
tre valoare și capriciu...

P. COSTIAN

SALUTUL C0MITE1ULUI CENTRAL 
Al PARTIDULUI CEJMUNIST ROMAN 

PREZENTAT CELUI DE Al IX-Lft CONGRES
Al UNIUNII COMUNIȘTILOR 

IUN IUGOSLAVIA*
DE CĂTRE TOVARĂȘUL EMIL BODNARAȘ

Stimați tovarăși,
îmi este deosebit de plăcut ca 

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
al întregului nostru partid, al 
oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România să adresez de- 
legaților la cel de-al IX-lea Con
gres al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, tuturor comuniștilor 
și popoarelor Iugoslaviei vecine 
și prietene, un cald salut frățesc.

Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, care în aceste zile 
sărbătorește 50 de ani de la 
crearea Partidului Comunist, și-a 
cîștigat un binemeritat prestigiu 
prin lupta neînfricată dusă în 
fruntea clasei muncitoare, a for
țelor înaintate ale țării, pentru 
apărarea intereselor vitale ale ce
lor ce muncesc, împotriva ocu
pației hitleriste pentru salvgarda
rea independenței și suveranită
ții naționale, pentru făurirea 
orînduirii socialiste.

Comuniștii români, oamenii 
muncii din țara noastră se bucură 
din toată inima de realizările de 
seamă obținute în construcția so
cialistă de oamenii muncii din 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, sub conducerea 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. Creșterea susținută a 
producției materiale, crearea de 
noi ramuri industriale și înzes
trarea întreprinderilor cu tehnică 
înaintată, participarea tot mai ac
tivă a Iugoslaviei la circuitul 
economic mondial, dezvoltarea 
învățămîntului, științei și a crea
ției spirituale, au permis ridica
rea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al celor ce 
muncesc. Pe arena internațională, 
Iugoslavia contribuie activ Ia dez
voltarea colaborării dintre state, 
la asigurarea păcii și securității 
popoarelor, depune eforturi, ală

turi de alte țări, pentru rezolva
rea marilor probleme care con
fruntă comunitatea mondială.

Prietenia și colaborarea româ- 
no-iugoslavă — avînd vechi tra
diții în trecutul atît îndepărtat 
cît și apropiat al luptei, nu odată 
comune, pentru libertate și in
dependență — se dezvoltă fruc
tuos, în spiritul deplinei încre
deri, stime și înțelegeri reciproce, 
pe temelia durabilă a orînduirii 
socialiste din țările noastre, a țe
lurilor lor comune : făurirea so
cialismului, înfăptuirea idealuri
lor de progres și prosperitate, 
promovarea păcii și securității în 
iume. Intensificarea relațiilor 
multilaterale dintre țările noas
tre își găsește expresia în crește
rea volumului schimburilor co
merciale, în construcția în co
mun a marelui sistem hidroener
getic și de navigație de la Porțile 
de Fier, în dezvoltarea colabo
rării tehnico-științifice și cultu
rale, în lărgirea legăturilor din
tre partidele noastre și dintre or
ganizațiile obștești. O contribuție 
însemnată la dezvoltarea conti
nuă a legăturilor frățești dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre aduc întîlnirile dintre 
conducătorii de partid și de stat 
ai României și Iugoslaviei, în 
frunte cu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Partidul și guvernul nostru 
sînt hotărîte să dezvolte în con
tinuare și să întărească relațiile 
frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, 
avînd profunda convingere că 
aceasta corespunde intereselor 
popoarelor din cele două țări, 
cauzei socialismului, progresului 
și păcii.

Sub conducerea Partidului Co
munist Român, oamenii muncii 
din țara noastră desfășoară o 
vastă și fructuoasă activitate 
creatoare pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congresul 
al IX-lea al partidului, în vede
rea desăvîrșirii construcției socia
lismului. Rezultatele bune do- 
bîndite în primii 3 ani ai cinci
nalului în dezvoltarea producției 
materiale, a științei și culturii și 
în ridicarea nivelului de trai al 
poporului ne dau convingerea că 
obiectivele stabilite vor fi nu nu
mai realizate, ci și depășite.

Acordînd o atenție perma
nentă dezvoltării orînduirii socia
liste în pas cu cerințele fiecărei 
etape istorice, Partidul Comu
nist Român a adoptat în ultimii 
ani măsuri de importanță fun
damentală pentru perfecționarea 
conducerii și planificării econo
miei naționale, a metodelor de 
organizare și conducere a între
gii vieți sociale, întărirea rolului 
conducător al partidului și a ro
lului organizator al statului so
cialist, dezvoltarea democrației 
socialiste, afirmarea inițiativei 
creatoare a colectivelor de oa
meni ai muncii și apropierea 
conducerii de producție, pentru 
întărirea legalității socialiste și 
promovarea consecventă a prin
cipiilor de echitate socială.

încrederea neclintită a întregii 
noastre națiuni în partidul co
munist, adeziunea și hotărirea 
maselor celor ce muncesc de a 
înfăptui politica sa — de
monstrate cu pregnanță de re
zultatele recentelor alegeri de 
deputați în Marea Adunare Na
țională și consiliile populare, de 
însuflețirea cu care oamenii mun
cii se pregătesc să întâmpine cu 

realizări remarcabile cea de-a 
25-a aniversare a eliberării țării 
de sub jugul fascist — consti
tuie o vie dovadă că această po
litică se identifică cu interesele 
poporului.

Partidul nostru stăruie în mod 
deosebit asupra dezvoltării în 
ritm susținut a economiei țării 
și a progresului social, plecînd 
de la convingerea că întărirea și 
dezvoltarea multilaterală a fie
cărei țări socialiste constituie 
principala îndatorire internațio- 
nalistă a fiecărui partid, premisa 
fundamentală a avîntului trăini- 
ciei și forței întregului sistem 
mondial socialist, a creșterii con
tinue a prestigiului și influenței 
sale în lume. In același timp, ca 
o expresie a profundului său 
atașament față de cauza și prin
cipiile internaționalismului socia
list, România pune în centrul 
întregii sale politici externe prie
tenia și alianța cu toate țările so
cialiste, de care ne leagă ideolo
gia comună marxist-leninistă, 
comunitatea orînduirii sociale și 
a țelurilor revoluționare. Această 
orientare constantă se oglindește 
în dezvoltarea colaborării econo
mice, politice, culturale, tehnico- 
științifice a țării noastre cu sta
tele socialiste frățești. Partidid 
nostru se pronunță pentru extin
derea și perfecționarea colaboră
rii și cooperării economice dintre 
țările socialiste în condițiile res
pectării intereselor dezvoltării 
multilaterale a economiei națio
nale a fiecărei țări socialiste, cît 
și a principiilor marxist-leniniste 
cu privire la relațiile dintre sta
tele socialiste.

Sistemul mondial socialist repre
zintă astăzi principala forță ma
terială și politică a luptei împo
triva imperialismului, principalul 
reazim al popoarelor în apăra
rea păcii și securității interna
ționale. De coeziunea țărilor so
cialiste depinde în cea mai mare 
măsură forța și capacitatea de 
luptă a întregului front mondial 
antiimperialist. Viața demonstrea
ză că baza trainică pentru a- 
sigurarea unei unități conștiente 
și active a țărilor socialiste o 
constituie aplicarea strictă în re
lațiile dintre ele a principiilor e- 
galității în drepturi, respectării 
independenței și suveranității, 
neamestecului în treburile in
terne, întrajutorării tovărășești, 
ca elemente inseparabil legate 
de internaționalismul socialist, ex
presie a unei solidarități liber 
consimțite și, prin aceasta, me
reu actuale.

Aceste principii constituie o 
cerință obiectivă, izvorîtă din 
natura social-economică a orîn
duirii socialiste, din oondițiile 
diferite în care se dezvoltă fie
care dintre țările socialiste și din 
multitudinea de relații și influ
ențe în lume ale țărilor socialiste. 
Afirmarea acestor principii cores
punde necesității ca fiecare par
tid comunist să-și poată înde
plini cu succes rolul de avan
gardă a clasei sale, cea mai înain
tată forță a societății, și să-și 
asume în fața întregii națiuni 
toate răspunderile care derivă 
din acest rol. Practicarea acestor 
principii răspunde pe deplin exi
gențelor crescînde ale întăririi 
prieteniei și conlucrării statelor 
socialiste în spiritul stimei și în
crederii reciproce. Nesocotirea 
sau încălcarea acestor principii 
în relațiile dintre țările socia
liste, încercarea de a limita atri
butele de suveranitate ale sta
tului socialist, orice formă de 
amestec în treburile interne ale 
altui- stat, sînt profund dăună
toare cauzei socialismului. Parti
dul Comunist Român își exprimă 
deplina încredere în capacitatea 
partidelor comuniste, a clasei 
muncitoare și a popoarelor din 
țările socialiste, de a asigura des
fășurarea cu succes a operei de 
construire a socialismului în ță
rile lor, de a dezvolta și a apăra 
cuceririle lor revoluționare, de a 
reprezenta socialismul cu demni
tate, de a da internaționalismu
lui proletar o nouă bogăție și 
vigoare.

In această concepție, Partidul 
Comunist Român și guvernul 
României socialiste sînt hotărîte 
să acționeze neabătut pentru de
pășirea dificultăților existente în 
mișcarea comunistă și muncito
rească, pentru normalizarea și 
consolidarea relațiilor dintre ță
rile socialiste, dintre partidele 
comuniste și muncitorești, pen
tru reclădirea coeziunii și uni
tății lor pe o nouă treaptă. Avem 
deplina convingere că ceea ce în 
mod obiectiv unește țările socia
liste, partidele comuniste și mun
citorești este mai puternic decît 
divergențele și deosebirile de pă
reri vremelnice.

Partidul Comunist Român își 
manifestă activ solidaritatea cu 
lupta tuturor celorlalte partide 
comuniste și muncitorești, dez
voltă legăturile frățești cu aceste 
partide pe baza respectului re
ciproc față de normele marxist- 
leniniste ale colaborării internațio
naliste, considerînd că aceasta 
contribuie în cea mai mare mă
sură la realizarea înțelegerii mu
tuale și a unității mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

Partidul și poporul nostru nu
tresc o caldă simpatie față de 
lupta tuturor popoarelor împo

triva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pen
tru eliberarea de sub jugul asu
pririi, pentru libertate și inde
pendență, pentru dezvoltarea noi
lor state pe drumul făuririi unei 
economii de sine stătătoare și al 
progresului social, militează ne
abătut pentru respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a hotărî sin
gur asupra destinelor sale.

In actualele condiții, cînd im
perialismul, cercurile agresive mi
litariste, revanșarde, încalcă grav 
normele relațiilor internaționale, 
întrețin focare de încordare, in
teresele supreme ale păcii cer 
statelor, forțelor iubitoare de 
pace să acționeze pentru a îm
piedica reîntoarcerea la „războiul 
rece" și a face să triumfe linia 
destinderii și colaborării între 
toate țările. Pentru aceasta este 
necesară renunțarea la demon
strații de forță și la reînvierea 
metodelor generatoare de ten
siune, afirmarea unui spirit con
structiv pentru găsirea de soluții 
reciproc acceptabile în probleme 
de interes comun.

Pornind de la faptul că, în e- 
poca actuală, răspunderea pentur 
soarta păcii revine fiecărui stat, 
mare sau mic, România socia
listă promovează consecvent o 
politică de pace, îndreptată spre 
îmbunătățirea continuă a clima
tului internațional, dezvoltă co
laborarea economică, politică, 
cultunal-științifică cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea lor 
socială, pe baza principiilor ve
rificate de viață ale respectării 
independenței și suveranității, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și ale 
avantajului reciproc. Țara noas
tră militează pentru întărirea în
crederii între state, excluderea fo
losirii forței în raporturile inter
naționale, pentru stingerea foca
relor de tensiune, destindere și 
înlăturarea pericolului unui 
război mondial.

Partidul și poporul nostru, pe 
deplin solidare cu eroicul po
por vietnamez căruia i-au acor
dat și îi acordă întregul sprijin 
material, moral și politic, consi
deră că începutul făcut prin tra
tativele de la Paris trebuie con
tinuat, îneît să se realizeze în
cetarea agresiunii S.U.A. în Viet
nam, să fie restabilită pacea, res- 
pectându-se dreptul poporului 
vietnamez de a hotărî singur, 
fără amestec strain, asupra desti
nelor sale.

După părerea noastră, este în 
interesul tuturor popoarelor din 
Orientul Apropiat, precum și al 
păcii generale, să fie lichidat fo
carul de tensiune din această 
zonă a lumii, să se reglementeze 
prin mijloace pașnice probleme
le care confruntă statele de 
aici, prin aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967 și deplina recu
noaștere și respectare a interese
lor și drepturilor legitime ale 
fiecărui popor din această regi
une.

România acordă o importanță 
deosebită înfăptuirii securității 
în Europa, militează activ pen
tru normalizarea și îmbunătăți
rea raporturilor, pentru promo
varea unui climat de prietenie 
și cooperare între statele conti
nentului nostru. în acest scop, 
țara noastră se pronunță pentru 
desființarea concomitentă a 
blocului agresiv N.A.T.O. și a 
Tratatului de la Varșovia, pen
tru lichiderea bazelor militare 
străine de pe teritoriul altor sta
te și retragerea tuturor trupelor 
străine în limita granițelor lor 
naționale. Pentru rezolvarea po
zitivă și eficientă a problemelor 
securității europene este necesar 
să se țină seama de realitățile 
istorice existente, să se recunoas
că cele două state germane care 
s-au format, și inviolabilitatea 
frontierelor statornicite în Eu
ropa după cel de-al doilea 
război mondial.

Pentru a contribui la înfăptui
rea securității pe continentul 
nostru, România socotește ne
cesar — după cum a arătat re
cent secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că tre
buie intensificate eforturile, pen
tru realizarea înțelegerii între 
toate statele din Balcani, pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a_ păcii și colaborării. Noi 
exprimăm ferma convingere că 
întărirea prieteniei și colaboră
rii ■ omăno-iugoslave servește 
acestei cauze a bunei înțelegeri 
în regiunea Balcanilor și, prin 
aceasta, securității europene și 
internaționale.
. Partidul și guvernul nostru, 
întregul popor român sînt ferm 
hotărîte să militeze și în viitor 

țoală energia pentru a-și în
deplini cu cinste rolul de deta
șament activ în lupta pentru vic
toria măreței cauze a socialismu
lui progresului și păcii.

în încheiere, vă rog să-mî 
permiteți să adresez Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, po
poarelor Iugoslaviei cele mai 
bune urări de noi succese în 
construirea socialismului, în 
înflorirea patriei, în făurirea 
unui viitor de prosperitate si fea 
ricire. ț



Vizita delegației 
române în Australia

Delegația guvernamentală 
română, condusă de Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ca
re face o vizită în Australia 
la invitația guvernului acestei 
țări, a efectuat o vizită în sta
tul Victoria. La Melbourne, 
conducătorul delegației ro
mâne a fost primit de 
guvernatorul statului Robert 
Delacombe și a avut _ în
trevederi cu primul ministru 
al statului Victoria, Henry 
Boite, cu ministrul pentru 
dezvoltare, J. W. Manson și 
cu primarul orașului, R. Tal
bot.

Directorul Băncii de rezer
ve a statului Victoria a oferit 
un dejun in cinstea delegației 
române.

Vieepremierul australian 
John McEwen, a oferit în o- 
noarea delegației române un 
dineu oficial la care au luat 
parte reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, comerciale și 
industriale din Australia. Vi
eepremierul John McEwen, a 
toastat în cinstea președinte
lui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea relațiilor eco
nomice și comerciale din
tre cele două țări. Vice
președintele Gheorghe Rădu
lescu a vorbit pe larg 
despre relațiile economice in
ternaționale ale țării noastre 
și despre perspectivele dezvol
tării schimburilor comerciale 
româno-australiene.

La 12 martie, conducătorul 
delegației guvernamentale ro
mâne a avut o întîlnire cu 
președintele și cu conducerea 
companiei „Myer Emporium".

★
Delegația guvernamentală ro

mână, condusă de Gheorghe R«- 
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și-a încheiat 
la 1'2 martie vizita oficială în 
Australia, la invitația guvernului 
acestei țări. In comunicatul co
mun româno-australian dat pu
blicității se arată că, în timpul 
vizitei, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al României a 
fost primit de lordul Casey, gu
vernatorul general al Uniunii 
Australiene, de John Grey Gor
ton, primul ministru al Uniunii 
Australiene, și a acut convorbiri 
cu viceprim-ministru și minis
tru al comerțului fi industriei, 
John McEwen și cu alți membri 
ui guvernului. Delegația guver
namentală română a vizitat sta
tele New-South Wales și Victo
ria, unde a fost primită de gu
vernatorii și primii-mlniștri ai a- 
eestor state. Membrii delegației 
au vizitat diverse obiective in
dustriale și s-au întîlnit cu re
prezentanți ai cercurilor de afa
ceri și industriale.

Convorbirile, se arată în co
municat, s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială și de înțele
gere reciprocă, evidențiind mul
tiple posibilități pentru dezvol
tarea cooperării comerciale și in
dustriale. Cele două delegații au 
fost de acord că schimbul de vi
zite și contacte personale între 

O operă compusă 
in închisoare

reprezentanți oficiali și comer
ciali ai celor două țări contribuie 
ia o mai bună înțelegere între 
popoarele lor, la dezvoltarea re
lațiilor reciproce fi la stabilirea 
unui climat favorabil pentru lăr
girea relațiilor comerciale și in
dustriale dintre cele două țări. 
Delegațiile, și-au exprimat spe
ranța că asemenea contacte se 
vor dezvolta în continuare.

In scopul facilitării lărgirii 
conținute a comerțului, în con
cordanță cu obiectivele acordu
lui comercial româno-australian, 
la sfîrșitul convorbirilor a fost 
semnat un memorandum privind 
înființarea unui comitet mixt de 
comerț, format din reprezentanți 
oficiali ai celor două state care 
se vor întruni, în funcție de ne
cesități pentru a analiza evolu
ția comerțului și a explora căile 
și mijloacele corespunzătoare în 
vederea dezvoltării în continuare 
a cooperării economice și indus
triale dintre cele două țări.

★
Delegația guvernamentală 

română, condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
României, va face, începînd 
de joi, o vizită în Noua Zee- 
landa la invitația guvernului 
acestei țări. Cu prilejul vizitei 
la Wellington, vicepreședinte
le Gheorghe Rădulescu va a- 
vea convorbiri cu ministrul 
comerțului exterior, John 
Marshall, cu care va examina 
căile și posibilitățile de dez
voltare ale schimburilor eco
nomice și comerciale dintre 
România și Noua Zeelandă. 
Delegația va avea, de aseme
nea, întîlniri cu alți membri 
ai guvernului neozeelandez și 
cu reprezentanți ai vieții pu
blice.

JP e
• MIERCURI la Sofia a fost 

semnată înțelegerea de colabo
rare între Uniunea scriitorilor 
din Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea scriitorilor din 
Republica Populară Bulgaria pe 
anul 1969. Documentul prevede, 
printre altele, schimburi recipro
ce anuale de delegați, de infor
mații, schimburi de publicații 
periodice, vizite pentru docu
mentare, traduceri din literatu
ra română și bulgară.

• MIERCURI s-au încheiat 
ia Praga lucrările Congresului 
Național al organizațiilor de co
pii și tineret din R. S. Ceho
slovacă. Congresul a adoptat o 
serie de documente privind ac
tivitatea viitoare a acestor orga
nizații și a stabilit structura lor 
organizatorică. In cadrul lucră
rilor Congresului au luat cuvîn- 
tul L. Svoboda, președintele 
R. S. Cehoslovace și E. Erban. 
președintele C.C. al Frontului 
Național.

• IN CADRUL celei de-a 
55-a sesiuni a Comitetu
lui pentru problemele sediului 
UNESCO, care s-a deschis marți

Isang Yun în temniță : „se apro
bă hîrtie și instrumente de scris"

mare a protestelor unor aseme
nea personalități ale vieții mu
zicale ca Igor Stravinski. Pierre 
Boulez. Arthur Rubinstein, ofi
cialitățile de la Seul au admis 
să i se permită lui Isang Yun 
„să dispună in celulă de hîrtie 
ți instrumente de scris pentru a 
compune". Fără pian, într-o ce
lulă întunecoasă, compozitorul 
a creat după aproape opt luni 
de eforturi o operă remarcabilă.

Cercetate de forurile de re
sort sud-coreene partitura și li
bretul operei au fost expediate 
destinatarului : teatrul de operă 
din Niirnberg. Pe prima pagină 
a partiturii muzicale oficialită
țile sud-coreene au aplicat o 
ștampilă : „Nu este subversiv", 
însoțită de următoarea adno
tare : „Există idei nihiliste dar 
nu se urmărește subminarea 
guvernului". Simțul ridicolului 
este, după cum o probează șo
cant adnotările oficialilor sud- 
coreeni, totalmente, absent în 
rindurile autorităților de la 
Seul. Dincolo de aspectul ridi
col rămîne tragicul situației 
create de un regim dictatorial.

P. N.

R. S. CEHOSLOVACA. Construcție modernă la Ostrava, în nordul Moraviei

• TRATATIVELE dintre 
reprezentanții Marii Brita
nii. Olandei ?i R-F. a Ger
maniei privind producerea 
în comun de uraniu îmbo
gățit constituie un element 
de natură să complice rela
țiile statelor Europei occi
dentale. Ziarul britanic 
„Evening Standard" arată 
că ele au loc într-o perioa
dă cind cei șase membri ai 
Pieței comune urmau să 
studieze posibilitatea coo
perării pentru producția de 
uraniu îmbogățit f și aveau 
în vedere, in primul rînd, 
adoptarea procedeului fran
cez. Ziarul consideră că „ne
gocierile intre Marea Brita
nic, Olanda și Germania Fe
derală constituie o manevră 
politică de a lega Marea 
Britanie de C.E.E.".

s o uIr- -t
la Palatul UNESCO din Paris, 
reprezentantul României, amba
sadorul Valentin Lipatti, a fost 
ales președinte al acestui orga
nism permanent, din care fac 
parte 15 țări.

INTÎLNIREA MINIȘTRILOR 
AGRICULTURII DIN ȚĂRILE 

MEMBRE ALE C.A.E.R.

• LA Sofia și-a încheiat lu
crările întilnirea miniștrilor a- 
griculturii din țările membre ale 
C.A.E.R. Au fost discutate pro
bleme referitoare la adîncirea 
și extinderea colaborării tehni- 
co-științifice în domeniul agri
culturii și industriei alimentare.

Din țara noastră, la întîlnire a 
participat o delegație a Consi
liului Superior al Agriculturii, 
condusă de Bela Cseresnyes. 
vicepreședinte al Consiliului.

• SUBCOMITETUL pentru 
relații externe al Senatului Sta
telor Unite s-a întrunit marți 
într-o ședință închisă pentru a 
dezbate actualele negocieri din
tre Departamentul de Stat și 
guvernul spaniol în problema 
bazelor americane din Spania. 
La încheierea ședinței nu au 
fost difuzate nici un fel de in
formații. Subcomitetul este con
dus de senatorul Stuart Syming
ton (democrat din partea statu
lui Missouri) și a fost creat 
luna trecută pentru a examina 
angajamentele militare și de 
altă natură ale Statelor Unite în 
străinătate.

Patriot» sud-vietnamezi
*

continuă atacurile
Forțele patriotice din Vi

etnamul de sud au lansat noi 
atacuri asupra pozițiilor de
ținute de trupele americano- 
saigoneze în împrejurimile 
capitalei sucl-vietnameze, în 
provincia Tay Ninh, în zona 
platourilor înalte și în Delta 
Mekor.gului. în apropierea 
bazei aeriene a S.U.A. de la 
Bien Hoa, grupuri de patrioți 
au angajat lupte cu o unitate 
americană. Totodată, detașa
mente ale Frontului Național 
de Eliberare au atacat un 
convoi american la aproxima
tiv 5 kilometri de Dau Tieng, 
în provincia Tay Ninh. Mili
tarii americani nu s-au putut 
degaja din încercuire decît 
după 6 ore, deși în cursul lup
telor a intervenit și artileria 
— relatează corespondentul 
agenției France Presse.

In regiunea platourilor 
înalte, la 27 și la 44 kilometri 
vest, de localitatea Kontum, 
au avut loc, de asemenea, noi 
ciocniri Intre unitățile F.N.E. 
și trupele inamice.

In cursul nopții de marți 
spre miercuri, forțele patrio
tice au bombardat cu mortie- 
re instalațiile militare ame- 
ricano-saigoneze din orașul 
Soc Iran, capitala provinciei 
Bauyen, din Delta Mekongu
lui. Tot în această zonă, patri- 
oț.ii au supus unui nou atac 
aerodromul de la Bac Lieu, 
utilizat de forțele inamice.

Potrivit relatărilor cores
pondenților occidentali apro
ximativ 10 baze militare ame-

întrevederile franco-vest-

germane
Joi și vineri au loc în 

eapitala Franței întreve
deri ale cancelarului Kie- 
singer cu președintele 
de Gaulle și cu alți oa
meni de stat francezi.

Vizita la Paris a șefului gu
vernului vest-geiman face parte 
din consultările periodice sta
bilite prin tratatul dintre Franța 
și R.F.G. încheiat în urmă eu 
șase ani. Pentru pregătirea aces
tei vizite, ministrul de externe 
francez, Michel Debre, a fost la

• ÎNTRE reprezentanții par
tidelor de opoziție care au ac
ceptat să se întilnească cu ofi
cialități guvernamentale în ve
derea examinării actualei si
tuații din Pakistan s-au ivit 
marți primele disensiuni impor
tante, au transmis agențiile de 
presă la sfîrșitul celor două re
uniuni de lucru, care au avut 
loc la Rawalpindi. Dacă, în rîn- 
dul partidelor de opoziție con
sensul a fost unanim in ceea ce 
privește necesitatea introducerii 
votului universal și direct și a 
instaurării unui regim federal 
cu autonomie regională, în ceea 
ce privește principiul reprezen
tării în viitoarea Adunare Na
țională n-a putut fi stabilit un 
punct de vedere comun .

Marți seara a luat sfîrșit 
ediția de primăvară a Tîrgu- 
lui internațional de la Leip
zig, la care au participat a- 
proximativ 9 300 de expo
zanți, reprezentînd organi*  
zații economice și comerciale 
din 05 de țări ale lumii. In 
cele zece zile de funcționare, 
pavilioanele tîrgului au fost 
vizitate de 600 000 de per
soane.

Teatrul de Operă din Niirn- 
berg și-a inaugurat stagiunea cu 
o operă bufă intitulată „Văduva 
fluturelui", a cărei partitură e 
semnată de compozitorul sud- 
coreean Isang Yun. Pe progra
mul de sală, sub titlul lucrării 
lirice, figura o inscripție origi
nală : „operă compusă in închi
soare".

Istoria operei „Văduva flutu
relui". apreciată foarte elogios 
de critica muzicală vest-ger- 
mană, cuprinde in ea un frag
ment din drama intelectualității 
sud-coreene sub regimul anti
popular de la Scul. Muzician de 
mare talent, Isang Yun a plecat 
in primăvara anului 1966 într-o 
călătorie de studiu în Elveția și 
R.F.G. Ca 6 iunie 1967, cînd se 
afla Ia Niirnberg, el a primit un 
telefon din partea unei persoane 
care se dădea drept un admi
rator al muzicii sale și care ii 
propunea o întîlnire spre a dis
cuta „chestiuni de creație". A- 
juns la locul întîlnirii, Yun a 
fost pur și simplu răpit și „ex
pediat" în Coreea de sud îm
preună cu alte 15 personalități 
coreene capturate în condiții si
milare pe. teritoriul Germaniei 
occidentale. Victimă a unei ope
rațiuni samavolnice patronate 
de ambasada sud-coreeană la 
Bonn, compozitorul s-a văzut 
implicat într-un simulacru de 
proces desfășurat la Seul. El a 
fost condamnat la 15 ani închi
soare sub acuzarea de a fi „a- 
tentat la siguranța statului" ; în
vinuire care ascunde, în fapt, 
răzbunarea autorităților pentru 
repetatele declarații publice 
prin care Yun înfiera regimul 
dictatorial sud-eoreean (cu cîtc- 
va săptămîni in urmă el a fost 
eliberat, fiind grav suferind de 
cord).

Timp de șase luni, autorită
țile au respins unul după altul 
memoriile compozitorului, prin 
care acesta cerea să i se îngă
duie să compună în celula sa 
din închisoare. Numai ca ur-

La actuala ediție a tîrgu
lui, tara noastră a fost repre
zentată de 11 întreprinderi 
de comerț exterior, care au 
expus o variată gamă de ma
șini, utilaje și mașini-unelte, 
în special utilaj petrolier și 
altele.

ricano-saigoneze au fost ținte
le atacurilor lansate marți 
noaptea și miercuri diminea
ța de forțele Frontului Națio
nal de Eliberare. Bombardie
rele gigantice americane 
„B-52“ au efectuat în acest 
timp raiduri în împrejurimile 
localității Lai Khe, la aproxi
mativ 50 km nord de Saigon 
și in sectorul Kontum. 

AUSTRIA. La Viena se construiește un al patrulea pod peste 
Dunăre

începutul acestei săptămîni la 
Bonn unde a discutat cu minis
trul de externe vest-german, 
Willy Brandt diverse aspecte ale 
relațiilor franco-vest-germane. 
Aceste relații sînt în momentul 
de fată afectate de criza care a 
izbucnit în cadrul Uniunii Eu
ropei Occidentale, iar diplomația 
vest-germană a refuzat să spri
jine poziția franceză față de 
Anglia.

Cancelarul Kiesinger a decla
rat că în cadrul întrevederilor 
pe care le va avea la Paris vor 
ii abordate „disputele privitoare 
Ia Piața comună și la Uniunea 
Europei occidentale".

Comenlînd vizita la Paris a 
cancelarului Kiesinger, corespon
dentul din Bonn al agenției 
Renter, transmite : „Cercurile 
politice vest-germane nu se 
așteaptă la nici un rezultat con
cret de la apropiatele convorbiri, 
dar există speranțe că exprima- 
lea în ambele țări a necesității 
continuării cooperării dintre 
Franța și R.F.G. va duce la in- 
stalaiea unui climat diplomatic 
mai favorabil între cele două 
țări".

Puternică mișcare
grevistă in Italia

ROMA 12 — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : începînd de miercuri 
dimineața, în întreaga Italie 
se desfășoară greva generală 
de 24 de ore, declarată de 
aproape doua milioane de 
muncitori agricoli, dijmasi 
și cultivatori de flori, aparți- 
nînd celor trei mari centrale 
sindicale — C.C.I.L. C.I.S.L. 
și U.I.L. Greviștii revendică 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, respecta
rea drepturilor lor sindicale 
se pronunță împotriva pozi
ției asumate de Confederația 
marelui patronat agricol — 
Confagricultura — față de re
glementarea problemelor
muncitorilor agricoli și dij- 
mașilor.

In actualele condiții de pu
ternică afirmare a mișcării 
revendicative a oamenilor 
muncii din Italia, greva gene-
raia de la 12 martie sporește 
in importanță datorită faptu
lui că alături de salariatii 
agricoli se află și dijmașii din 
sud, care revendică dreptul de 
a încheia contracte de mun
că la nivel provincial. In re
giunea Puglia și provincia 
Trapani greva se va desfășu- 
. .i timp de trei zile.

AL IX-LEA CONGRES AL U.C.I.

Expunerea președintelui 
losip Broz Tito

consacrată celor 50 de ani de luptă revoluționară

a comuniștilor din Iugoslavia

în prima zi a lucrărilor ce
lui de-al IX-lea Congres al U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia, președintele I. B. Tito 
a prezentat expunerea „50 de 
ani de luptă revoluționară a 
comuniștilor din Iugoslavia".

Cei 50 de ani care au trecut, 
a spus el, sînt însemnați nu 
numai din punctul de vedere 
al dezvoltării unui partid mun
citoresc revoluționar, care a 
parcurs în acest răstimp un 
drum dificil dar glorios de 
luptă, trecînd printr-un proces 
de construcție - și maturizare 
ideologică, în focul unor lupte 
crîncene și jucînd un rol hotă- 
rîtor în evenimentele istorice 
din cursul celui de-al doilea 
război mondial, în revoluția 
noastră socialistă și în făuri
rea societății socialiste și de
mocratice, bazată pe autocon- 
ducere. Această perioadă re
prezintă totodată, o jumătate 
de secol din istoria Iugoslaviei, 
în cursul căreia popoarele și 
naționalitățile țării noastre au 
trecut prin evenimente im
portante și furtunoase, prin cri
ze și frămîntări și — mulțu
mită tocmai forței mișcării 
muncitorești și detașamentului 
ei politic conducător P.C.I. — 
respectiv U.C.I. — și-au cuce
rit și și-au menținut indepen
dența, au înfăptuit profunde 
transformări sociale, au asigu
rat o dezvoltare fără prece
dent, cîștigîndu-și un mare 
prestigiu în lume.

Imediat după eliberarea țării 
noastre, a arătat el mai depar
te, am trecut la făurirea unui 
nou sistem social-politic, un 
sistem socialist bazat pe parti
ciparea maselor largi popu
lare la putere, la conducerea 
treburilor de stat și obștești și 
la soluționarea problemelor e- 
sențiale ale construcției socia
liste. Bazele unei asemenea 
participări a popoarelor la via
ța socială au fost puse în de
cursul luptei desfășurate pînă 
atunci prin crearea unei miș
cări populare de masă tot mai 
puternice, a Frontului Popu
lar, sub conducerea partidului.

Asigurînd construirea socie
tății noastre socialiste, s-a ară
tat mai departe în expunere, a 
trebuit să ducem totodată lupta 
pentru independență și egali
tatea în drepturi în relațiile in
ternaționale, împotriva perma
nentelor încercări de impunere 
a dominației străine.

Pe planul politicii externe, 
P.C.I. s-a pronunțat, în peri
oada care a urmat încheierii 
războiului, pentru o colabo
rare strînsă, pentru prietenie 
și alianță cu U.R.S.S. și țările 
de democrație populară, încre
zător în posibilitatea unor re
lații bazate pe egalitate în 
drepturi între popoarele țări
lor socialiste, ținînd seama de 
faptul că în aceste țări se află 
la putere clasa muncitoare și 
partidele comuniste.

Apreciindu-se că s-a produs 
o cotitură importantă în dez
voltarea societății iugoslave în 
toate domeniile de activitate, 
în expunere sînt enumerate 
înfăptuirile importante ale po
poarelor Iugoslaviei socialiste. 
Au fost obținute succese mari 
în dezvoltarea economiei, au 
fost puse bazele pentru conti
nuarea unei dezvoltări rapide 
și multilaterale. Venitul națio
nal al Iugoslaviei este în pre
zent aproape de cinci ori mai 
mare decît înainte de război. 
In același timp s-a schimbat 
radical structura socială a 
populației. Dacă în 1947 trei 
sferturi din populație trăia ex
clusiv pe seama agriculturii, 
în prezent mai mult de jumă
tate — 51,5 la sută — trăiesc 
de pe urma industriei și a al
tor activități neagricole.

Iugoslavia dispune în mo
mentul de față de o puternică 
bază energetică. Producția de 
energie electrică atinge 20,6 
miliarde Kwh, ceea ce repre
zintă de 20 de ori mai mult de
cît înainte de război.

A crescut mult participarea 
Iugoslaviei la diviziunea in
ternațională a muncii. In struc
tura exporturilor, primul loc 
este ocupat de produsele in
dustriale, a căror pondere re
prezintă peste 3/4 din valoa
rea globală a mărfurilor ex
portate. Iugoslavia participă 
sub diverse forme la coopera
rea internațională. In. multe 
(ări sînt executate cu partici
pare iugoslavă lucrări impor
tante, cum ar fi construcții in
dustriale, instalații portuare, 
șosele și alte obiective. înalta 
capacitate a economiei Iugos
laviei este dovedită prin faptul 
că se produc un număr mare 
de mașini complexe.

In agricultură se obțin re
colte care ating, iar la unele 
culturi chiar depășesc, nivelele 
mondiale, deși în acest dome

principiul internaționalismului, 
impunînd in numele acestui 
principiu obligații unilaterale 
unor partide, ca și cum inter
naționalismul nu este în pri
mul rînd o reflectare a con
științei și a cunoașterii de că
tre fiecare partid a necesită
ții unei legături între intere
sele sale și lupta desfășurată 
pe plan internațional împotri
va reacțiunii și a imperialis
mului. In numele internațio
nalismului se justifică obliga
tivitatea unei „linii generale" 
care, potrivit experiențelor de 
pînă acum, a reprezentat fie 
un dictat, fie un compromis 
neprincipial între concepții și 
interese foarte diferite ale 
unor partide, pe seama altor 
partide și mișcări, ceea ce a 
împiedicat în mod obiectiv 
unele partide și mișcări să 
găsească forme proprii de 
luptă și de rezolvare în reali
zarea obiectivelor revoluțio
nare.

Noi, comuniștii din Iugosla
via, a declarat vorbitorul, nu 
considerăm că am găsit răs
punsurile la toate dilemele ac- 
1uale ale socialismului și sîn
tem conștienți de problemele, 
greutățile și chiar lipsurile 
existente în aplicarea propriei 
noastre politici. Fie ca rezul
tatele în dezvoltarea noilor re
lații sociale, în gradul de uma
nizare și eliberare a societă
ții noastre, în crearea de con
diții pentru o viață mai bună 
a oamenilor muncii și pentru 
satisfacerea nevoilor materia
le și cerințelor spirituale să 
constituie criteriul justeței și 
al succesului politicii și prac
ticii noastre. Fie ca criteriul 
de bază al adevăratului inter
naționalism și caracterul revo
luționar al Uniunii noastre, 
precum și al oricărui alt 
partid muncitoresc revoluțio
nar să fie contribuția crea
toare la practica internaționa
lă și la ideile socialismului, la 
lupta concretă împotriva im
perialismului, pentru pacea și 
independența popoarelor, pen
tru adevărata eliberare a 
muncii.

A doua zi a lucrărilor

niu mai sînt încă multe pro
bleme nesoluționate.

Fără nici un fel de exage
rare, a spus președintele 
U.C.I., putem astăzi afirma că 
am efectuat cu succes schim
bările de bază necesare. Am 
reușit să realizăm aceasta în 
primul rînd datorită unității 
partidului, datorită faptului că 
am înlăturat încă în fașă încer
cările de scindare a acestuia 
și ne-am opus cu energie Ia 
toate încercările de negare a 
rolului său politico-ideologic 
de conducere în societatea 
noastră. Și în special datorită 
faptului că s-a descătușat ini
țiativa tuturor forțelor crea
toare stimulate și eliberate în 
urma revoluției,

Trecînd la problemele de 
politică externă, I. B. Tito a 
declarat: Noua Iugoslavie so
cialistă a acordat totdeauna o 
importanță deosebită relațiilor 
internaționale, s-a situat cu 
hotărire de partea forțelor 
progresiste și antiimperialiste, 
acordind ajutor luptei popoa
relor pentru libertate și inde
pendență, pentru relații inter
naționale democratice și egale 
in drepturi, sprijinind toate 
forțele păcii și ale progresului. 
Nu numai U.C.I., dar și toate 
organizațiile social-politice iu
goslave au dezvoltat relații in
ternaționale largi, promovînd 
colaborarea multilaterală cu 
mișcările revoluționare anti
imperialiste și anticolonialiste 
clin lume.

Vorbitorul a subliniat răs
punderea care incumbă țărilor 
socialiste, care sînt chemate să 
demonstreze întregii lumi re
zultatele pe care le obțin în 
făurirea unor noi relații so
ciale. Relațiile pe care le stabi
lesc pe plan internațional ar 
trebui să constituie un exem
plu în ce privește respectarea 
consecventă a dreptului fiecă
rui popor la dezvoltarea libe
ră și multilaterală.

Sîntem însă în continuare, a 
spus I. B. Tito, martorii unor 
practici potrivit cărora în re
lațiile între țările socialiste și 
partidele comuniste se apelea
ză, în mod abuziv uneori, la

BELGRAD 12. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Miercuri dimineața,
in prima ședință plenară a ce
lui de-al IX-lea Congres al U- 
niunii Comuniștilor din Iugosla
via, delegații au adoptat urmă
toarea ordine de zi, propusă de 
Edvard Kardeli, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., care a 
prezidat prima ședință.

J) Rapoartele privind activi
tatea organelor U.C.I. — a Co
mitetului Central, precum și a 
Comisiilor de control și de revi
zie ; 2) Raportul „Problemele in
terne și internaționale actuale și 
rolul U.C.I. în cadrul sistemului 
socialist bazat pe autoconduce- 
re", prezentat de președintele 
U.C.I., Iosip Broz Tito; 3) Adop
tarea regulamentului privind lu
crările celui de-al IX-lea Con
gres, alegerea organelor de lu
cru yi a prezidiilor comisiilor 
Congresului; 4) Adoptarea hotă- 
rîrii cu privire la numărul, ale
gerea și verificarea membrilor 
organelor U.C.I.; 5) Rapoartele 
comisiilor și adoptarea documen
telor celui de-al IX-lea Congres 
al U.C.I.; a) Rezoluția „Dezvol
tarea socialistă în Iugoslavia pe 
baza autoconducerii și sarcinile 
Uniunii comuniștilor" ; b) Rezo
luția „Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia în lupta pentru o co
laborare internațională bazată 
pe egalitatea în drepturi, pentru 
pace șt socialism" ; c) Rezoluția 
„Bazele ideologico-politice ale 
dezvoltării în continuare a Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via" ; d) Statutul U.C.I. ; 6) Ve
rificarea alegerii organelor și a- 
legerea președintelui Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia; 7) Di
verse.

Congresul a hotărît ca rapoar
tele de activitate ale C.C. și co
misiilor de control și revizie, pre
zentate anterior în scris delega- 
ților, să nu mai fie citite în 
plenară, iar discuțiile pe margi
nea acestor rapoarte să se des
fășoare pe comisii. Congresul a 
adoptat de asemenea hotărîrea 
de a nu se da citire raportului 
președintelui U.C.I., I. B. Tito, 
„Problemele interne și interna
ționale actuale și rolul U.C.I. în 
sistemul socialist bazat pe auto- 
conducerc", deoarece președinte
le Tito îl pusese anterior la dis
poziția tuturor delegațiilor. In 
legătură cu acest document, pre
ședintele Iosip Broz Tito a rostit 
un cuvînt introductiv.

După pauză, Congresul și-a 
continuat lucrările în ședință 
plenară sub președinția lui Vla
dimir Bakarici, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I. In cadrul 
acestei ședințe a fost adoptat re
gulamentul de desfășurare a lu
crărilor și au fost constituite co
misiile și organele de lucru ale 
Congresului.

In cursul după-amiezii, lucrări
le s-au desfășurat în cadrul ce
lor șapte comisii politice.

In afara problemelor aflate pe 
ordinea de zi a Congresului, pa
tru dintre comisii discută sepa
rat problemele sociale, econo
mice și politice ale dezvoltării in
terne din Iugoslavia și poziția 
Uniunii Comuniștilor în legătură 
cu acestea, în conformitate cu 
proiectul de rezoluție „Dezvol
tarea socialistă a Iugoslaviei pe 
baza autoconducerii și sarcinile 
Uniunii Comuniștilor".

Comisia pentru discutarea po
liticii yi sarcinilor U.C.I. în do
meniul relațiilor internaționale yi 
al mișcării muncitorești interna
ționale a dezbătut proiectul de 
rezoluție „U.C.I. în lupta pentru 
o colaborare internațională baza
tă pe egalitatea în drepturi, pen
tru pace și socialism".

Comisia pentru dezvoltarea în 
continuare a U.C.I. a luat în 
discuție proiectul de rezoluție 
„Bazele ideologico-politice ale 
dezvoltării în continuare a Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia", 
iar comisia pentru statut discută 
proiectul de statut al U.C.I.

★
In numărul de joi 13 martie 

a.c. al revistei „Komunist", organ 
al U.C.I., este publicat Salutul 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român adresat ce
lui de-al IX-lea Congres al U- 
niunii Comuniștilor din Iugosla
via, prezentat de către tovarășul 
Emil Bodnaraș.

★
Miercuri după-amiază, dele

gația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., care participă la lu
crările celui de al IX-lea Con
gres al U.C.I., a făcut o vizită 
la vechea fortăreață de la Ka- 
lemegdan. Cu această ocazie, 
membrii delegației au luat cu
noștință de exponatele cuprin
se în cadrul Muzeului Militar, 
situat în incinta fortărețe!.
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