
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
SESIUNII MARII

ADUNARI NAȚIONALE
Lucrările primei sesiuni a ce

lei de-a Vl-a legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România au con
tinuat în cursul zilei de vineri.

Dimineața au avut loc ședin
țe de lucru ale unor comisii 
permanente în legătură cu 
examinarea proiectelor de legi 
înscrise în continuare pe ordinea 
de zi a Marii Adunări Națio
nale.

După-amiază, lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale s-au 
desfășurat în ședință plenară.

La intrarea în sală, deputății 
și invitații au întîmpinat cu pu
ternice aplauze pe conducătorii 
de partid și de stat.

In loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Gheorghe Apostol, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Con
stantin Drăgan. lanos Fazekas, 
Petre Lupți, Manea Mănescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu.

In loja din stingă au luat loc 
membrii Consiliului de Stat.

Au asistat numeroși invitați — 
activiști de partid și de stat, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obștești, 
personalități ale vieții economi
ce, științifice și culturale.

T prezenți șefi ai misiunilor

diplomatice acreditați în țara 
noastră. Au asistat, de aseme
nea, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

După ce a deschis lucrările 
ședinței, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Ștefan Voitec, 
a dat cuvîntul deputatului Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care a pre
zentat expunerea la Proiectul de 
lege cu privire la organizarea și 
funcționarea Consiliului Econo
mic. Raportul Comisiei economi- 
co-financiare la acest proiect de 
lege a fost prezentat de depu
tatul Aurel Vijoli, președintele 
comisiei.

Au avut loc apoi discuții, la 
care au luat cuvîntul deputății 
Costache Sava, director general 
al Combinatului petrochimic-Pi- 
tești, și Gheorghe Pană, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Rrașov al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean.

Proiectul de, lege a fost dis
cutat apoi pe articole și supus în 
întregime votului deputaților.

Marea Adunare Națională a a- 
doptat prin vot secret, cu bile, 
Legea cu privire la organizarea 
și funcționarea Consiliului Eco
nomic.

Primit cu vii aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, care a prezentat ex-

punerea la Proiectul de lege pri
vind înființarea, organizarea fi 
funcționarea Consiliului Apărării 
Republicii Socialiste România. 
Deputatul general de armată 
Ion Tutoveanu, vicepreședinte al 
Comisiei pentru probleme de a- 
părare, a prezentat raportul Co

lege, 
luat 

Mili-
Miu

misiei la acest proiect de
La discuția generală au 

cuvîntul deputății Nicolae 
taru, general-locotenent, și 
Dobrescu, prim-secretar al Co
mitetului județean — Iași al
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Tovarășul
Nicolae Ceaușescu

a primit pe
ambasadorul Turciei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat, a primit vineri pe amba
sadorul Turciei, Kamuran Gii- 
riin, la cererea acestuia, în le
gătură cu apropiata vizită pe

care președintele Consiliului 
de Stat o va face în Turcia.

La primire a luat parte Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Q

STUDENTUL la Înălțimea
CONDIȚIEI SALE SOCIALE

Datoria de a învăța continuu 
avînd perspectiva permanentă 
a integrării viitoare cu întrea
ga energie, activ, competent la 
crearea de opere materiale si 
spirituale, pentru edificarea so
cietății socialiste în patria noas
tră. pretinde studenților. în 
anii de învățătură, un efort 
matur pentru o temeinică pre
gătire profesională — prin însu
șirea unor cunoștințe ample des
pre lume, despre viată și so
cietate. orientarea sigură pe 
care o dă formația materialis
tă, o sumă de cunoștințe pre
cise in domeniul filozofiei mar
xiste. al științelor naturii și 
al științelor sociale. înțelege
rea acestor Imperative esen
țiale, implicînd acțiune efici
entă din partea studentului în 
activitatea universitară cotidi
ană, înseamnă, de fant. înțele
gerea exactă a locului și ro
lului său nropriu în societatea 
socialistă, în lumea contempora
nă.

în acest spirit, adunarea ge
nerală pentru dare de seamă și 
aleger’ a Asociației Studenților 
de la ’ acuitatea de filozofie din 
Cănit: 5. a analizat multilateral, 
rapor. .id realizările de pînă 
acum la parametrii exigențelor 
superioare ale anului 1969. mă
sura în ctre viitorii specialiști 
îsi îndeplinesc principala 
îndatorire — învățătura — 
Iul ne care organizațiile de 
neret. prin diferite acțiuni 
initiative, l-au jucat în ultima 
perioadă în activitatea comple
xă de educare a studenților, 
direcțiile. modalitățile concre
te de lucru pentru viitor.

Marea majoritate a studen
ților studiază cu seriozita
te si pasiune, se pregătesc te
meinic. 88.65 la 
tii prezent! la 
iarnă au note 
mătate din ei

lor 
ro
ti
și

sută din studen- 
examenele din 

intre 7—10, ju- 
obtinînd numai

note de 9 și 10. A crescut nu
mărul de note foarte bune 
fată de sesiunea din iarnă 1S37, 
49 de studenti au obținut nu
mai „10“.

Cerințele generale care vi
zează pregătirea temeinică a 
studenților și. în special, par
ticularitățile pregătirii studen
ților din Facultatea de filozo
fie, au generat în adunare o 
atmosferă exigentă de dezba
tere activă a situației profesio
nale, tendințele de delăsare, de 
lipsă ae profunzime în pregă
tire 
lă 
Iul 
liști 
tie care nu poște mulțumi. Un 
număr mare de studenti nu au 
promovat toate examenele, ori 
nu s-au prezentat la unul sau 
mai multe examene. La anul III 
— filozofie sînt integraliști nu
mai 6 studenti din 21. la anul 
I — psihologie numai 9 stu
denti. din 30. la snul II sint 31 
nepromovati și 6 neprezentati 
la nici un examen. Firește, s-a 
precizat. în condițiile pregătirii 
universitare, răspunderea pen
tru rezultatele obținute revine în 
primul rînd studenților respec
tivi. Dar, asemenea situații con
stituie și pentru Asociația Stu
denților. pentru organizațiile 
U.T.C. de an, un prilej serios 
de reflecție. Aceasta impli
că promovarea unui spirit 
de exigentă înalt, privind 
comportarea studenților și in
teresul lor zilnic pentru pregă
tirea profesională, care să nu 
se manifeste exclusiv cu prile
jul examenelor, ci să fie pre
zent. la cursuri și seminar!!, pe 
parcursul întregului proces de 
învățămînt.

în ceea ce privește activita-

fiind analizate cu toa- 
seriozitatea. Din tota- 
studentilor. sînt integra-
69,76 la sută — o situa-

ION TRONAC
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Continuind seria intilnirilor dintre

tineri și sportivii pe care aceștia ii 
indrăgesc, „Scinteia tineretului", in
colaborare cu secția propagandă
a C.N.E.F.S., organizează luni 17 martie,

orele 19, in sala Floreasca

0 ÎNTÎLNIRE
ÎNTRE FOTBALIȘTI
Șl SIMPATIZANȚI

Programul întîlnirii se constituie sub forma unui dialog 
sportiv și artistic.

1. INTERVIURI PREVĂZUTE Șl... NEPREVĂZUTE
loan Chirilă va prezenta, în cadrul unor scurte interviuri, 

pe toți jucătorii lotului național de fotbal.
2 CUM PREGĂTIM JOCURILE DIN CADRUL PRELIMINA

RIILOR C. M. DE FOTBAL
Angelo Niculescu, antrenorul echipei naționale, va susține 

în fața publicului „programul strategic' pe baza căruia se 
fac pregătirile pentru Atena și Lausanne.

3. ACTORII DESPRE... FOTBAL
Renumifi actori ai unor teatre din București 

în fața publicului opiniile lor despre — se poate 
fotbal.

4. SURPRIZE... MUZICALE
Fotbaliștii și spectatorii vor avea în mijlocul

vor susține 
altceva ? —

Fotbaliștii și spectatorii vor avea în mijlocul lor cîntărefi 
de muzică ușoară, iubitori ai fotbalului, care vor aduce In 
cadrul întîlnirii cîteva suprize muzicale.

Participarea publicului la această întîlnire va avea Joc .pe 
bază de invitații care vor fi distribuite prin organizațiile 
U.T.C. din școli, întreprinderi, facultăți, cluburi sportive ți du
minică la casele de bilete ale stadionului „23 August*.

Invitațiile sînt gratuite.

Proletari din toate țările, unițî-vîl

CHEMAREA
generale a

Asociației Studenților

din Facultatea de filo

zofie adresată întregii

studențimi a patriei
Anul 1969, anul hotăritor al cincinalului, marcat la începutul 

lui martie prin actul reafirmării voinței Întregului popor de a 
Înfăptui politica partidului, îmbracă semnificații politice deose
bite prin aniversarea unui sfert de veac de la eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist, prin efortul mobilizator cu care poporul 
nostru intimpină al X-Iea Congres al P.C.R.

Noi, studenții Facultății de filozofie, care ne pregătim să de
venim miiitanți sociali pe frontul ideologiei, ne exprimăm ade
ziunea unanimă la politica internă și externă a partidului și sta
tului nostru, fată de măsurile adoptate pentru perfecționarea 
economici, a vieții de stat și obștești, pentru adincirea continuă 
a democrației socialiste. Prin întreaga activitate ne angajăm să 
contribuim cu toată capacitatea și elanul nostru tineresc Ia înfăp
tuirea programului stabilit de partid pentru ridicarea neconte
nită a patriei socialiste. Ne exprimăm sentimentul de recunoș
tință pentru perfecționările aduse școlii superioare, pentru îm
bunătățirea condițiilor de studiu și viată, sintem conștienți că 
posibilitățile optime de care dispunem pentru realizarea plenară 
a dezideratelor noastre, sporesc responsabilitățile sociale și po
litice pentru fiecare dintre noi.

Chibzuind cu maturitate asupra sarcinilor ce ne revin, ne pro
punem să intensificăm activitatea de pregătire profesională și 
de cercetare științifică, să aprofundam filozofia marxlst-leni- 
nistă, tezaurul de valori și idei creatoare ale partidului nostru, 
să participăm cu insufletire la acțiunile voiuntar-patriotice și 
de gospodărire a căminelor și cantinelor noastre, să constituim, 
prin întreaga comportare in facultate și în afara ei, un exem
plu de inaltă responsabilitate și conduită cetățenească.

Conștienti că investițiile din învătămînt sînt beneficii pentru 
noi, că de profunzimea pregătirii fiecărui student depinde în
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Primirea de către tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

a șefilor misiunilor diplomatice

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și președin
tele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, au primit, vi
neri seară, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, pe șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București, care au pre
zentat felicitări pentru reale
gerea în aceste funcții, de că
tre Marea Adunare Națio
nală.

La solemnitate a luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Au prezentat felicitări am
basadorii : R. P. Bulgaria — 
Gheorghi Bogdanov, decanul 
corpului diplomatic, R. D. 
Vietnam — Hoang Tu, Italiei
— Niccolo Moscato, R. P. Un
garia — Jozsef Vince, R. D. 
Germane — Ewald Moldt, El
veției — Charles-Albert Du
bois, Uniunii Sovietice — A. V. 
Basov, R. P. Albania — Josif 
Pogace, Iranului — Soltan 
H. V. Sanandaji, Greciei — 
Jean Ch. Cambiotis, Turciei
— nuran Giiriin, Argenti
nei —i Rogelio R. Tristany, 
Pakistanului — .Tamsheed K. 
A. Marker, Suediei — baron 
Cari Rappe, Belgiei — Jan 
Adriaenssen, Finlandei — 
Kaarlo Veikko Makela, R. P. 
Polone — Jaromir Ochedusz- 
ko, Japoniei — Toshio Mit- 
sudo, Olandei — Dirk van 
Eysinga, R. S. Cehoslovace — 
Karel Kurka, Indoneziei — 
Hamzah Atmohandojo, Aus-

triel — Eduard Tschop, Repu
blicii Arabe Unite — Mou- 
stapha Mouzkhtar, R. P. Mon
gole — 
Bataa, 
Jesus 
Marii 
Seward 
Pierre 1 
raelului 
Braziliei
De Salvo Coimbra ; însărci
nați cu afaceri ad-interim ai: 
Danemarcei — R. Wagner 
Hansen, Republicii Chile — 
Rolando Stein, R. P. Chineze
— Ma Siu-Sîn, Republicii O- 
rientale a Uruguayului — 
Juan Carlos Nadal Jaume, 
Republicii Irak — Jamil Al 
Windawi, Republicii Venezue
la — E Conde Barrios, R.P.D. 
Coreene — Pak Bon Son, 
R.S.F. Iugoslavia — Milorad 
Komatina, R. F. a Germaniei
— Franz Drutschmann ; pre
cum și Harry G. Barnes, con
silier al Ambasadei S.U.A., 
B. D. Goswami, prim-secretar 
al Ambasadei Indiei, Tran- 
Kien, prim-secretar al Repre
zentanței permanente a Fron
tului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, și Ri- 
chardo Gimenez-Arnau. șeful 
Reprezentanței consulare și 
comerciale a Spaniei.

în numele ambasadorilor, 
miniștrilor plenipotențiari și 
însărcinaților cu afaceri ai 
misiunilor diplomatice, acre
ditați la București și a între
gului corp diplomatic, amba
sadorul
GHEORGI1I
decanul corpului diplomatic, a

Damdinnerenghiin 
Republicii Cuba — 
Barreiro Gonzales, 
Britanii — Denis 
Laskey, Franței — 

Pelen ; miniștrii : Is- 
— Eliezer Doron, 

i — Marcos Antonio

al Consi- 
Republicil

dumnea-

adresat tovarășului Nicblae 
Ceaușescu felicitări cordiale 
cu prilejul realegerii sale de 
către Marea Adunare Națio
nală ca președinte 
liului de Stat al 
Socialiste România.

Sub conducerea
voastră, sub conducerea Con
siliului de Stat, a Marii A- 
dunări Naționale și a Consi
liului de Miniștri — a spus 
vorbitorul — Republica So
cialistă România se dezvoltă 
neabătut pe calea progresu
lui economic, social și 
ral.

Rezultatele deosebite, 
sele în dezvoltarea

cultu-

R. P. Bulgaria, 
BOGDANOV,

EXIGENȚELE
DEBUTULUI EDITORIAL

succe- 
țării 

sînt garantate de promovarea 
politicii de consolidare a pă
cii în lume $1 a colaborării 
multilaterale dintre popoare. 

Transpunerea în viață a po
liticii pentru pace și colabo
rare dintre Republica Socia
listă România și țările pe care 
le reprezentăm noi, este o 
cauză comună, pentru realiza
rea căreia, noi, conducătorii 
misiunilor diplomatice acredi
tați Ia București, sîntem obli
gați să depunem eforturi sus
ținute.

Noi toți, a spus decanul 
corpului diplomatic, vă urăm 
multă sănătate și succese în 
munca dv. de stat și social- 
politică de înaltă răspundere, 
pentru continua înflorire a 
Republicii Socialiste România, 
pentru întărirea relațiilor de 
prietenie dintre Republica So
cialistă România, poporul ro
mân și țările și popoarele pe 
care le reprezentăm noi aici.

De asemenea, cu satisfacție 
mă folosesc de acest prilej 
pentru a transmite felicitări 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, precum și to
varășului Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, cu ocazia realegerii lor 
și a le ura sănătate și muncă

rodnică pentru binele poporu
lui român.

Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului de Stat, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a spus :

Doresc în primul rînd să 
mulțumesc pentru felicitările 
adresate mie. de asemenea 
pentru felicitările adresate to
varășului Maurer, tovarășului 
Voitec, cu ocazia alegerii noas
tre în funcțiile de conducere 
ale statului român.

împărtășesc pe deplin eele 
exprimate de decanul Corpului 
diplomatic că în situația inter
națională de astăzi trebuie să 
facem totul pentru a dezvolta 
relațiile de colaborare și pri
etenie între toate popoarele 
lumii.

Consiliul de Stat, Guvernul 
român, dînd expresie voinței 
unanime a poporului nostru, 
vor acționa și în viitor în spi
ritul dezvoltării colaborării cu 
statele pe care dumneavoastră 
le reprezentați aici, cu toate 
statele lumii, considerînd că 
aceasta este o cerință obiecti
vă a păcii și progresului con
temporan, corespunde intere
selor tuturor popoarelor. Răs
punderea noastră, a tuturor a- 
celora cărora popoarele le în
credințează sarcini de condu
cere, este de a acționa în spi
ritul păcii și colaborării inter
naționale.

Puteți fi siguri, șl vă rugăm 
să transmiteți aceasta guver
nelor dumneavoastră, că în
totdeauna guvernul român va 
fi un partener loial, hotărît să 
facă totul pentru cauza păcii 
și prieteniei între popoare.

Vă doresc succes în activita
tea dumneavoastră.

După solemnitate, președin
tele Consiliului de Stat și cei
lalți conducători de stat s-au 
întreținut cordial cu șefii mi
siunilor diplomatice.

(Agerpres)

Deși relativ tînără, literatura 
română nu și-a amînat excesiv 
proiecția în universalitate. Feno
men remarcabil, care ar părea 
inexplicabil numai pentru cei 
obișnuiți să evalueze civilizația 
și cultura națională la dimen
siunile unor cercetări superficia
le. Căci, nu trebuie să uităm, li
teratura noastră cultă a apărut 
pe fondul unui tezaur folcloric 
străvechi, în cadrul căruia lim
bajul s-a mlădiat neîncetat, mij
loacele de exprimare au devenit 
tot mai rafinate, capabile de 
nuanțări multiple. Așa încît, 
spectaculos la prima vedere, sal
tul este consecința unui proces

firesc. Asupra acestui aspect in
sista și George Călinescu în 
1946 : „Civilizația și cultura po
porului român sînt străvechi ți 
literatura nu-i decît o formă se
cundară ți de loc obligatorie. 
Condițiile politice au lipsit pen
tru o cultură de salon ți azi încă 
sforțările constructive sînt cul
cate la pămînt. Poporul român a 
avut ca mijloc de perfecțiune 
sufletească limba superioară, ri
turile, tradiția orală, cărțile bi
sericești. Cînd întîile cronici se 
iviră, ele atestau o expresie ra
finată, efect al unei înaintări 
culturale neîntrerupte. Nouă 
este numai literatura de tip oc
cidental (poezie profană, proză

analitică, dramă). Cind o adop
tam aduceam un suflet experi
mentat și două sute de ani 
ne-au fost de ajuns să produ
cem o literatură superioară, de 
mulți invidiabilă. Cîteva secole 
de întîrziere relativă nu pot a- 
nula folosul unei existențe ime
moriale'. Cu o asemenea matri
ce, a fost traversată rapid peri
oada pionieratului, perioadă că-

reia îi. corespunde o critică de 
încurajare, de promovare largă, 
nediferențiatoare. „Scrieți, bă
ieți, numai scrieți I” — implora, 
parcă, Heliade Rădulescu. Cu- 
rînd, însă, în a doua jumătate 
a secolului al 19-lea, vor apare

NICOLAE BALTAG

(Continuare în pag. a V-a)

N.R. — In pagina 5 : asupra exigențelor debutului îți spun 
părerea scriitorii : NICOLAE MANOLESCU, DUMITRU MICU, 
MIHAI UNGHEANU, PETRU POPESCU.

Întrunirea comitetului politic
CONSULTATIV AL STATELOR

DE LA VARȘOVIA
t>B 17 martie a.c. se întrunește Ia Budapesta Comitetul 

Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia.
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Sesiunea Marii Adunări Naționale
EXPUNEREA

In perioada celor două dece
nii de existență, întreprinderile 
agricole de stat au obținut succe
se însemnate în activitatea lor 
economică. Datorită lărgirii și 
modernizării bazei tehnico-mate- 
riale, a eforturilor depuse pentru 
asimilarea noului și generaliza
rea experienței valoroase, a per
fecționării continue a conducerii, 
planificării, finanțării și organiză
rii, în 1968, producțiile medii 
obținute la principalele culturi, 
în zootehnie, legumicultura și 
viticultură au marcat, în compa
rație cu oricare din anii anteri
ori. sporuri importante. Așa. de 
pildă, față de anul 1950, 
producția globală la o sută dc 
hectare teren agricol s-a triplat, 
iar producția marfă, la aceeași 
unitate de suprafață, a crescut de 
6,7 ori ; foarte multe sînt între
prinderile care au obținut, în ul
timii ani peste trei mii kilograme 
grîu la hectar, mai mult de patru 
mii kilograme porumb, peste 
două mii kilograme floarea-soa
relui și opt mii kilograme 
guri, sau 
s-a ajuns 
dii de
— patru 
la fiecare vacă 
cinci kilograme 
oaie. Cu 
condițiile climatice au fost mai 

favorabile, totuși, înlre- 
agricole de stat an 

activitatea economico- 
cu cele mai bune rea- 
existența lor. Compa-

Ancheta noastră

la I. A. S.

VITĂNESTI,

PUCHENII MARI

si MURFATLAR

necesarul pentru hrănirea a încă ® 
patruzeci de vaci pe timp de 
un an. De la O pierdere de 84 
Iei planificată pentru frecare “ 
vacă, s-a realizat un venit net de 
459 lei, iar salariul mediu a 0 
crescut cu 16 la sută.

Eforturile au fost, astfel, jus- 
tificate prin producții, prin be- 9 
neficiile realizate, prin cîștigul 
realizat de lucrătorii fermei. a

Cheia de boltă a succe- ©

la proiectul de lege privind înființarea,
organizarea și funcționarea Consiliului
Apărării Republicii Socialiste România

selor — creșterea 0
îmbunătățit de încălzire în ma
ternitatea de scroafe.

— ...ceea ce a contribuit anul 
trecut — prin economia de car
buranți — la reducerea cheltuie
lilor de producție cu aproape o 
sută de mii lei —‘a intervenit, 
din nou, directorul întreprinderii.

Ca să ajungi la beneficii. în 
orice moment trebuie să mergi 
pe „bob numărat". Balanța nu 
trebuie să se afle la nici o lu
crare în înclinație defavorabilă. 
In orice 
cunoască răspunsul exact la 
trebarea : în cit timp se recupe
rează și eare este eficacitatea u- 
nui singur leu investit ? Și iată 
care este răspunsul pioducției : 
în 1968, tona de grîu s-a produs 
cil o economie la cheltuielile de 
producție de 43 lei, de 152 lei la 
porumb, 387 lei la floarea-soarc- 
lui, 1 284 lei la struguri, iar hec
tolitrul de lapte s-a realizat cu 
13 lei mai puțin. Beneficiul net 
al acestei unități agricole de 
stat, Ia al cărei panou de onoare 
se află și tinerii Tudor Frumosu, 
Petru Săndulescu, Ioana Zarzăra, 
Alexandru Ionescu, Marin Dencu 
și alți aproape o sută, a fost, 
anul trecut, de 5 956 000 iei.

oamenilor din propria.,. 

pepinieră
prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer

Discutam, zilele trecute, cu un 
grup de tineri specialiști de la ț^,' 
întreprinderea agricolă de stat 
Murfatlar asupra factorilor ce au 
permis obținerea, în anii din 'se 
urmă, a unor rezultate econo
mice deosebite, asupra contribu
ției aduse de tineri. Pregnant a 
ieșit în evidență ideea că reali
zările economice ce constituie a- 
ctim mîndria întregului colectiv 
de la această întreprindere, de
corată cu Ordinul Muncii clasa I 
(anul trecut 67 435 000 lei bene
ficii, cu de două ori și ceva mai 
mult decît se planificase) sînt 
plămădite pe o muncă nu numai 
de un an sau doi, ci pe o întrea
gă activitate de perspectivă. 
Alături de dotarea unității cu 
mașini mai multe și mai moder
ne, eu îngrășăminte chimice, a- 
lături de extinderea irigațiilor, 
„creșterea oamenilor din propria — »■»
pepinieră", cum aprecia tehnolo- teul preocupărilor întărirea, capa- 
gul șef al întreprinderii, ingine- .
rul Laurențiu Tudose, a consti- © asigurarea , securității 
tuit cheia de boltă a succeselor. 
Cil șapte sau opt ani în urmă, 
Gheorghe Popa nu era decît ® 
șeful unei brigăzi viticole, azi 
însă este „inginerul agronom", a 
șeful fermei nr. 4 care a asigu- ™ 
rat folosirea pentru prima dată 
în cadrul întreprinderii, a defo- 
lierii viței — metodă cu razul- 
tate deosebite pentru acumularea 
de zahăr în struguri. A asigurat, 0 
astfel, procentul cel mai ridicat 
de vinuri pure la hectar cultivat. 
Firesc, ca să ajungă la această 0 
realizare, inginerul Popa a mun
cit mult, a studiat, a cercetat. _ 
Reușita i-a adus, 
satisfacții, 
conduce 
te zece 
cii ;
întreprinderii 
folosite 
1960, 
U.T.C.
amiază 
rească 
cultate, 
mult I 
milioane lei beneficii peste plan.

Dar, la Murfatlar, 
Popa nu este un „caz' 
din multele exemple. între timp, 
urmînd facultatea de agricultură, 
Petre 
și el din contabil în agro
nom, 
cramă 
tor unde, 
ceptită a zece sau i 
devărați specialiști, 
pătă carate noi, mustul obișnuit A 
devenind licoarea mult anreciată W 
căreia, la concursurile unde a re
prezentat Murfatlarul, juriile i-au a 
acordat peste două sute medalii ” 
de aur și argint. Alți tineri. Pe
tru Oancea, Stefan Cristea, Con- ț| 
stantin Catrina, Nae Marin, Elena ® 
Vărzam, prin școlarizare, din sim
pli muncitori de cîmp, au ajuns 
maiștri viticoli...

Vitănești. Cornurile, Murfa- © 
tlar... Trei vizite din atîtea altele 
posibil de efectuat. La Amzacea, — 
la Dragalina, la Variaș, la Prej- © 
mer, la Cotnari, Ia Valea lui Mi
hai și în oricare dintre cel puțin A 
alte două sute de întreprinderi 
agricole de stat am fi mers, tot 
atît de grăitoare fapte am fi con- W 
statat. Pentru că, impulsul dat 
activității economice a I.A.S. de 0 
către Hotărîrea Plenaiei C.C. al 
P.C.R. din 27—28 martie 1967 0 
s-a răsfrînt direct asupra gradu
lui de rentabilizare a unităților ; 
chemarea de a asigura o supe- —■ 
rioară valorificare a rezervelor 
interne a devenit un program de 
lucru și pentru organizațiile 
U.T.C., pentru întregul detașa- 0 
ment de tineri care lucrează în

Stimați tovarăși deputați, Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România. In virtutea 
funcțiilor sale de organ delibe
rativ, Consiliul Apărării își desfă
șoară întreaga activitate potrivit 
principiului muncii și conducerii 
colective, principiu fundamental 
în activitatea tuturor organelor 
statului nostru.

populației, sînt de competența 
Consiliului Apărării.

Importanța deosebită pe care 
o prezintă înzestrarea și perfec
ționarea pregătirii forțelor arma
te, precum și eforturile depuse 
în acest scop reclamă coordona
rea corespunzătoare a acțiunilor 
ce se întreprind. în acest scop, 
proiectul de lege stabilește că 
aprobarea planurilor referitoare 
la asigurarea mijloacelor mili
tare pentru apărarea și securi
tatea țării, ca și urmărirea reali
zărilor, precum și a planurilor 
de mobilizare a resurselor eco
nomiei naționale, constituie un 
atribut al Consiliului Apărării.

După cum știți, problemele a- 
părării și securității statului in
teresează deopotrivă întregul po
por, toate organele politice, eco
nomice și de stat. în consecință, 
proiectul de lege înscrie obligati
vitatea conducătorilor organelor 
centrale ale administrației de stat 
de a prezenta Consiliului Apără
rii rapoarte referitoare la îndepli
nirea sarcinilor ce le revin în a- 
cest domeniu, hotărîrile Consiliu
lui fiind obligatorii pentru toate 
organele la care ele se referă.

Consider important de relevat 
că pentru unele probleme care, 
conform prevederilor Constituției, 
sînt de competența Marii Adunări 
Naționale sau a, Consiliului de 
Stat, în proiectul de lege s-a 
prevăzut obligația Consiliului 
Apărării de a examina și prezenta 
organelor supreme ale puterii de 
stat propuneri de proclamare a 
stării de necesitate, de declarare a 
mobilizării parțiale sau generale 
și a stării de război. Trebuie su
bliniată, totodată, îndatorirea 
Consiliului Apărării ca, în caz de 
atac prin surprindere, să ia de în
dată măsurile necesare pentru 
respingerea atacului și apărarea 
țării ; de altfel, în timp de război, 
Consiliul Apărării conduce nemij
locit operațiunile de luptă.

O prevedere de deosebită în
semnătate a proiectului stipulează 
că președintele Consiliului Apă
rării este Comandantul Suprem al

Tovarăși deputați.
In încheiere, îmi exprim con

vingerea că prin adoptarea de că
tre Marea Adunare Națională a 
proiectului de lege pe care vi 
l-am prezentat, făurim un instru
ment necesar și eficace pentru 
continua întărire a capacității de 
apărare a patriei noastre socia
liste.

în care de- 
construcție

păcii. împrejurările 
săvîrșim opera de 
socialistă, realitățile lumii con
temporane ne impun să perse
verăm în a spori potențialul mi
litar al patriei.

în lumina acestor consideren
te și în conformitate cu prevede
rile Constituției noastre a fost 
elaborat proiectul legii de înfiin
țare, organizare și funcționare a 
Consiliului Apărării Republicii 
Socialiste România, pe care, 
din însărcinarea guvernului, îl 
supun Marii Adunări Naționale 
spre examinare și adoptare.

Permiteți-mi să mă opresc, pe 
scurt, asupra cîtorva dintre 
principalele atribuții ale Consi
liului Apărării, așa cum ele sînt 
enunțate în proiect.

Consiliul Apărării este un 
organ deliberativ, care are drept 
sarcină examinarea, coordona
rea și soluționarea principalelor 
probleme în domeniul apărării 
țării și al asigurării securității 
statului, atît în timp de pace, 
cît și în timp de război.

Ținînd seama de rolul de con
ducător politic al Partidului Co
munist Român în societatea 
noastră, rol unanim recunoscut 
de poporul român, precum și 
de faptul că în România întrea
ga putere aparține poporului, 
proiectul de lege prevede că, 
pentru activitatea ta, Qpnsiliul 
Apărării răspunde în fața Co
mitetului ~ 
Comunist 
Adunări Naționale, iar în inter
valul dintre Sesiunile acesteia și 
față de Consiliul de Stat.

Consiliul Apărării stabilește 
concepția fundamentală a sis
temului de apărare a țării, apro
bă măsurile privind organiza
rea generală, dotarea și pregăti
rea forțelor armate și gărzilor 
patriotice, precum și planurile 
de mobilizare și folosire a lor 
în caz de nevoie. De asemenea, 
se prevede că dislocarea și redis- 
locarea trupelor pe teritoriul 
țării, organizarea și asigurarea 
militară, apărarea locală antiae
riană, ca și aprobarea planurilor 
de dispersare și evacuare a

Obiectivul fundamental, sta
tornic urmărit în întreaga acti
vitate desfășurată de partidul 
nostru, de-a lungul celor 25 de 
ani care au trecut de la elibe
rarea României, îl constituie — 0 așa cum viața a dovedit-o — 
îmbinarea uriașelor eforturi

s tru
care 
me- 
sute 

do

unitățile în 
producții 

mii cinci 
litri lapte 

furajată și peste 
lină de la fiecare 

toate că anul trecut

la 
trei 

mii

moment trebuie să se 
în-

puțin 
prinderile 
încheiat 
financiară 
lizări din 
rativ cu 1967, valoarea produc
ției globale a înregistrat o creș
tere de peste un miliard lei ; 
și, făcîndu-se pași importanți în 
direcția creșterii eficienței eco
nomice. agricultura de stat a 
încheiat anul 1968 cu un bene
ficiu de peste 1,5 miliarde lei.

în dinamica cifrelor, realiză
rile anului trecut încorporează 
în mod firesc, activitatea, entu
ziasmul și priceperea tinerilor 
specialiști, mecanizatori și lu
crători ai I.A.S -urilor.

Ancheta de fată ne prilejuiește 
cîteva secvențe definitorii pentru 
activitatea generației 
sectorul de stat al

O întrebare care a
„revoluționat" totul : 
de ce așteptăm rețete?

Sensul unic al

tinere. în 
agriculturii.

eforturi
producții mai 

mari, beneficii maxime!
lor

Cu numai doi ani în urmă, în
treprinderea agricolă de stat Vi- 
tănești întregea șirul unităților 
nerentabile din județul Teleor
man. Cîteva milioane de lei 
pierderi, deși condițiile naturale 
și economice de care dispunea 
nu justificau cu nimic situația. 
Evident. înlăturarea pierderilor 
impunea o analiză profundă a 
factorilor care le determina.

— Au fost organizate dezba
teri, s-a cerut părerea specialiș
tilor unității, mecanizatorilor și 
celorlalți lucrători — ne măr
turisea directorul întreprinde
rii, inginerul Grigore Tăchescu, 
el însuși de vîrstă utecistă. 
Acțiunea a întrecut cu mult aș
teptările. S-au primit soluții deo
sebit de ingenioase pentru folo
sirea parcului de tractoare, a că
ror aplicare a condus la crește
rea cu 42 la sută a productivi
tății pe tractor ; au fost formula
te. de asemenea, propuneri deo
sebit de valoroase pentru îmbu
nătățirea activității în zootehnie, 
alcătuirea dozelor de îngrășă
minte și administrarea lor. orga
nizarea muncii în ferme. Rezut- 

. tatul acestei ample acțiuni a fost 
creșterea producțiilor prin valoJ 
rificarea superioară a potenția
lului productiv al pămîntuhii și 
al animalelor. In acest sens am 
desfășurat și desfășurăm o puter
nică activitate de cercetare. 
Au fost înființate cîmpuri 
experimentale pe solele reprezen
tative.

— De altfel, din primăvara a- 
nului trecut — intervine în dis
cuție tînărul Marin Dcncu, teh
nician la ferma 4 — întregul 
nostru colectiv a lucrat sub de
viza „pe 
teren — 
lor mai 
cheltuieli 
șit astfel 
reducem 
ximum"
1 200 kg la numai 450 kg la hec
tar. In succese asemănătoare 
s-au concretizat eforturile noas
tre depuse și la cultura porum
bului. floarea-soarelui, vie, zoo
tehnie. Noi, tinerii, am fost per
manent antrenați în această bă
tălie pentru creșterea continuă a 
producției și reducerea chel
tuielilor. Iar cele aproape 
cinci mii de ore-muncă patriotică 
efectuate de noi în timpul liber, 
activitatea desfășurată trei săptă- 
mîni, în continuu, au contribuit 
la dublarea suprafeței irigate a- 
nul trecut.

— ...acțiune oglindită în bilanț 
cu 86 000 lei beneficii de la iri
gații — a precizat tovarășul Tă
chescu.

— ...Tinerii din sectorul meca
nic au pus la punct un sistem

întreaga suprafață de 
producții la nivelul ce- 
fertile parcele". Fără 
suplimentare am reu- 

ca la cultura griului să 
diferența dintre „ma- 
și „minimum" de la

Să oferim idei...

Ferma Cornurile, din cadrul 
I.A.S. Puchenii Mari. are_profil 
zootehnic. Dispune de 505 vaci 
de lapte și de suprafața necesa
ră _ 754 hectare — producerii 
furajelor. Rezultatele economice 
— producția medie de lapte a 
fost depășită cu aproape o sulă 
litri (s-au obținut 3 347 litri de Ia 
fiecare vaca), voliimu' beneficii
lor s-n dublat față de plan — 
au situat ferma printre cele mai 
bune din județul Prahova. Rezul
tatele sînt de apreciat mai ales 
dacă amintim că doar cu un sin
gur an în urmă această fermă, pe 
atunci brigadă zootehnică în ca
drul I.A.S. Pucheni, aducea pier
deri de aproape un milion lei, iar 
producția medie de lapte abia de 
denășea două mii de litri.

Totul a pornit de la un calcul, 
de la calculul efectuat de ingi
nerul Constantin Ene într-o adu
nare lărgită a grupei U.T.C., 
unde a fost invitat să răspundă 
la întrebarea: I.a ce producție de 
lapte devine rentabilă o vacă f

— Socotind la cheltuielile ac
tuale reclamate de furajare și 
întreținere — explicate prin ra
țiile judicios alcătuite — a intrat 
direct în subiect șeful fermei, 
ca să realizăm un leu beneficiu 
trebuie să obținem în medie 320(1 
litrii lapte de la fiecare vacă 
furajată. Rațiile alcătuite de noi, 
potențialul biologic al animale
lor, toate acestea ne permit, însă, 
obținerea unei producții chiar 
mai ridicată decît acest „nivel 
de rentabilizare". Noi. însă abia 
de realizăm 2 500 litri, iar voi, 
lucrătorii, un salariu cu o treime 
mai mic decît cel pe care l-ați 
putea obține...

— Cum să obținem mai mult ?
— Rețete nu se pot da, cel 

mult idei. Trebuie acționat în 
funcție de starea fiecărui animal. 
Să luăm în calcul, de pildă, gru
pa numărul 5. Cele 18 vaci dau, 
zilnic, producții de lapte între 11 
și 27 litri. Dar, sîntem siguri noi 
că ele dau maximum ? Că prin 
administrarea aproximativă a ra
țiilor nu contribuim la plafonarea 
producției ? Soluția ar fi : fiecare 
animal hrănit astfel îneît rația 
asigurată să se transmită eficient 
producției. în condițiile actuale, 
cîrid nici nu cunoaștem... puterea 
animalelor nu putem face mare 
lucru. Apoi, rezerve avem și în 
clmp, acolo unde se asigură baza 
furajeră. Recoltele sînt mici, si 
furajele prea scumpe.

La adunarea aceea U.T.C., 
tinerii s-au angajat ca timp 
de o lună să urmărească, la 
rații de hrană progresive, capaci
tatea de producție a fiecărui ani
mal, iar apoi să asigure forma
rea loturilor pe grupe de pro
ducții ; să participe mai activ la 
realizarea bazei furajere.

Rezultatul economic constatat 
finele anului a fost pes- 
așteptări :

la 
te 
die
20

producția me- 
zilnică a ajuns la peste 

litri lapte de Ia fiecare 
vacă mulsă, concomitent cu o e- 
conomie de furaje echivalentă cu

creatoare ale maselor pentru 
edificarea noii orînduiri sociale, 
cu grija neslăbită pentru consoli
darea marilor cuceriri revolu
ționare ale poporului român, 
care, pentru prima oară în de
cursul frămîntatei sale istorii, a 
devenit singurul stăpîn al desti
nelor sale. înalta conștiință a 
îndatoririlor naționale și inter
naționale ce le revin, au deter
minat partidul și guvernul nos
tru să pună permanent în cen-

însă, multe 0
Ferma pe care o 

s-a înscris cu pes- 
milioane I _

generalizarea în cadrul 
a acestei metode 

> de acela cu care, prin © 
secretarul 
„pierduse' 
întreagă 

să se
contribuind

Ia realizarea

lei benefi— © . ^,nc*
a ci tino

organi’ației 
o 

să-l 
înscrie

după- 
lămn- 

la fa- 
cel 
celor 35

mai

Gheorghe 
ci unul ©

citații de apărare a patriei și 
‘ “,‘i statului, 

ca o condiție primordială a 
menținerii neștirbite a indepen
dentei și suveranității naționale, 
ca un factor hotărîtor de care 
depinde îndeplinirea obligații
lor ce ni le-am asumat prin tra
tatele internaționale, a sarcinii 
de a contribui activ la sporirea 
forței sistemului mondial so
cialist. Realizarea acestor în
datoriri este cu atît mai strin
gentă cu cît în hurie acționează 
cercurile imperialiste agresive, 
care caută să impună forța ca 
mijloc de rezolvare a probleme
lor internaționale, creează focare 
de război și surse de încordare, 
atentează la libertatea și inde
pendența popoarelor.

I expresie voinței ferme 
și unanime a întregii noastre 
națiuni de a apăra fără șovăire 
marile ei cuceriri dobîndite cu 
prețul unor grele lupte și sa
crificii, partidul și statul au ma
nifestat și manifestă grijă neslă
bită pentru făurirea și educarea 
unei armate de tip nou, armată 
care nu cunoaște țel mai înalt 
decît slujirea fără preget a inte
reselor vitale ale poporului ro
mân, ale cauzei socialismului și

Central al Partidului 
Român și a Marii

f

Ionescu s-a reprofilat

azi fiind 
acel 

sub

șeful fermei- 
uriaș labora- 

mîna pri- 
doisprezece a- 

vinurile ca-
© L

RAPORTUL
Comisiei

pentru problemele
de apărare

prezentat de deputatul 
loan Tutoveanu

Comisia pentru problemele 
de apărare a Marii Adunări 
Naționale a examinat în ședin
ța de lucru proiectul de lege 
privind înființarea, organiza
rea și funcționarea Consiliului 
Apărării Republicii Socialiste 
România.

Comisia a constatat că pro
iectul de lege supus dezbaterii 
dumneavoastră este în deplină 
concordanță cu prevederile 
Constituției Republicii Socia
liste România. De asemenea, 
proiectul corespunde întruto- 
tul hotărîrilor Congresului al 
IX-Iea și ale Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
Român, privitoare la perfecți
onarea continuă a formelor și

E G E

metodelor de organizare șl 
conducere a activității de stat.

Avînd în vedere importanța 
excepțională a acestui docu
ment pentru rezolvarea cu 
succes a problemelor referitoa
re la întărirea capacității de 
apărare și a securității, a asi
gurării independenței și suve
ranității României socialiste.

Comisia pentru problemele 
de apărare, în unanimitate, 
propune Marii Adunări 
ționale să adopte acest 
iect de lege în forma în 
a fost prezentat.

Menționăm, totodată, < 
iectul de lege a fost avi it fa
vorabil, în unanimitate, ae Co
misia juridică a Marii Adunări 
Naționale.

Na- 
pro- 
care

pro-

pr.vind înființarea, organizarea
și funcționarea Consiliului Apărării

Republicii
în conformitate cu prevede

rile Constituției Republicii So
cialiste România, privind apă
rarea patriei, Marea Adunare 
Națională adoptă prezenta 
Lege.

Art, 1. — Se înființează Con
siliul Apărării Republicii So
cialiste România, organul de
liberativ, care are sarcina dea 
examina, coordona și soluționa 

acest important sector de activi-© principalele probleme în do- 
tate al economiei.

Am fi întîlnit, de asemenea, o 0 
vie activitate desfășurată pe șan
tierele noilor obiective ale pla- 
nului economico-financiar. Apli- w 
carpa consecventă a măsurilor de 
organizare științifică a producți- W 
ei, preocuparea susținută pentru 
găsirea căilor specifice de renta- 
bilizare a fiecărei ferme, a fie
cărei culturi și specie de animale, 0 
iată problemele majore ce preo
cupă la cel mai înalt grad și a 
căror rezolvare se va materializa — 
cu siguranță, în aoest an în- 
tr-un volum de beneficii superior © 
tuturor realizărilor de pînă acum.

GH. FECIORU

meniul apărării țării și asigu
rării securității statului, atît 
în timp de pace cît și în timp 
de război.

Art. 2. — Consiliu] Apărării 
răspunde pentru întreaga sa 
activitate în fața Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, organul politic 
conducător, și în fața Marii A- 
dunări Naționale, organ su
prem al puterii de stat în Re
publica Socialistă România ; 
în intervalul dintre sesiunile 
Marii Adunări Naționale. Con
siliul Apărării răspunde și 
față de Consiliul de Stat.

Art. 3. — Consiliul Apărării 
are următoarele atribuții prin
cipale :

a) stabilește concepția fun
damentală a sistemului de

apărare a Republicii Socialis
te România ;

b) aprobă măsurile privind 
organizarea generală și pre
gătirea forțelor armate și a 
gărzilor patriotice ;

c) aprobă planurile de mo
bilizare și întrebuințare în 
război a forțelor armate și a 
gărzilor patriotice ;

d) aprobă măsurile referi
toare la dislocarea și redislo- 
carea trupelor pe teritoriul 
țării ;

e) adoptă măsurile princi
pale privind pregătirea ope
rativă a teritoriului țării ;

f) aprobă și urmărește rea
lizarea planurilor referitoare 
la asigurarea mijloacelor ma
teriale necesare pentru apă
rarea și securitatea țării, pre
cum și a planurilor de mobi
lizare a economiei naționale ;

g) stabilește măsurile prin
cipale privind organizarea și 
asigurarea materială a apără
rii locale antiaeriene ; aprobă 
planurile de dispersare și eva
cuare a populației ;
• h) ascultă rapoarte ale mi

nistrului forțelor armate, pre
ședintelui Consiliului Secu
rității Statului, ministrului 
afacerilor interne șl șefului de

Socialiste România
stat major al Comandamentu
lui central al gărzilor patrio
tice, precum și ale conducă
torilor oricăror organe ale ad
ministrației de stat, referitoa
re la apărarea și securitatea 
statului ;

i) examinează și propune 
Marii Adunări Naționale, res
pectiv Consiliului de Stat, 
proclamarea stării de necesi
tate, mobilizarea parțială sau 
generală, precum și declara
rea stării de război ;

j) în caz de atac armat prin 
surprindere, ia deîndată toa
te măsurile necesare pentru 
respingerea atacului și apăra
rea țării ;

k) în timp de război con
duce nemijlocit operațiunile 
de luptă și de mobilizare a 
întregului potențial uman și 
material al țării.

Consiliul Apărării poate în
deplini și alte atribuții privind 
apărarea și securitatea țării.

Art. 4. — Consiliul Apărării 
se compune din i

a) președinte : — secretarul 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român ;

b) membrii : — președintele 
Consiliului de Miniștri ; mi-

nistrul forțelor armate ; pre
ședintele Consiliului Secu
rității Statului ; ministrul afa
cerilor interne ; ministrul afa
cerilor externe ; președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării ; alți membri desemnați 
de Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român și 
numiți prin decret de către 
Consiliul de Stat ;

c) secretar : — șeful Mare
lui stat major.
Art. 5. — Președintele Consi

liului Apărării este coman
dantul suprem al- forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste 
România.

Art. 6. — Consiliul Apărării 
își desfășoară activitatea po
trivit principiului muncii și 
conducerii colective.

Consiliul Apărării lucrează 
în prezența a cel puțin 2/3 
din numărul membrilor săi și 
ia hotăriri prin vot deschis. 
Hotărîrile se adoptă cu majo
ritatea de voturi a membri
lor săi.

Președintele coordonează și 
îndrumează întreaga activitate 
a Consiliului Apărării.

Art. 7. — Consiliul Apărării 
se convoacă de către preșe
dinte, obligatoriu, cel puțin de

două ori pe an și ori de cîte 
ori este nevoie.

La ședințele Consiliului 
Apărării po,t participa ca in
vitați, fără drept de vot, și 
alte persoane, în funcție de 
problemele ce se analizează.

Art. 3. — Hotărîrile Consi
liului Apărării se consemnea
ză, după fiecare ședință, în- 
tr-un protocol, care va fi sem
nat de președinte și toți mem
brii consiliului.

Art. 9. — Hotărîrile Consi
liului Apărării sînt obligatorii 
pentru toate organele la care 
ele se referă.

Art 10. — In îndeplinirea 
atribuțiilor ce-i revin, secreta
rul Consiliului Apărării este 
ajutat de un secretariat for
mat din generali și ofițeri din 
Ministerul Forțelor Armate, 
Consiliul Securității Statului 
și din specialiști aparținînd 
altor ministere sau organe 
centrale.

Art. 11. — Documentele și 
arhiva Consiliului Apărării se 
păstrează la Marele stat ma
jor în condițiile prevăzute de 
lege.

Art. 12. — Regulamentul de 
funcționare a Consiliului Apă
rării se aprobă de către Con
siliul de Stat.



SClNTEIA TINERETULUI Pag. 3

SESIl WEA MARII AOUNARI NA } OII ALE
EXPUNERE CUVÎNTUL DE ÎNCHIDERE ROSTIT

la proiectul de lege privind DE TOVARĂȘUL ȘTEFAN VOITEC,
statutul personalului didactic președintele Narii Adunări Naționale

din Republica Socialistă România
i

Onorată Mare Adunare !

prezentată de tovarășul Ștefan Bălan,
ministrul învățămîntului

Din încredințarea Consiliului 
de Miniștri, am cinstea să pre
zint Marii Adunări Naționale, 
spre adoptare, proiectul de lege 
privind statutul personalului di
dactic din Republica Socialistă 
România.

Subliniind că statutul persona- 
'hjlui didactic a fost elaborat pe 
'baza Directivelor Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din aprilie 1968 privind 
dezvoltarea învățămîntului, vor
bitorul a arătat că la dezbaterea 
lui a luat parte corpul profesoral 
din școli și din învățămîntul superi
or, dezbaterea proiectului fă- 
cîndu-se în toamna anului trecut 
în consiliile profesorale ale unită
ților de învățămînt și în adună
rile județene ale personalului di
dactic. Au luat cuvîntul peste 
40 000 de persoane ; s-au făcut 
numeroase sugestii și propuneri. 
Proiectul, modificat în confor
mitate cu observațiile făcute în 
aceste dezbateri, a fost prezentat, 
de Ministerul învățămîntului și de 
Uniunea Sindicatelor din institu
țiile de învățămînt și cultură, 
Conferinței naționale a cadrelor 
didactice, care a avut loc în 
București în zilele de 5, 6 și 7 
februarie. Reunind pe reprezen
tanții cadrelor didactice din șco
lile de toate gradele de pe în
treg cuprinsul țării, Conferința 
națională și-a însușit proiectul de 
statut, făcînd unele propuneri 
noi.

La redactarea proiectului de 
lege pe care-1 supunem astăzi 
spre adoptare Marii Adunări Na
ționale, Ministerul Invățămîntu- 
lui a ținut seama de sugestiile și 
propunerile făcute. Se poate 
spune, că proiectul de statut al
cătuit pentru personalul didactic 
este în același timp — fapt deo
sebit de important — o realizare 
colectivă a întregului corp di- 
dr tic.

'roiectul de statut — reflec
ții,d cuceririle obținute de oame
nii muncii, de întregul nostru po
por, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în anii socia
lismului — consfințește drepturi
le profund democratice de care 
se bucură personalul didactic 
din țara noastră ; exprimă înalta 
responsabilitate pe care o impli
că nobila misiune de educator.

Elaborarea proiectului s-a în
temeiat pe ideea fundamentală 
că prevederile statutului trebuie 
să realizeze o îmbinare armoni
oasă între interesele învățămîn
tului și interesele personalului 
didactic.

De la început, acest impor
tant document definește poziția 
și sarcinile personalului didactic 
în societatea noastră.

Proiectul de statut stabilește 
funcțiile didactice și sarcinile 
personalului didactic care le în
deplinește, corespunzător cu gra
dul de învățămînt pentru care 
este pregătit.

Se reglementează condițiile 
pe care trebuie să le îndepli
nească persoanele care urmează 
să fie numite în posturi didacti
ce. La școli, se preconizează și 
un sistem nou. concursul, pentru 
a ocupa catedrele vacante către 
care se îndreaptă mai mulți can
didați, — ceea ce va asigura nu
mirea în aceste posturi a celor 
mai buni învățători sau profe
sori.

Se prevăd, de asemenea, a 
spus vorbitorul în continuare, 
dispoziții pe baza cărora urmează 
a se face promovarea personalu
lui didactic. Tn raport cu vechi
mea și cu străduințele și realiză
rile fiecărui cadru didactic pen
tru neîntrerupta sa perfecționare 
profesională, pentru desăvîrșirea 
măiestriei didactice, pentru ac
tivitate cu caracter obștesc-edu- 
cativ, sînt statornicite norme ca
re să ducă la recunoașterea va
lorii sale social-profesionale. Ast
fel, gradațiile de vechime vor fi 
acordate cadrelor didactice care 
se dedică școlii cu pasiune și de
votament, contribuind la dezvol
tarea și perfecționarea învăță
mîntului și științei. Cadrele di
dactice care obțin rezultate me
ritorii în activitatea instructiv- 
educativă vor fi definitivate în 
învățămînt după 3 ani și vor 
putea primi 5 gradații cu spor 
de salariu la fiecare 5 ani vechi
me. Cei care se vor evidenția în 
munca lor vor beneficia de re
ducerea termenului de 5 ani la 
4 ani. In același timp, învățăto
rii și profesorii care vor da do
vadă — prin munca lor la cate
dră și prin lucrări personale — 
că depun eforturi deosebite pe

tărîmul școlii și al științei, vor 
putea dobîndi gradele didactice 
II și I de calitate, care dau drep
tul la noi sporuri de salariu.

Pentru rezultatele valoroase în 
muncă, personalul didactic va 
putea primi, în același timp, pre
mii individuale anuale, care se 
pot ridica pînă la un salariu ta
rifar. Rezultatele deosebite obți
nute în munca didactică, educa
tivă și științifică de către cei ca
re au peste 25 ani vechime, 
pot fi recompensate printr-o gra
dație de merit, exprimînd deose
bită prețuire pentru cei mai de
votați slujitori ai școlii.

Se prevăd, totodată, măsuri 
pentru ca mișcările de personal 
să se poată face mai operativ, 
prin forme simplificate sau prin 
trecerea unor forme și aprobări, 
de pe plan central, pe plan lo
cal. Prin statut, multe din pro
blemele rezolvate centralizat pî
nă acum, trec la consiliile popu
lare, la ministerele care au în 
subordine școli și la senatele și 
consiliile profesorale ale institu
țiilor de învățămînt superior.

Dispoziții importante sînt con
sacrate statuării drepturilor și în
datoririlor personalului didactic, 
a spus vorbitorul.

Ca și Legea învățămîntului, 
proiectul de statut cuprinde pre
vederi destinate să adîncească 
procesul de democratizare a ac
tivității din instituțiile de învă
țămînt prin participarea largă a 
personalului didactic la rezolva
rea problemelor școlii, prin atri
buții sporite acordate consiliilor 
profesorale, prin măsuri menite 
să descentralizeze munca de con
ducere.

O atenție deosebită, în acest 
sens, se acordă aplicării princi
piului conducerii colective în ac
tivitatea instituțiilor de învăță
mînt superior și sîntem convinși 
că senatele și consiliile profeso
rale, care au atribuții importante 
de îndeplinit în organizarea pro
cesului pedagogic și educativ, — 
introducînd un stil nou în tra
tarea problemelor ce le revin, — 
vor putea deveni foruri de pres
tigiu și vor îndeplini cu succes 
sarcinile pe care le au.

Proiectul de statut 
de importante măsuri 
vire la perfecționarea 
nală a personalului didactic, con- 
cepînd-o ca un drept și, tot
odată, o datorie a acestuia.

In lumina Directivelor Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și a Legii învă
țămîntului, statutul ridică per
fecționarea cadrelor didactice la 
nivelul cursurilor postuniversi
tare ; pe viitor, informarea și do
cumentarea științifică în specia
litate vor reveni acelor instituții 
care i-au pregătit pe profesori.

Statutul prevede, a spus în 
continuare Șt. Bălan, crearea 
Casei corpului didactic, care să 
asigure în fiecare județ docu
mentarea științifică a corpului 
profesoral, schimbul de păreri pe
dagogice, conferințe de speciali
tate și alte acțiuni similare.

Pentru personalul didactic care 
predă obiecte de cultură tehnică 
generală și de specialitate, în 
învățămîntul liceal de speciali
tate, profesional și tehnic, per
fecționarea se va face prin Cen
trul de cercetare pedagogică și 
de perfecționare a personalului 
didactic din învățămîntul profe
sional și tehnic.

Principala cale de perfecțio
nare a cadrelor didactice uni
versitare va fi doctoratul, care 
prin noua sa reglementare stimu
lează interesul tinerilor pentru 
ridicarea calificării lor științifice; 
de asemenea, perfecționarea se 
realizează și pe calea specializării 
și documentării științifice în țară 
și străinătate pe lîngă cadrele cu 
experiență valoroasă didactică și 
științifică, precum și prin parti
ciparea la manifestări științifice, 
simpozioane, sesiuni de comuni
cări, congrese de specialitate.

Se acordă în Statut o impor
tanță deosebită cercetării știin
țifice în școala noastră superioa
ră, vastă instituție de creație 
științifică, cuprinzînd numeroa
sele ramuri ale 
și culturii.

In ansamblul 
te de partidul 
pentru continua 
situației sociale și profesionale a 
personalului didactic, un loc im
portant îl are grija pentru creț-

terea nivelului de trai al acestuia.
Va fi acordată, și în conti

nuare, o mare atenție asigurării 
condițiilor de viață — de locuit, 
de aprovizionare, de odihnă.

Elaborarea Statutului cores
punde cerinței de a corela le
gislația referitoare la condițiile 
de muncă și de viață ale cadre
lor didactice cu stadiul la care 
a ajuns, în anii socialismului, în- 
vățămîntul nostru, cu perspecti
vele sale de dezvoltare, perfec
ționare și sporire necontenită a 
eficienței sale.

Directivele Comitetului Cen
tral privind dezvoltarea învăță
mîntului și Legea învățămîntului 
oferă o orientare clară pentru 
desfășurarea activității școlare în 
cele mai bune condițiuni, pentru 
îmbunătățirea continuă a organi-

zării, structurii și conținutului în
vățămîntului de toate gradele.

La încheierea lucrărilor Con
ferinței naționale a cadrelor di
dactice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat noi și prețioase 
îndrumări pentru dezvoltarea în
tregului nostru învățămînt. In 
același timp, a adus critici înte
meiate Ministerului Învățămîn
tului pentru deficiențele existen
te. Conducerea Ministerului în
vățămîntului a analizat cu toată 
atenția sarcinile ce-i revin și a 
întreprins acțiuni de înlăturare a 
neajunsurilor, de organizare mai 
bună a muncii în vederea înfăp
tuirii programului stabilit de par
tid cu privire la perfecționarea 
întregului sistem de învățămînt 
din țara noastră.

Permlteți-ml să relev, fn acest 
sens, convingerea pe care și-a» 
exprimat-o miile de participanți 
la discuțiile asupra proiectului de 
statut că prin acest important 
document, investit cu 
lege, se va da o reglementare 
cuprinzătoare, unitară și stabilă 
activității corpului didactic și se 
va aduce o contribuție impor
tantă la perfecționarea continuă 
a activității cadrelor didactice, 
la propășirea învățămîntului.

întregul corp didactic este ho- 
tărît să participe cu perseverență 
și entuziasm la înfăptuirea sar
cinilor puse de partid și guvern 
în fața școlii, dăruindu-și toată 
puterea de muncă progresului 
material și spiritual al României 
socialiste.

putere de
iglementare

cuprin- 
cu pri- 
profesio-

științei, tehnicii

măsurilor lua- 
și statul nostru 
îmbunătățire a

RAPORTUL
Comisiei pentru învățămint,

știință și cultură

și al Comisiei Juridice
prezentat de deputatul
Constantin Dinculescu

în ședința comună, Comisia de 
învățămînt, știință și cultură și 
Comisia juridică ale Marii Adu
nări Naționale au examinat pro
iectul de lege privind Statutul 
personalului didactic din Repu
blica Socialistă România.

în conformitate cu Directivele 
Plenarei C.C. al P.C.R. din apri
lie 1968 se prezintă astăzi pro
iectul de Lege privind Statutul 
personalului didactic, prin care 
se statornicesc îndatoririle și 
drepturile corpului didactic și se 
stabilesc reglementări menite să 
ducă la ridicarea continuă a ni
velului activității instructiv-edu- 
cative. potrivit cerințelor actua
le și de perspectivă ale societății 
noastre socialiste.

Proiectul Statutului personalu
lui didactic a fost elaborat cu 
participarea activă a învățători
lor și profesorilor de pe întreg 
cuprinsul țării și a fost prezen
tat, de Ministerul Învățămîntu- 
lni și de Uniunea Sindicatelor 
din instituțiile de învățămînt și 
cultură, spre dezbatere, Confe
rinței naționale a cadrelor didac
tice din 5—7 februarie 1969, 
fiind îmbogățit prin numeroase 
sugestii și propuneri.

Prevederile proiectului au la
a 
a 

cu

lizeze munca de conducere în 
învățămînt.

în raport cu străduințele și 
realizările membrilor corpului 
didactic pentru neîntrerupta lor 
perfecționare profesională, pen
tru desăvîrșirea măiestriei didac
tice, pentru activitatea cu carac
ter obștcsc-educativ, sînt înscrise 
criterii care să permită recu
noașterea valorii social-profesio- 
nale a fiecăruia.

Potrivit principiului socialist al 
retribuirii după cantitatea, calita
tea și importanța socială a mun
cii, Proiectul de Statut prevede 
ca salarizarea personalului didac
tic să se facă diferențiat, în ra
port cu funcția didactică îndepli
nită, pregătirea profesională și 
gradul didactic obținut, cu vechi
mea în învățămînt și calitatea ac
tivității instructiv-educative și 
științifice, cu condițiile specifice 
în care se desfășoară activitatea. 
Punînd accentul pe retribui
rea personalului didactic în ra
port cu pregătirea și calitatea

muncii profesionale, se stimulea
ză, și pe această cale, preocupa
rea față de continua lor perfec
ționare.

Reglementînd activitatea per
sonalului didactic, Statutul perso
nalului didactic va constitui, în 
ansamblul dispozițiilor legale 
privitoare la instruirea și educa
rea tinerelor generații, un docu
ment de bază pentru buna des
fășurare a activității instituțiilor 
de învățămînt și a personalului 
didactic.

Apreciind că reglementările 
care fac obiectul acestui proiect 
sînt de natură a crea cadrul ju
ridic necesar pentru asigurarea 
îmbunătățirii activității persona
lului didactic, Comisiile reunite, 
în unanimitate, propun Mărit A- 
dunări Naționale să adopte pro
iectul de lege în forma în care 
a fost prezentat, cu precizările 
ce au fost aduse pe baza pro
punerilor făcute în ședința co
mună, care vor fi prezentate la 
discuția pe articole.

i

După trei zile de rodnice 
dezbateri, desfășurate într-o 
atmosferă de muncă creatoare, 
de înaltă responsabilitate, ne 
apropiem de încheierea lucră
rilor primei sesiuni a celei 
de-a Vl-a legislaturi a 
rii Adunări Naționale.

Hotărîrile adoptate de forul 
suprem al țării sînt o expresie 
a înfăptuirii neabătute a vastu
lui și însuflețitorului program 
elaborat de Congresul al 
IX-lea, a indicațiilor Confe
rinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, precum și a 
măsurilor preconizate de re
centa Plenară a Comitetului 
Central, privind îmbunătă
țirea activității de conducere 
a vieții economice și sociale 
din patria noastră, ridicarea 
nivelului și eficienței muncii 
organelor de stat centrale și 
locale, măsuri ce au drept 
scop asigurarea dezvoltării și 
perfecționării continue a de
mocrației noastre socialiste, 
progresul multilateral al 
României socialiste.

în unanimitate, Marea Adu
nare Națională a validat ale
gerea celor 465 de reprezen
tanți ai națiunii în forul su
prem al țării, investiți cu în
crederea celor peste 13 mili
oane și jumătate de alegători. 
A fost ales biroul, secretarii 
și comisiile sale permanente.

Cu însuflețire, Marea Adu
nare Națională a aprobat, prin 
votul tuturor deputaților pre- 
zenți la sesiune, componența 
Consiliului de Stat și a Consi
liului de Miniștri.

Ne sînt încă proaspete în 
minte clipele emoționante, at
mosfera vibrantă, de fierbinte 
patriotism, generate de faptul 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, a fost 
reales în funcția de președinte 
al Consiliului de Stat. Votul 
nostru a dat glas sentimente
lor de caldă afecțiune și pre
țuire, de adîncă stimă, pe care 
întregul nostru popor o poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
aceasta exprimînd elocvent a- 
deziunea deplină a tuturor oa
menilor muncii din România 
socialistă, fără deosebire de 
naționalitate, la politica in
ternă și externă a Partidului 
Comunist Român, politică în
chinată intereselor vitale ale 
națiunii noastre, desăvîrșirii 
construcției socialismului, cau
zei nobile a păcii.

Prin votul unanim și calda 
manifestare a deputaților a 
fost reales tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer în funcția 
de președinte al Consiliului de 
Miniștri, care în cuvîntul său 
a înfățișat liniile directoare ale 
activității guvernului Republi
cii Socialiste România, decla- 
rație-program, primită cu deo
sebită însuflețire de toți depu
tății.

Marea Adunare Națională a 
aprobat în această sesiune legi 
menite să contribuie la pro
gresul necurmat al țării pe 
drumul socialismului, la con
tinua adîncire a democrației 
socialiste ■; legi privind modifi
carea unor articole din Con
stituție, a unor articole din 
Regulamentul de funcționare 
a Marii Adunări Naționale, 
din legea privitoare la organi-

Ma-

zarea și funcționarea Consi
liului de Miniștri.

Prin adoptarea de către fo
rul suprem al țării a măsurilor 
privind perfecționarea activi
tății Marii Adunări Naționale 
căreia îi revin astfel sarcini 
sporite prin analizarea, dezba
terea și adoptarea legilor și 
hotărîrilor ce se referă nemij
locit la întreaga activitate a 
statului nostru, comisiile per
manente își lărgesc compe
tența.

Ca instrumente active de lu
cru, acestea îndeplinesc înda
toriri de mare răspundere, din 
însărcinarea Marii Adunări 
Naționale sau a Consiliului de 
Stat, nu numai în dezbaterea 
proiectelor de legi, a decrete
lor, hotărîrilor și actelor cu 
caracter statal, dar și în exer
citarea controlului în ce pri
vește înfăptuirea hotărîrilor 
partidului și statului în toate 
domeniile.

Prin creșterea numărului lor 
și prin componența largă, co
misiile permanente vor fi în 
măsură să-și exercite cu spo
rită eficiență îndatoririle ce le 
revin în opera de legiferare și 
de control asupra tuturor or
ganelor de stat centrale și 
locale.

Aceasta constituie o expresie 
elocventă a creșterii rolului 
parlamentului nostru, un aport 
constant și tot mai susținut în 
desfășurarea întregii activități 
sociale și de stat. Este de în
semnătate deosebită faptul că 
între sesiunile Marii Adunări 
Naționale, comisiile perma
nente vor lucra sub directa 
îndrumare a Consiliului de 
Stat și că președinții comisi
ilor, în a căror competență se 
află problemele de ordin eco
nomic-social, vor desfășura ac
tivitate permanentă.

In bilanțul bogat al actualei 
sesiuni, se înscrie adoptarea 
legii cu privire la organizarea 
și funcționarea Consiliului eco
nomic, ca organ de stat subor
donat Comitetului Central al 
partidului și Consiliului de 
Stat, care în cadrul activității 
sale va controla modul în 
care îndeplinesc ministerele și 
celelalte organe centrale ale 
administrației de stat, pre
cum și consiliile populare, 
politica economică a parti- 

moduldului și statului, 
în care sint traduse în viață 
măsurile privitoare la perfec
ționarea conducerii, organiză
rii și planificării economiei.

Tn lumina politicii Partidului 
Comunist Român, care ex
primă voința întregii noastre 
națiuni de a întări capacitatea 
de apărare a patriei, 
securitatea, independența și 
suveranitatea României socia
liste, Marea Adunare Națio
nală a adoptat în unanimitate 
legea referitoare la înființarea, 
organizarea și funcționarea 
Consiliului apărării ; a căpătat 
putere de lege Statutul perso
nalului didactic, acordîndu-se 
astfel și pe această cale o înal
tă prețuire școlii, precum și 
slujitorilor ei de toate gradele, 
important detașament al inte
lectualității noastre.

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși deputați,

Este de a noastră datorie ca 
să înfățișăm maselor de cetă
țeni din circumscripțiile elec
torale, unde am fost aleși, ho- 
tărîrile de importanță deose-

bază ideea fundamentală de 
asigura îmbinarea armonioasă 
intereselor învățămîntului 
interesele personalului didactic.

Proiectul definește rolul perso
nalului didactic în societatea 
noastră socialistă, stabilește func
țiile și atribuțiile personalului 
didactic de predare, ajutător, de 
conducere, de îndrumare și con
trol. El stabilește, de asemenea, 
normele de numire în învăță- 
mînt, de promovare, precum și 
cerințele pe care trebuie să le 
îndeplinească cei ce urmează să 
ocupe posturi didactice, regimul 
transferării, detașării și al eli
berării din funcție.

Ca și în Legea învățămîntului, 
în Proiectul de lege privind Sta
tutul personalului didactic sînt 
cuprinse prevederi destinate să 
adîncească procesul de democra
tizare a activității din instituțiile 
de învățămînt, prin participarea 
largă a personalului didactic la 
rezolvarea problemelor de învă- 
țămînt, prin atribuții sporite a- 
cordate consiliilor profesorale, 
prin măsuri menite să descentra-
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bită, adoptate în această pri
mă sesiune a actualei legisla
turi a Marii Adunări Națio
nale,

Ca reprezentanți ai națiunii 
ne revine îndatorirea să ținem 
contact permanent cu cei cara 
ne-au acordat încrederea lor, 
să nu precupețim nici un efort 
pentru a îndreptăți întrutotul 
cerințelor înaltelor răspunderi 
ce ne stau în față.

Așa cum a subliniat tovară
șul Nicolae Ccaușescu in cu- 
vîntarea rostită ieri în fața 
Marii Adunări Naționale: 
„Steaua călăuzitoare a întregii 
noastre activități va fi linia 
politică marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, 
care se află la temelia plat
formei cu care Frontul Uni
tății Socialiste s-a prezentat 
în alegeri, realizarea țelurilor 
majore ale partidului și sta
tului, atît pe plan național, cit 
și international".

Vă rog să-mi îngăduiți, sti
mați tovarăși, ca în numele 
Biroului Marii Adunări Națio
nale să vă doresc sănătate, pu
tere de muncă, noi succese în 
întreaga dumneavoastră acti
vitate, dăruită în întregime 
înfloririi patriei și fericirii po
porului.

Declar închise lucrările pri
mei sesiuni a celei de-a Vl-a 
legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

ÎNCHE
IEREA

LUCRĂ
RILOR
(Urmare din pag. I)

P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean.

După discuția pe articole, pro
iectul de lege a fost supus in 
întregime votului deputaților.

Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret, cu bile, 
Legea privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Consiliu
lui Apărării Republicii Socialiste 
România.

Trecîndu-se la următorul punct 
de pe ordinea de zi, deputatul 
Ștefan Bălan, ministrul învăță
mîntului, a prezentat expunerea 
la Proiectul de lege privind Sta
tutul personalului didactic din 
Republica Socialistă România. 
Deputatul Constantin Dincules
cu, președintele Comisiei pentru 
învățămînt, știință și cultură, a 
prezentat raportul acestei comi
sii și al celei juridice la proiectul 
de lege.

La discuția generală asupra a- 
cestui proiect de lege au luat 
cuvîntul deputății George Bără- 
nescu, rectorul Institutului poli
tehnic din București, Emeric An
tal, profesor la Liceul din Mier- 
curea-Ciuc, județul Harghita, 
Stela Rădășanu, profesoară la 
Liceul „Ștefan cel Mare, din Su
ceava, Gheorghe Petrescu, prim- 
secretar al Comitetului județean- 
Dolj al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
Ilans Mihai Wellmann, directo
rul Liceului nr. 2 din Sighișoa
ra, județul Mureș și Ștefan Pas- 
cu, rectorul Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj.

Proiectul de lege a fost dis
cutat apoi pe articole și supus 
votului deputaților.

Cu unele amendamente pro
puse, Marea Adunare Naționala 
a adoptat prin vot secret, cu 
bile, Legea privind Statutul per
sonalului didactic din Republica 
Socialistă România.

La ultimul punct de pe ordi
nea de zi, deputatul Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, a prezentat expunerea 
la proiectele de legi pentru a- 
probarea decretelor cu putere de 
lege, emise de Consiliul de Stat 
între 28 decembrie 1968 și 11 
martie 1969, iar deputatul Mir- 
cea. Rebreanu, secretar al Comi
siei juridice, a prezentat rapor
tul acestei comisii referitor la a- 
ceste proiecte de lege.

Marea Adunare Națională a a- 
probat, prin vot secret, cu bule
tine, toate decretele cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a rostit 
apoi cuvîntul de închidere a 
primei sesiuni a celei de-a Vl-a 
legislaturi a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)
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Cu cîtva timp în urmă, publicînd pagina intitulată 
„DIMENSIUNILE MUNCII EDUCATIVE IN ȘCOA
LA PROFESIONALA", ne-am angajat față de cititori 
că vom reveni cu o dezbatere amplă privind rolul și 
locul organizației U.T.C. în acest complex proces de 
educație. Problema, de o extremă importanță, a făcut 
obiectul unei „mese rotunde" organizată recent în re
dacție, cu participarea unor elevi din activele U.T.C., 
a unor conducători de școli, îndrumători ai organiza
țiilor U.T.C., din partea organizațiilor de partid, pro
fesori diriginți, activiști U.T.C. din București și din 
țară. Spațiul nu ne îngăduie decît redarea selectivă a 
unor experiențe interesante, observații, sugestii, su
ficiente însă pentru a oferi imaginea cadrului în care 
se desfășoară activitatea U.T.C. în școlile profesiona
le, reușitele, limitele și perspectivele sale.

la școală. Completând 
ceea ce întreprinde 
corpul didactic, organi
zația U.T.C., ajutată de 
diriginți, inițiază, la 
rîndul ei, mai ales cu 
elevii anului I, vizite 
în întreprinderi indus
triale unde vor munci 
la absolvire, întîlniri cu 
foști elevi ai școlii pro
fesionale deveniți mun
citori fruntași, cu tehni
cieni și ingineri".

La asemenea vizite și 
întîlniri s-a referit și 
Alexandru Scurihin, 
locțiitor al secretarului 
comitetului U.T.C. de la 
Școala profesională 
„Autobuzul". „Ne-am 
îngrijit ca fiecare clasă 
a anului I să meargă 
în Uzina „Autobuzul", 
chiar dacă au contracte 
cu alte uzine, pentru a 
cunoaște specificul mun
cii, procesele tehnologi
ce de fabricație, munci
torii. Cu ocazia vizite
lor, tinerii ingineri le-au 
vorbit despre obligațiile 
meseriei".

Florea Stoica, secreta
rul comitetului U.T.C.

tri, într-un fel sau al
tul, vorbind despre cul
tivarea dragostei față 
de meserie, au făcut a- 
pel la asemenea forme.

Sițf' w.-5
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La capă! ui discuției, 
cu stenograma în față, 
ni se conturează încă o 
dată adevărul acestei 
realități : organizația
U.T.C. din școala profe
sională are un specific 
al său, nu poate fi con
fundat cu cel al organi
zațiilor din alte tipuri 
de școală, deși sarcinile 
generale sînt aceleași — 
desfășurarea unei inten
se munci politico-educa
tive în scopul formării 
elevilor ca militanți ac
tivi, pe tărîm profesio
nal și social, pentru 
cauza socialismului. Ile- 
liefînd acest specific 
prin intermediul expe
rienței, interlocutorii 
noștri au făcut apel la 
criterii fundamentate 
pedagogic, imprimând 
întregii convorbiri o ten
tă științifică.

Așadar, ce particula
rizează munca U.T.C. în 
școala profesională, 
conține acel 
despre care se 
atit de mult ?

Din cuvântul 
lor Iuliu Furo, 
de șef de secție la C.C. al 
U.T.C., inginer Ion Croi- 
toru, șeful comisiei școli 
profesionale la 
tetul municipal 
resti al U.T.C., 
Atanase Zsiade, 
tor al grupului 
sional

la diferite tipuri 
școli, oare vin la profe
sional obligați de pă
rinți ori din alte consi
derente ; ca urmare a 
recrutării elevilor din 
localități și medii dife
rite, internatul devine 
locul de găzduire al ma
jorității elevilor și, din 
același motiv, avem și 
elevi la gazde sau na
vetiști. Iată, dar, de cîte 
criterii trebuie să țină 
seama organizația 
U.T.C. din școala profe
sională, nemai vorbind 
de diversitatea meserii
lor și a locurilor de 
practică.

La liceu, ca să luăm 
un termen de compara
ție, procesul de învăță
mânt însuși asigură un 
cadru 
pentru 
pentru 
roasele
re facilitează de la ca
tedră formarea unor 
sentimente patriotice, a 
unor calități moral-po- 
lltice. Avem 
re istoria,
științele sociale, geogra
fia — și nu numai a- 
cestea. Școala profesio
nală păstrează și trans
mite mai departe senti
mentul de mîndrie pen-

rotundă 
a „Scînteii 
tineretului'*

ce 
specific 

vorbește

tovarăși-
adjunct

Corni - 
Bucu- 

prof. 
direc- 
profe- 

din Oradea a 
reieșit că elevul — ve
nit dintr-un anumit 
mediu și avînd conturat 
viitorul său profesional 
— este, în primul rînd, 
cel cane imprimă speci
ficitate muncii de orga
nizație. Pe de altă par
te, însăși școala, cu pro
filul său distinct, cu un 
program mai restrîns pe 
planul formației de cul
tură generală, cu dura
tă de învățămînt mai 
mică, reclamă o activi
tate educativă intensi
vă, cu direcții foarte e- 
xacte, posibile a fi rea
lizate în timpul cit tâ
nărul este elev, mem
bru al organizației U.T.C. 
din această școală.

De ce facem distinc
ție între obiectivele or
ganizației U.T.C. 
școala profesională 
oele din alte școli ?

Dacă în licee colecti
vul de elevi este omo
gen pînă la zona geo
grafică de unde sînt re
crutați elevii, 
ni nd în general din a- 
celeași medii, 
gătesc pentru 
profesie, ci 
altă treaptă 
mint, în școala 
sională lucrurile stau cu 
totul altfel. Colectivul, 
aici, este mai eterogen, 
Iar eterogenitatea nu 
este dată numai de per
sonalitatea individuală 
a elevilor luați separat, 
ci de mai mulți factori : 
se întâlnesc aici elevi de 
la sat și de la oraș, 
chiar din județe diferite, 
elevi care vin la o școa
lă din celălalt capăt al 
țării atrași de o anume 
meserie ; au o pregătire 
de nivel diferit, în func
ție de exigențele școlii 
pe care 
uneori 
vîrsta, 
chiar 
între 14 și 18 ani ;
elevi care optează de la 
bun început pentru o 
meserie ori alta, din in
teres față de meserie, 
dar, în același timp, ei 
capătă colegi dintre foș
tii candidați, nereușiți

din
Și

prove-

se pre- 
anume

nu
O
pentru o 
de învăță- 

profe-

au absolvit-o ; 
diferă mult și 
fiind cuprinși, 

în anul I, elevi 
sînt

larg nu numai 
instrucție, ci și 
educație. Nume- 
discipline școla-

în vede- 
literatura,

de aceasta ; dar și ei și 
mai ales cei care pro
vin din mediul rural, 
au reprezentări destul 
de vagi cu privire la 
conținutul unei profesii 
ori alta, la cadrul în 
care și-o vor exercita, 
la evoluția acestora în 
condițiile economiei mo
derne. Știm, școlile ge
nerale fac prea puțin în 
această direcție pentru

tății, măsura muncii e- 
ducative — ci la stăvi
lirea migrației de la o 
profesie la alta, de la o 
uzină Ia alta, deci la 
practicarea fiecărei me
serii Ia cea mai înaltă 
temperatură".

Așa stînd lucrurile, 
organizațiile U.T.C. nu 
au dreptul să se mulțu
mească cu forme și me
tode modeste și simplis-

profesional și tehnic. 
Revista de pedagogie.

• Se simte nevoia u- 
nor studii științifice cu 
adresă exactă cu pri
vire la procesul edu
cației în școala profe
sională ; educarea dra
gostei față de meserie — 
care să depășească pra
gul constatărilor în fa
voarea unor recoman
dări pe temeiul experi
enței deja acumulate.

AMPRENTA COLECTIVULUI 
ȘCOLAR ASUPRA PROGRA

MULUI DE ACTIVITATE 
POLITICO-EDUCATIVĂ

LUCRETIA CHIȘ FLOREA STOICA FLORIN SECELEANU

O dezbatere despre:

ORGANIZAȚIA U.T.C
DIN ȘCOALA PROFESIONALĂ

tru apartenența la cla
sa muncitoare, formînd, 
implicit, conștiința vii
torului muncitor, dar, 
prin structura planului 
său de învățămînt, vi
zează mai mult însuși
rea strictă a meseriei.

Este evident — avînd 
în vedere toate aceste 
considerente expuse de 
interlocutorii noștri — 
de ce programul de ac
tivitate al organizației 
U.T.C. din școala profe
sională trebuie să arate 
cu totul altfel decît cel 
dintr-un liceu, să încea
pă, obligatoriu cu...
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VAREA DRAGOSTEI PENTRU
V

MUNCA Șl, IMPLICIT, PENTRU 
PROFESIA ALEASA

Condiția de a fi a ele
vului de la profesional 
este să știe tot ce se 
poale ști despre mese
ria aleasă, chiar înainte 
de a fi meseriaș pro- 
priu-zis, întrucît atașa
mentul față de profesie
— nu spunem o noutate
— se dezvoltă în proce
sul cunoașterii acesteia. 
Firește, școala, de ace
ea e școală, asigură cu
noașterea profesiei în 
coordonatele ei tehnice. 
Dar aceasta nu este încă 
totul. Fuziunea intimă 
cu profesia se realizea
ză pe baze afective. în- 
țelegînd prin aceasta 
țesătura nevăzută de 
sentimente și responsa
bilități care leagă tînă- 
rul, pentru o viață de 
om, de meserie, u- 
neor! și de primul loc 
de muncă, de colectivul 
în care s-a afirmat ca 
lucrător. Școlii profesio
nale 1 se cer nu pur și 
simplu meseriași, ci oa
meni complet formați, 
cu deprinderi și atitu
dini morale Înaintate, 
capabili să se integreze 
in producție și tn viața 
socială. Aici, de acum, 
intervine factorul edu
cație.

„Mai alee factorul e- 
ducație" — preciza to
varășa Florica Matyuș, 
de la Grupul școlar pro
fesional de chimie din 
lași, Se apuoe, șl pe bu-

nă dreptate, că așa cum 
îi pregătim acum așa îi 
vom avea, mai tîrziu, ca 
muncitori. Eu includ în 
aceasta nu numai pregă
tirea profesională, care 
se realizează printr-o 
activitate — aș numi-o 
eu — contractuală, ele
vul fiind supus unor o- 
bligații cu putere de le
ge : învață, primește 
note, merge la practică, 
trece clasa, absolvă 
școala. Aici este însă 
vorba de ceea ce facem 
în plus, peste acest mi
nim obligatoriu, de in
fluența educativă din 
partea mediului școlar, 
a cadrului didactic și a 
organizației U.T.C. 
tru că nu le putem 
părți. Avînd un 
comun, acești doi factori 
acționează în comun, 
chiar dacă folosesc mij
loace diferențiate. Noi, 
la orele de dirigenție, în 
principal ne ocupăm de 
acest aspect al proble
mei. Mai ales în anul I.
Situația de fapt ne dic
tează intervențiile, pen
tru că am avut cazuri 
cînd elevi părăseau 
școala chiar de la pri
mul trimestru, sau alții 
care, la absolvire, nu se 
prezentau la locul de 
muncă unde erau repar
tizați. Discutând cu ei 
am aflat că nu la pla
ce meseria, n-o cunosc, 
ei au venit Întâmplător

Pen- 
des- 
scop

de Ia școala profesio
nală C.F.R.-București, 
relata inițiativa organi
zației U.T.C. de a dedi
ca adunări ale uteciști- 
lor pentru dezbateri le
gate de meseria aleasă. 
„Discutăm între noi, ne 
clarificăm, fiecare aduce 
un element inedit, une
ori încercăm să-i atra
gem pe indiferenți de 
partea meseriei ; nu știu 
dacă am procedat bine 
ori nu, dar asemenea a- 
dunări am organizat la 
toți anii de studiu pen
tru că am simțit că este 
necesar. Discuțiile aces
tea între noi emoționea
ză, lasă urme..."

„In procesul educativ 
la care ne referim con
tează poate mai mult 
pe lingă cine ucenjcește 
viitorul muncitor, cine 
ii este maistru în sen
sul larg al cuvântului" — 
a fost de părere tovară
șul Gheorghe Ghiță, se
cretar al comitetului 
U.T.C. din Uzinele 
„Tractorul “-B rașov. 
părere certificată 
fapte : elevii care
practică în uzină bene
ficiază în general de cea 
mai bună îndrumare, 
iar organizația U.T.C. 
nu este străină de a- 
ceastă realizare, întru
cât și ea susține Intere
sele elevilor pe acest 
plan, colaborând cu con
ducerea uzinei pentru ca 
practica să acopere și 
latura educativă.

Despre vizite și tntâl- 
nlri pe tema viitoarei 
profesiuni am putea re
lata mult mai multe da
te — toți invitații noș-

după 
ca

se adresează. Se 
și n-ar folosi ni
să se folosească 
struțului — sînt 
cu un grad mai

O 
de 

fac

viitorii lor absolvenți, 
părinții, la rîndul lor, 
fie că nu dețin infor
mațiile necesare, fie din 
nepricepere nu pot face 
prea mult, o literatură 
de probi lipsește, iar 
ministerele interesate și 
chiar Ministerul Invăță- 
mîntului nu se pot lău
da cu inițiative în acest 
sens. într-o asemenea 
situație școala și mai a- 
les organizațiile U.T.C. 
au obligația majoră de 
a suplini prin activități 
variate și convingătoare 
minusurile semnalate.

„Elevul care se află 
astăzi, în 1969, în anul 

al școlii profesionale

meseria în 1971, în

să rezolve

pentru lăr- 
activităților 

pe

i

Departe de noi gîndul 
să le minimalizăm va
loarea. Dar am fi vrut 
să le adăugăm și alte 
experiențe interesante 
ale organizațiilor U.T.C., 
mai puțin banalizate 
prin deasa lor folosire, 
mai diversificate, după 
natura meseriei, 
categoria de tineri 
rora li 
știe — 
mânui 
tactica 
meserii
mare de dificultate, un
de cu greu poți vorbi 
despre „frumusețe", ori 
spectaculos, motiv pen
tru care aceste meserii 
au și mai puțini candi
dați. In asemenea ca
zuri, ne îndoim că o vi
zită la locul de muncă 
ori o întîlnire cu un re
prezentant al profesiei 
respective (utile, ambe
le, deci recomandabile) 
pot, totuși, 
totul.

Opiniem 
ginea ariei
organizației U.T.G. 
planul acesta nu numai 
din considerentul de 
mai sus, ci pornind de 
la o realitate bine cu
noscută. Vorbitorii noș
tri au avut dreptate 
cînd au afirmat că de 
ani de zile școala pro
fesională reclamă ca 
viitorul său candidat să 
știe cît de cît ceva des
pre meserie, înainte de 
a veni la școală. Avan
tajați sînt doar tinerii 
oare continuă meseria 
părinților, știind din fa
milie amănunte legate

I
va începe să-și profese
ze
viitorul cincinal — pre
ciza tovarășul Iuliu Fu
ro. El urmează să fie 
pregătit astfel încît să 
aibă capacitatea de a se 
adapta și readapta pro
cesului de modernizare 
continuă a economiei și 
a profesiei în sine. A- 
ceastă capacitate nu se 
dobîndește în condițiile 
unei instabilități afecti
ve față de profesie ci ale 
unui
precum 
larg de 
lectuală 
referim
ciența eduoației și poate 
de puține ori medităm 
la sensul acestui termen. 
In cazul acesta, eficien
ța ar urma să aibă un 
înțeles mai sdînc ; nu 
mă gîndesc neapărat la 
note și calificative la 
practică — deși nici ele 
nu trebuie ignorate, 
fiind, In. timpul țcolari-

total,atașament
și pe un fond 

pregătire in te
și morală,
adeseori la efi-

Ne
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există re- 
îndelungi-

te de cultivare a 
gostei față de profesie, 
în 1969, ca să-l parafra
zăm pe tovarășul Furo, 
întâlnirea și vizita prin 
intermediul cărora ele
vul este identificat mai 
îndeaproape cu propria 
profesie, nu pot rămî- 
ne unicele soluții. Se 
simte nevoia depășirii 
acestui stadiu. Premise 
există ; și pe fondul 
lor se poate dezvolta o 
activitate cu sferă edu
cativă mai cuprinzătoa
re ; există acele con
cursuri pe meserii, ex
pozițiile locale și repu
blicană, cercurile tehni
ce. Rezultatele lor sînt 
de necontestat. Ne gîn- 
dim însă să nu se șa- 
blonizeze, Ia rîndu-le, 
prin repetare, dar, mai 
cu seamă, prin puținăta
tea obiectivelor pro
puse.

Să fim realiști: orga
nizațiile U.T.C. la care 
ne referim sînt forma
te din elevi de anii I, II 
și III — deci fără prea 
mare experiență — ca
re ar trebui să benefi
cieze în oele din urmă 
și ei de o influență e- 
ducativă pe acest plan. 
Nu pot ei, singuri, să 
găsească întotdeauna 
cele mal fericite rezol
vări. Firește, profesorii 
adaugă inițiativelor lor 
criteriul valoric al știin
ței pedagogice. Dar, în 
această direcție, un cu- 
vint greu ar avea de 
spus Institutul de știin
țe pedagogice, Institu
tul de cercetări pentru 
problemele tineretului. 
Revista învățauduiuluj

astăzi în 
școlilor 

Nici nu 
adresăm 

Ministeru- 
ori 
in- 
in- 
<le
e-

• De ce nu 
ceptivitate la 
lc apeluri — ale școlilor 
generale, organizațiilor 
U.T.C., profesori, părinți 
și elevi — de a se elabo
ra monografii pentru 
toate cele 232 de mese
rii existente 
nomenclatorul 
profesionale ? 
știm cui să 
propunerea :
lui Învățământului 
ministerelor tutelare, 
stitutelor științifice 
teresate, revistelor 
specialitate ori unei
dituri ? Ziarul nostru a 
făcut o încercare în a- 
cest sens anul trecut, e 
drept pentru profesiuni 
din domeniul învăță- 
mintului superior, soli
citând condeiul și com
petența acad. Grigore 
Moisil. Poate ar putea 
servi drept model, după 
cum fiind in posesia u- 
nor asemenea monogra
fii, ziarul nostru le-ar 
putea publica.

N-ar fi lipsit do in
teres să se preia expe
riența din licee pe linia 
organizării unor socie
tăți tehnice ale elevilor, 
care să patroneze activi
tatea cercurilor școlare, 
să inițieze sesiuni anuale 
ale acestora, expoziții, 
simpozioane pe meserii. 
După cum ar fi util să 
se imprime concursuri
lor pe meserii prestigiul 
olimpiadelor școlare 
pînă Ia decernarea titlu
lui de ce! mai bun elev 
— strungar, lăcătuș, 
electrician, chimist, a- 
gricultor etc. al anului 
•ri al (colii, ori pe țară.

Nu ne referim la do
cumentul propriu-zis — 
deși ar fi poate util să 
vorbim și despre aceasta, 
ci la viziunea în care se 
concepe și se realizează 
în cele din urmă sarcina 
nr. 1 a organizației 
U.T.C.: educarea politi- 
co-ideologică a elevilor.

„Sintem conștienți de 
ce anume se cere de la 
noi și cînd spun noi, am 
în vedere atit școala cît 
și organizația U.T.C. — 
spunea tovarășa Roza
lia Bucurescu, director 
adjunct cu probleme e- 
ducative al Centrului 
școlar profesional M.I.U. 
Cluj. „Produsul nostru 
finit" trebuie să fie un 
tînăr muncitor cu ferme 
convingeri politice și i- 
deologice, cu un spirit 
militant activ, cu trainice 
sentimente patriotice. A- 
semenea calități se în
cheagă pe fondul unei 
pregătiri, și nu greșesc 
cînd afirm că această 
pregătire revine, în școa
la profesională, aproape 
in exclusivitate organiza
ției U.T.C. Pentru că, 
spre deosebire de licean, 
care primește noțiuni de 
bază ideologice prin pro
gramă, elevului de la 
profesional trebuie să i 
le dăm mai cu seamă pe 
altă cale. Mijloace exis
tă, totul este cum le fo
losim, fără a le trans
planta de la o organiza
ție Ia alta, fie că se po
trivesc ori nu. Aș da un 
singur exemplu. La in
formările politice mai de 
amploare, ținute de un 
invitat din afară sau la 
tradiționalele întîlniri cu 
activiști de partid, ele
vii pun întrebări, ridică 
probleme pe care vor să 
și le clarifice. Elevul de 
la profesional — sînt ob
servații pe care le dețin 
din școala mea 
este mai timid. De 
cîte ori facem o in
formare la clubul șco
lii cu cîte 200 elevi sau 
invităm o personalitate 
din oraș care să țină o 
expunere știm de la în
ceput cum se va desfă
șura : se va ține expune
rea, elevii vor asculta 
și... atit. Apoi, în clase 
ori la internat, se vor 
isca discuții, întrebări, 
controverse. Atunci, pe 
loc insă, totul e prea cu
minte. De aceea am și 
renunțat să facem acțiuni 
de amploare, ni se par 
nu îndeajuns de eficace. 
In locul lor folosim o 
cale, mai directă, grupul 
restrîns — clasa ori clase 
paralele — încît elevii 
să se simtă între ei, să 
se desfășoare fără reți
neri".

„Noi am inițiat de la 
bun început activitățile 
Ia nivelul clasei — com
pletează Lucreția Chiț, 
membră în activul 
U.T.C. la Școala profe
sională sanitară din 
București. Accentul a 
căzut, bineînțeles asupra 
informărilor politice. De 
fapt, organizația U.T.C 
completează ceea ce se 
face la ora de dirigenție, 
fiindcă elevul nostru do
rește să fie mai bine 
informat. Pentru evita
rea monotoniei folosim 
diferite modalități : a- 
vem un „Dicționar poli
tic" în cadrul căruia 
elevii sînt inițiați asupra 
unor termeni politici, 
evident, legați de eveni
mentele interne și inter
naționale curente, la 
care adăugăm informa
rea operativă, în pas cu 
desfășurarea evenimen
telor".

„La școala profesio
nală de chimie din Iași 
— ne relata profesoara 
Florica Matyuș — se a- 
pelează la informarea 
politică lunară care se 
bazează pe întrebările 
elevilor. Cum aceste în
trebări sînt foarte diver
se — din politica inter
nă, externă, economie, 
cultură — invităm fie 
un profesor de științe 
sociale, fie un redactor 
de la presa locală sau 
radio".

Invitații noștri ne-au 
expus experiența din 
școlile lor cu privire la 
informarea politică. A- 
dăugîndu-le întîlnirile cu 
activiști de partid și alte 
personalități din viața 
socială, științifică și

culturală care au loc cu 
destul de mare frecven
ță în școli, pentru că ele
vii le solicită, avem o 
imagine a modalităților 
prin care elevii școli
lor profesionale iau 
contact cu realități
le vieții politice in
terne și de peste hotare, 
își completează cunoștin
țele în domeniul istoriei 
patriei, a perspectivelor 
sale. Ne amintim, totuși, 
că adunările activelor 
U.T.C. ținute la începu
tul acestui trimestru au 
formulat pretenții mai 
mari pentru desfășura
rea activității de educare 
politico-ideologică în 
școala profesională. Am 
înțeles atunci că inte
resul elevilor vizează 
cartea politică, funda
mentul filozofic care in
spiră politica partidului 
nostru, și am așteptat de 
la cei reuniți în jurul 
„mesei rotunde" să ne 
informeze asupra forme
lor prin care s-a răspuns 
acestui interes. Cu alte 
cuvinte, ne-am așteptat 
să ni se vorbească des-| 
pre recomandările de 
lectură ideologică, des
pre primele cercuri da 
filozofie ori de studiere 
a documentelor de 
partid, despre dezbateri 
asupra unor chestiuni 
teoretice, conduse cu 
competență de cadre di
dactice de specialitate, 
ori despre alte modali
tăți inedite de lărgire a 
orizontului politic șl 
ideologic al elevilor. Des
pre asemenea lucruri 
nu ni s-a relatat însă ni
mic, și deci nu le putem 
trece cu vederea nici 
măcar la capitolul „pro
iecte" ale organizațiilor 
U.T.C.

Adevărul este că multe 
idei și inițiative nu se 
împlinesc din cauza ten
dinței de a se organiza 
acțiuni de amploare, la 
nivelul școlii ori al ora
șului, acțiuni care, față 
de volumul mare de 
muncă și timp cheltuite, 
au o scăzută eficiență 
educativă adresîndu-se 
unui număr limitat de 
elevi, de regulă aceeași, 
cei mai activi. Iar gru
pei U.T.C., acolo unde 
de fapt ar trebui să se 
desfășoare activtatea în 
principal, îi rămine să 
se ocupe de mobilizarea 
la „acțiunile mari", și 
cam atît. Insistența 4 -
care s-a vorbit la ,,rr >a 
rotundă" despre stră; u- 
tarea centrului de acti
vitate de la nivelul șco
lii Ia grupă nu ni se 
pare o falsă problemă. O 
activitate politică vie 
continuă nu se poate 
face de către comitetul 
U.T.C. cu 100 ori 200 din 
cei mai buni elevi ai 
școlii, lăsînd în afara 
sferei de influență, une
ori pînă la o mie de 
elevi, ci în clasă. Abso
lut totul poate fi organi
zat la nivelul grupei ; 
atunci sfera de influență 
a organizației U.T.C. se 
va exercita asupra fiecă
rui membru, asupra fie
cărui elev. O subliniere 
este însă necesară : un 
program de activitate Ia 
acest nivel trebuie să fie 
foarte bine conturat, con
ceput după criterii rea
liste, realizabile. De ce 
facem această sublinie- 
ere ? Pentru că nu se 
pot iniția dezbateri pe 
teme filozofice la anul I, 
să spunem, atîta vreme 
cit elevii nu au încă de
prinderea de a citi regu
lat ziarele, și este mult 
mai potrivit, aici, să se 
citească chiar unele arti
cole. să se facă sinteza 
și legături cu alte eveni
mente. Pentru vîrsta a- 
ceasta, nu cerc de filozo
fie sau economie trebuie 
să organizăm ; mai a- 
propiat nivelului de înțe
legere și mai necesar ar 
fi un cerc de studiere a 
documentelor de partid. 
La anul III se poate de 
acum pune problema 
unei lecturi ideologice, 
cu grijă îndrumată. 
Avem în vedere că or
ganizația U.T.C. s-ar 
putea sfătui în această 
discuție cu specialiști în 
materie a unor consul
tații pe probleme de 
economie industrială ori 
agrară.

După cum se vede, amprenta organizației din 
școală asupra activității U.T.C. o dă, în ultimă 
instanță, viața grupei, cu condiția ca activita
tea la acest nivel să înceteze de a mai fi un 
simplu deziderat. Interlocutorii noștri la „masa 
rotundă au discutat cum se face trecerea de Ia 
deziderat Ia activitate concretă. Dar despre a- 
ceasta urmează să relatăm într-o viitoare Da- 
gină.

Pagini realizată 
de 

LUCREȚIA LUSTIG 
marieta vidrașcu
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EXIGENȚELE DEBUTULUI EDITORIAL
★ ★

MIHAI UNGHEANU:

„LITERATURA 
PROASTĂ NU TREBUIE 

ÎNCURAJATĂ"
O literatură națională nu se compune numai din capodopere. 

Autorii mari conviețuiesc întotdeauna cu cei mici. Cînd spunem 
autori mari și mici nu subînțelegem literatura bună sau proastă 
ci literatură, adică produs literar acceptat estetic care poate fi 
luat în considerație pentru exegeză. G. Călinescu a întrebuințat 
adesea expresia „minor mare“ care ilustrează această stare da 
lucruri. Autorii de mai mică dimensiune își pot avea fi ei impor
tanța lor. Radu Rosetti, istoric și prozator totodată, coexistă lite- 
raturicește cu Mihail Sadoveanu care-1 — respecta în mod deosebit. 
Acesta avea amintiri plăcute, ca și alți scriitori, pentru N.D. Po
pescu. Arghezi și Minulescu pot conviețui într-o istorie literară, 
așa cum se și întîinplă, deși nu au aceeași talie și primul a 
exprimat opinii defavorabile despre cel de a! doilea. Scrisorile lui 
Ion Ghica nu exclud din literatură proza lui G. Sion. Cu Sion, 
Minulescu, Radu Rosetti ne aflăm încă în grupul literaturii 
acceptate. Valoarea sau o anumită valoare nu lipsește.

Există însă și o subliteratură, maculatură literară care prolife
rează mereu. Ea nu poate fi decît îngrădită și clasată, mai ni
ciodată suprimată. Fiecare epocă literară există pe toate etapele 
ei valorice. Literatura proastă nu trebuie însă încurajată. Este 
descalificantă o critică literară care acceptă subliteratura și o cri- 
tică fără criterii cu păcatul indulgenței este mereu pasibilă de o 
astfel de vină. Să nu uităm că așa cum există o poezie proastă, 
o proză neavenită, există și echivalentul ei : o critică pe aceeași 
măsură. Critica de autoritate nu-și poate îngădui neglijența de 
a accepta produsul literar inacceptabil. De aceea sînt de preferat, 
uneori excesele în locul atitudinii clemente sub masca urbani
tății.

Dacă sîntem azi în fața unei avalanșe de cărți dintre care 
multe submediocre, reproșul nu-1 merită însă în primul rînd 
critica. Editura nu este o instituție aptă Dlanurilor riguros exe
cutate dar rigiditățile de plan deschid de multe ori largi porii 
cărții nefolositoare. îngăduința capătă justificare de principiu la 
edituri. în al doilea rind vine apoi exigența editorului de carte 
care judecă după îepere minime, cînd în folosul unei bune lite
raturi ar trebui aruncate în joc marile exigențe cu conștiința clară 
că în slujba lor se lucrează mereu. Care sînt reperele omului 
care publică roman la editură ? Sau ale celui care publică 
poezie ? Și în ce măsură are o viziune, asupra literaturii române, 
utilă editorial ?

Rabatul cel mai mare se face la debuturi și la reeditările din 
contemporani. Criteriile unei colecții, Luceafărul, au devenit 
chiar criterii ale posibilului debut. Se debutează cu ușurință

(atenție însă la extrema cealaltă I). Se reeditează autori mediocri, 
cînd încă n-avem reeditat pe Petru Maior sau Hortensia Papadat 
Bengescu. Editura lucrează, apoi, în virtutea inerției și, odată pu
blicat, autorul e ca și consacrat scriitoricește, bun, adică pentru 
tipărire mereu. Urmează suite de contracte și... cărțile inutile la 
care ne referim.

Discuțiile, oricît ar fi de teoretice, trebuie să facă referiri mai 
concrete. Abia atunci servesc cu adevărat. E nevoie de o mai 
bună orientare editorială și de oamenii capabili s-o realizeze. Ne
cesitatea nu poate fi negată de nimeni. Cîți dintre cei ce lucrează 
acum în edituri o pot realiza ? Cert : nu foarte mulți I Să nu ne 
înșelăm cu ideea că se va putea înfăptui o mai bună orientare 
editorială fără a schimba pe cei ce se confundă ca însuși anacro
nismul și incompetența sistemului de lucru. Asupra acestei ches
tiuni vreau să revin într-o discuție mai aplioată pe care sper că 
ziarul, după semnele de pînă acum, nu va întîrzia s-o inițieze.

„FĂRĂ ÎNDOIALA, ÎN MIJLOCUL UNEI ACTIVITATI CRITI
CE PENTRU RASPIND1REA LUCRĂRILOR SANATOASE SE VA 
SIMȚI PE ICI, PE COLO SI NECESITATEA UNEI LOVIRI DI
RECTE ÎN CONTRA NULITĂȚILOR, CARE SE AMESTECA 
FARA NICI O CHEMARE ÎN ALE LITERATURII : UN ENER
GIC „IN LĂTURI 1" VA TREBUI DAR DIN CÎND ÎN C!M9 SA 
FIE ROSTIT ÎN ORICE MIȘCARE INTELECTUALA".

TITU MAIORESCU
— 1886 —

DUMITRU MICU:

„PRIMUL VOLUM ESTE 
HOTĂRiTOR PENTRU 
ÎNTREGUL destin 
AL AUTORULUI"

Problema e destul de tulburătoare. înregistrăm, pe lingă 
multe cărți valoroase, și multă maculatură Esențial mi se 
pare crearea unui curent de opinie care să convingă pe de
butant că primul volum e hotărîtor pentru întregul destin 
al creatorului respectiv sau, în orice caz, pentru modul re
ceptării lui în conștiința publicului. Cine debutează strălucit, 
se fixează statornic in atenția cititorilor. Un astfel de debut 
obligă, apoi, Ia autodepășire.

Frapează lipsa de răspundere cu care se consemnează 
debuturile în multe publicații. Ideal ar fi, pentru ca să se 
evite labilitatea sau chiar absența criteriilor, ca aceiași 
critici să se ocupe de debutanți.

Altfel, publicul va fi derutat, derutați vor fi și debutanții, 
ale căror iluzii se vor dovedi fără acoperire.

Deficiențele în activitatea editurilor sînt cunoscute. N-ar 
fi cazul să se preia cile ceva din metodele de lucru ale Edi
turii Fundațiilor ? Volumele de debut să fie trimise, nesem
nate, editurilor, al căror juriu să selecționeze cele mai valo
roase manuscrise, pe care să le editeze și premieze ?”

NICOLAE MANOLESCU: 

„SPîRITUL CRITIC 
AL CITITORULUI"

De obicei, obligația educării spiritului critic al cititorilor 
se trece pe seama cronicarilor literari și a criticilor. E nor
mal să se procedeze așa. Dar cronicarilor și criticilor trebuie 
să li se acorde încredere deplină, să fie consultați cu respect. 
Numai așa ei pot deveni utili : fiindcă numai așa sînt demni 
de stimă. Prestigiul lor în ochii cititorilor determină direct 
efectul educativ al părerii lor.

In al doilea rind : reorganizarea editurilor să repună în 
drepturi pe consilierii de editură, oameni care citesc manus
crisele și al căror cuvînt primează. Actuala practică de tipă
rire e prea funcționărească. Un consilier de editură e altceva 
decît un referent accidental și grăbit; el e unul din factorii 
răspunzători.

PETRU POPESCU:

„UN AUTOR ADEVĂRAT 
TREBUIE LANSAT"

Se publică mult și nediscriminat. Tirajul volumelor de 
debut e prea mic. Cărțile se epuizează prin forța lucrurilor. 
Cum să spui dacă o carte e cerută sau nu, cînd tirajul nu 
acoperă nici măcar cifra curiozității ? Mulți tineri scriitori 
au șanse prea reduse și cam unilaterale de a se fixa în atenția 
lectorilor lor. Critica, de multe ori amabilă, nu le e, în acest 
sens, de prea mare folos.

Tirajele cărților de debut trebuie mărite, dar numărul lor 
corectat. Un autor adevărat trebuie „lansat", deci are nevoie 
de un anumit număr de exemplare din volumul său. De ce 
să le împartă cu un debutant mediocru sau total nesemnifi
cativ , creind astfel șanse egale pentru amîndoi de a rămine 
neobservați ?

n film de acum 15 ani, 
din perioada in care ci
nemascopul era marea 
noutate tehnică a filmu

lui mondial: producția lui Elia 
Kazan „La Est de Eden" (după 
o mai exactă și mai literară tra

ducere : „La răsărit de pa
radis" realizat după ultima parte 
a romanului cu același titlu de 
John Steinbeck. Era cel mai bun 
film american al anului 1954 și 
printre cele mai reprezentative 
ale momentului, fiind trecut în 
toate marile enciclopedii cine
matografice alături de „Un su- 
rîs în plină cară" al suedezu
lui Ingmar Bergman, „Împără
teasa Yang-Kwei" al japonezu
lui K. Mizoguchi, „Moartea ținui 
ciclist’ de J. A. Bardem, „Ma
rile manevre" al lui Bene Clair 
și de „Escrocii", filmul lui 
Fellini. A obținut la Cannes în 
1955 — la una dintre cele mai 
„Strînse' competiții cinemato
grafice ■— „Premiul pentru fil
mele dramatice și pentru inter
pretarea excelentă".

Și fără această introducere

cuceririi lui, și sudul agonizind 
in violență și neurastenie.

Eroii lui Steinbeck ca fi ai 
lui Tennesse Williams își caută 
cu încăpățînate și zădărnicie o 
cale spre fericire. Zădărnicie 
pentru că la fericire nu se a- 
junge prin compromisuri, voite 
sau impuse. Astfel se face că ei 
rămîn întotdeauna cu o nostal
gică și dureroasă aspirație spre 
puritate, in ciuda lentei lor ra
tări.

Bătrînul Adam Trask, părăsii 
de soție, își îngrijește copiii, cel 
doi băieți, Aron și Caleb, de
parte de realități, oferind între
bărilor nemulțumitoare ale aces
tora versete biblice despre 
păcat și despre iertare. Ab
stracta și, după cum se știe, 
gratuita lor înțelepciune nu 
numai că nu va rezolva cu 
nimic declinul familiei dar 
va apropia un tragic dezno- 
dămînt. Neliniștitul vrea să 
cunoască și va cunoaște adevărul. 
Soluția finală, a filmului ca și 
a cărții, are și ea o accepție a 
iertării. Dar va fi vorba de ceva

„LA RĂSĂRIT 

DE PARADIS"

(Urmare din pag. I) 

veritabilele capodopere. Prin 
Eminescu, intrăm cu șanse egale 
în competiția europeană a valo
rilor. Din această confruntare, 
geniul eminescian își relevă în
treaga măreție. Ion Barbu avea 
să probeze o intuiție fină : „Ce 
înseamnă Eminescu pentru noi, 
se măsoară numai opunînd no
bilului său romantism, formele 
depreciate ale celui francez.

Valul romantic germanic, de
viat și rotunjit un moment în 
poezia de lac perfect sub eclip
să a lui Gerard de Nerval, e 
captat definitiv de furioasele 
turbine dorice, vociferatoarele 
genii al cenaclului Ch. Nodier.

La noi, în poezia lui Eminescu, 
același val de romantism ger
manic împietrește alb și ireal, 
în felul regiunilor de pe lună".

Din acest moment, exigentele 
criticii vor spori considerabil. De 
altfel, abia acum, în epoca ma
rilor clasici, începe, în mod sis
tematic, disocierea valorii de 
nonvaloare. Trebuia să apară 
Maiorescu, cu gustul său sigur, 
care, prin energicul „In lături 1" 
aruncat mediocrității și impos
turii, să instituie o eficientă tera
peutică literară. Evoluția litera

turii universale și marea aven
tură interbelică a beletristicii 
noastre au adăugat noi argu
mente pentru un plus de intran
sigentă în verdictul critic, Ibrăi- 
leanu, Pompiliu Constantinescu, 
Eugen Lovinescu, Tudor Vianu și, 
incontestabil, George Călinescu, 
exegefi cu structuri artistice dife
rite, s-au întîlnit, adesea, în ela
nul sincer și de o înaltă compe
tentă orientat către discernerea 
valorilor, promovarea talentelor 
autentice și implicit descuraja
rea nulităților,

O veritabilă explozie de ta
lente se înregistrează în litera
tura română contemporană. A- 
pariția lor a fost, desigur, faci
litată de revoluția culturală des
fășurată în anii socialismului, e- 
veniment care a oferit scriitori
lor numeroase căi de afirmare 
și de valorificare a capacită
ților creatoare. Numărul revis
telor literare a crescut conside
rabil, rețeaua lor asigurînd o 
mai larga atestare a realizărilor 
artistice de pe întreg cuprinsul 
țării. Prin lichidarea analfabe
tismului, printr-o muncă asiduă 
și desfășurată în forme variate, 
de educare estetică, numărul și 
calitatea cititorilor s-au amelio
rat sensibil. Setei lor de cultură 

* *

editurile le răspund, adesea, 
prin tiraje impresionante, impo
sibil de imaginat altădată. De 
altfel, succesele literaturii con
temporane sînt bine cunoscute 
și, lucru deloc neglijabil, o bună 
parte dintre acestea le datorăm 
generațiilor tinere de scriitori. 
Pornind de la această realitate 
și în dorința de a înlătura faci
litatea, schematismul, sterilita
tea, de a ocoli căile care au 
demonstrat că nu pot duce la 
creația superioară, se cuvine 
subliniată necesitatea preocupă
rilor actuale de sporire □ exi
gențelor cu care nivelul de azi 
al literaturii îndreptățește în- 
tîmpinarea actului de creație.

O remarcă preliminară ar fi 
aceea că, astăzi, se publică ex
trem de multă literatură. Săptă- 
mînal, aproape, revistele de spe
cialitate și anual, editurile, lan
sează noi și noi autori. Feno
menul în sine, tulburător pen
tru amatorii de statistică litera
ră, s-ar putea transforma într-o 
veritabilă inflație dacă nu se va 
proceda la o mai severă triere 
a valorilor. Căci, nu se poate 
nega : în umbra debuturilor re
marcabile parazitează altele, 
fără relief, deci fără justificare. 
Debuturi care etalează nume 

nesemnificative : nesemnificative 
acum, nesemnificative la o a 
doua carte, nesemnificative, cu 
largul concurs al editurilor, li i a 
noua ediție dintr-o a treia carte 
proastă. Precedentele nu lipsesc. 
Ele blochează rafturile librării
lor ani de-a rîndul, ne imploră 
atenția, uneori, prin reduceri de 
preț sau le oferim, la zile festi
ve, prietenilor, în elegante pungi 
de plastic, în cuplaj jenant cu 
vreo capodoperă. în plus, tre
buie să observăm că fenomenul 
poate acredita ideea unei pro
fesionalizări neîntemeiate pe ta
lent autentic ci forțată de in
dulgențe de tot felul.

Un rol hotărîtor în evitarea 
unor astfel de situații delicate 
nu numai pentru consumatorul 
de literatură, ci chiar pentru 
autorii vizați îl au cronicarii li
terari și editorii. Evident, ei 
trebuie să fie receptivi la nou, 
dar necruțători cu surogatele, 
să aibă gust și cultură, perso
nalitate și talent. Indulgența 
de moment se poate revela ulte
rior ca un imens deserviciu. 
Sînt proaspete Încă în memorie 
cazurile unor cârti proaste, pri
mite însă prompt cu ditirambi 
de o critică amică și cu premii 
consistente de niște jurii ano
nime.

Și astăzi, din păcate, se cons
tată, din cînd în cînd, o adevă
rată spaimă a editurilor de a 
tria, de a avea un punct de ve
dere propriu și ferm. Izvorîtă, 
uneori, din pură incompetență, 
alteori, însă, din teamă ca pă
rerile acreditate să nu fie con
trazise de evoluția viitoare a 
celui care prezintă manuscrisul, 
atitudinea aceasta duce în ma
joritatea cazurilor la o nivelare 
a valorilor, în fond un fals 
democratism în care triumfurile 
și semieșecurile sînt arbitrar 
proiectate în același plan.

Concomitent, apare pseuao- 
prestigiul editatului, sub egida 
căruia un autor ale cărui cărți 
(proaste) n-au trezit interesul 
nimănui, este publicat automat 
(tot cu cârti proaste) în virtu
tea precedentului editorial. 
Dacă ezitările editorilor, în ca
zul autorilor aflați la primul 
volum, sînt pe undeva explica
bile, ele nu mai au nici o jus
tificare onorabilă în fata unor 
dovezi repetate de diletantism 
minor, de fetișizare a modelelor 
celebre, de pastișe tradiționale 
sau moderne, de epigonism. 
Trebuie înlăturat, astfel, mira
jul prematur sau zadarnic al 
profesionalizării. Și încurajată 
o competiție mai evidentă între 
autori, în speranța că ea se va 
transmite și cititorilor. Căci.

care ar putea — într-un fel — 
să ne „dirijeze" opțiunea, filmul 
produce și acum o puternică e- 
moție. Ne întîlnim, în primul 
rînd, cu atmosfera dramatică în 
care eroii lui Steinbeck își con
sumă existența. O perpetuă în
cordare a nervilor domină per
sonaje ce vor să-și rectifice des
tinul, nemulțumiți de realități 
care umilesc, care obligă la ra
pacitate. Subiectul e o prelu
crare, foarte liberă, a biblicei 
legende a fraților Cain și Abel. 
Fără nici o aluzie mistică, fără 
nici o încercare de a eterniza o 
spaimă în sine sau provenită 
dintr-o sursă la care omul nu 
are și nu poate avea acces.

Localizată în Valea Salinas, 
unde-i născut romancierul și 
unde se petrec toate acțiunile 
cărților sale, drama familiei 
Trask are toate însemnele du
reroase ale psihologiei oameni
lor din acea imensă provincie a 
sudului. Ca și literatura, și filmul 
nord-american, prin tot ceea ce 
are mai valoros a reușit să cre
eze o cronică a „problemelor 
din cele două mari zone geo
grafice cu distincțiile lor sociale 
și psihologice deosebite: vestul, 
sălbatic și sălbăticit, din epoca

• 
știut este, fiecare scriitor de a 
valoare are un public al său, 
care-l alege, care-i așteaptă cu • 
nerăbdare fiecare nou volum și • 
care se „bate” pentru cartea 
preferată cu cel puțin tot atîta • 
dlrzenie ca și criticii profesio- • 
niști. De aceea, nu ni se pare 
de loc deplasată propunerea ca, * 
cel puțin în privința tirajelor, • 
să se facă sondaje prealabile în B 
rîndul publicului. Imposibile în 
ceea ce privește debuturile, ele • 
ar fi perfect realizabile și edi- e 
ficatoare în cazul scriitorilor 
cunoscuți. Vor fi constatate ast- • 
fel, cu o clipă mai devreme, și a 
opțiunile publicului, ale unui 
public neomogen, desigur, de • 
care însă scriitorul trebuie să a 
țină seamă, dacă vrea ca și a- 
cesta să țină seama de cartea pe • 
care i-o adresează. Pentru a- a 
ceasta, însă, el trebuie să-și 
cîștige credit în fața publicului • 
prin opere de valoare. Această a 
valoare trebuie probată înce- 
pînd chiar cu prima plachetă, • 
pentru că cititorul dezamăgit a 
va fi mult mai greu de recîș- 
tigat ulterior. De aici, pledoaria * 
pentru maximă exigență, pen- » 
tru auto-exigență. Căci, impor
tant nu ni se pare faptul că o * 
carte a apărut cu o lună sau cu • 
un an mai devreme, ci dacă ea # 
va trăi în conștiința publicului ’ 
o lună sau un secol. • 

omenesc și nu de oarbe legi di
vine.

Elia Kazan se conformă tra
diției filmului clasic oferind ac
torilor din filmul regizat de el 
partituri de un puternic drama
tism. Eroul principal e inter
pretat de unul dintre cei mai 
buni elevi ai săi de la „Actors“s 
studio’, James Dean. Despre a- 
cesta nu știam decît din surse 
publicitare că a murit de tînăr 
și că a fost idolul unei generații 
de tineri americani revoltați fără 
scop. Am crezut că fermecă
torul actor, așa se și insinua de 
către cei care-i văzuseră filmele, 
a avut doar ceva din gloria 
efemeră a unui șlagăr. Acum 
cînd îl putem urmări, în „La 
est de Eden", ne dăm seama 
că James Dean a fost un exce
lent actor, din galeria celor mari, 
regretului pentru prematura sa 
dispariție alăturîndu-i-se astfel 
regretul pentru o exacerbată și 
jenantă publicitate post-mortem 
care îl denigrează ca actor „im- 
pingîndu-l" în rubricile de sen
zație ale presei cancaniere.

Alături de el, în film, o distri
buție de excelenți interpreți: 
Julie Harris (Abra), R. Massey 
(tatăl) și Jo Van Fleet (mama).

TUDOR STANESCU

Anul acesta, Ziua Mondială 
a Teatrului, care se sărbă
torește, ca de obicei, la 27 

martie, va fi dedicată unei teme 
pasionante prin actualitate și 
complexitatea ei : „Teatrul și ti
neretul".

Problema raportului dintre tea
tru și publicul său tînăr, este cu 
atît mai importantă cu cît tine
retul nostru se află angrenat 
într-o vastă acțiune, dirijată de 
partid și de stat, de desăvîrșire 
multilaterală a personalității sale, 
de formare ca o generație de 
constructori ai socialismului. In 
acest proces, aportul teatrului — 
tribună a ideilor înaintate, cata
lizator al energiilor spirituale —- 
poate fi fundamental. Tocmai de 
aceea, la noi, teatrul și-a propus 
să devină un bun al tuturor, atît 
prin repertoriul și arta spectacu
lară cît și prin deplina sa acce
sibilitate (care include, printre al
tele, ca un aspect deloc negli
jabil, costul extrem de scăzut al 
biletelor).

Cercetătorii vieții noastre tea
trale au observat, totuși, că re
zultatul apropierii dintre teatru 
și tineret nu este întotdeauna la 
înălțimea eforturilor caie se fac. 
Pe lîngă public, în rîndurile ti- 
îetului se „creează" și un non- 
public, o categorie care, din di
ferite motive, refuză gestul de 
prietenie al teatrului. Desigur, 
nici acest gest nu este întot
deauna și pretutindeni cel aș
teptat. Teatrele mai au destule 
datorii neonorale față de tineret, 
scoase la iveală în dese îînduri. 
De data aceasta, am încercat să 
descifrăm anomaliile care se 
ivesc în raportul teatru — tineret 
mai ales pe cealaltă latură a 
acestui raport, căutînd cauzele 

•— de natură subiectivă sau, 
uneori, obiectivă — care le de
clanșează. Nu avem pretenția că 
ceea ce am aflat se poate gene
raliza pe de-a-ntregul. Ancheta 
noastră a cuprins un grup de 50

de tineri, eterogen ca profesie și 
pregătire (18 muncitori, 6 ingi
neri și tehnicieni, 17 studenți, 9 
elevi). L,e-am adresat tuturor a- 
ceeași întrebare : „Mergeți la
teatru ?“

★
Din cei 50 de tineri, ceva mai 

mult de jumătate (26) ne-au de
clarat că frecventează spectaco
lele de teatru, fără însă ca unii 
dintre ei să-și facă din asta o 
obișnuință. 8 din cei 17 stu- 

TINERETUL — 
PUBLICUL TEATRELOR?

denți interogați merg la specta
cole, în funcție de distribuirea 
biletelor în facultăți, de propor
țiile timpului liber, de preferin
țele pentru un gen dramatic sau 
altul. Din cei 18 muncitori, 8 
frecventează teatrul, dar vizionă
rile de spectacole sînt și în 
acest caz condiționate de bugetul 
de timp, de apropierea teatru
lui de domiciliul tînărului res
pectiv, de regularitatea difuzării 
biletelor în fabrică sau uzină.

O situație deosebită — și îm
bucurătoare — am întîlnit în rîn
dul elevilor, printre care se pre- 
găteso spectatorii fideli de as
tăzi șl de mîine ai teatrelor. Este 
edificator că pentru 8 din cei 9 
elevi care au răspuns fntrebări- 

lor noastre, teatrul este specta
colul preferat, iar comentariile 
în jurul pieselor văzute dovedeso 
compelență și exigență.

La întrebarea „De ce vă pla
ce teatrul ?“, răspunsurile celor 
26 de tineri au fost, firește, di
ferite, dar toate s-au adunat în 
jurul cîtorva idei fundamentale. 
Cel mai adesea a apărut elogiul 
comuniunii sufletești directe din
tre actor și spectator, satisfacția 
că totul se petrece în fața pro

priilor ochi, bucuria participării 
intense la acțiune : „Merg la tea
tru ori de cîte ori se dau bilete 
prin fabrică. Aș spune că din 
toate genurile de spectacol, tea
trul îmi este cel mai aproape de 
inimă. Mă pasionează să mă 
identific pentru cîteva ore cu 
personajele, să trăiesc, să iubesc, 
să urăsc, să mă zbucium împreu
nă cu ele". (Elisabeta Bella, mun
citoare la Fabrica de Confecții 
București). „Cîteva din spectaco
lele pe care le-am văzut au de
venit pentru mine repere stator
nice de apreciere: Hedda Gab
ler, Sfînta Ioana, D-ale carna
valului" (Ioana Vasile, munci
toare la Fabrica de Confecții 
București). „Iubeio teatrul pentru 

că el creează posibilitatea unei 
comunicări directe, emoționante 
între scenă și sală. (Gabriela Mi- 
hăilescu , elevă la Liceul „Gh. 
Lazăr").

O serie de răspunsuri au con
siderat teatrul drept un îndemn 
la meditație pe marginea celor 
mai însemnate probleme ale ac
tualității, legate strîns de viața 
intimă a fiecărui om.

Pentru mulți tineri, teatrul este 
un adevărat ritual, o sărbătoare :

„în zilele cu teatru am senzația 
că e sărbătoaie. Cu filmul, lu
crurile se petrec mult mai sim
plu, mai neatrăgător. Evident, 
sînt și filme foarte bune, dar 
atît de puține I..." (Liliana Mu- 
reșan, elevă la Liceul „Gh. La
zăr").

Timpul liber limitat de care 
dispun numeroși tineri — mai 
ales tinerii muncitori care studia
ză și la seral — îi determină 
adesea să frecventeze cu precă
dere spectacolele teatrului cel 
mai apropiat de locuința lor. 
Valeria Șerbănescu, muncitoare 
la Fabrica de Confecții, Alexan
dru Ciocan, tehnician la Uzinela 
„Semănătoarea" și alții ne măr
turiseau, bunăoară, că nu merg 

decît la Teatrul*  „Giulești". Am 
descifrat aici un îndemn pentru 
lărgirea inițiativei teatrelor de 
a-și extinde stagiunea în cartie
re, dar și un argument pentru ca 
la spectacolele de sîmbătă și 
duminică — zile în care sera- 
liștii sînt mai liberi — să se re
zerve o cotă mai substanțială de 
bilete acestei categorii de tineri 
spectatori.

Cei mai mulți dintre tinerii 
anchetați s-au arătat fermi în 

preferința pentru un anume gen 
de spectacol teatral, care răs
punde mai exact sensibilității 
ior. Unii preferă comedia: „In 
ultimele stagiuni m-au reținut 
mai cu seamă spectacole ca 
D-ale carnavalului, Sfîntul Mi
tică Blajina, Topaze. De dra
ma modernă mă apropii mai 
greu." (Stelian Rușanu, student 
la Facultatea de matematică). 
Alții se simt atrași de dramatur
gia istorică: „îmi place teatrul 
modem și aș vrea să revăd, ca 
«-o înțeleg mai bine, Ucigaș fără 
simbrie. Cel mai mult mă atrag 
însă piesele istorice. Cred că 
n-am să uit niciodată spectaco
lele cu Apus de soare șl Richard 
el Ill-lea", (Victoria Boiangiu, 

elevă la Liceul „Gh. Lazăr"). 
Cîțiva își declară adeziunea 
pentru teatrul modern, de in
tensă dezbatere de idei. (Elena 
Enescu, studentă la medicină, 
Gabriela Mihăilescu, elevă la 
„Lazăr"). Părerile sînt însă îm
părțite : „Cred că preferința a- 
proape exclusivă a teatrelor 
pentru repertoriul modern este 
exagerată. Aș vrea să văd mai 
multe spectacole cu piese din 
marea dramaturgie clasică." (Ne- 

goescu Ion, student la Faculta
tea de geografie — la a cănii 
opinie subscriem cu toată tăria), 
iar Horia Pîrvulescu student, la 
Facultatea de matematică, rea
lizează un fel de medie a prefe
rințelor, adăugîndu-i o bineve
nită condiție : „îmi place și tea
trul clasic, și dramaturgia mo
dernă, cu o condiție însă : să vor
bească, pe înțelesul omului, des
pre om și frămîntările sale".

Acesta este publicul. Dar 
non-publtcul ? Adică, în cazul 
anchetei noastre, cei 24 de tineri 
care făceau eforturi spre a-și 
aminti măcar titlul ultimei piese 
văzute acum un an, doi, trei. 
Pe cîțiva, memoria îi trădase 
supărător i „îmi est» imposibil 
să-mi aminteao etnd am văzut 

ultima piesă de teatru. E mult 
de atunci..." (Vasile Preda, stu
dent la Facultatea de geogra
fie), sau : „Ultima piesă la care 
am fost este... Mult zgomot pen
tru nimic, sau așa ceva. Există 
o piesă cu acest titlu ?“ (Ion 
Chennan, student la Facultatea 
de stomatologie).

Este vorba, în asemenea ca
zuri și încă în altele, de un vizi
bil dezinteres (nu ne referim, 
desigur, la cei cîțiva care ne-au 
declarat, argumentîndu-și opțiu
nea, că preferă cinematograful 
sau opera) ale cărui rădăcini 
sînt mai adînci decît par la 
prima vedere. Depistarea lor 
este o întreprindere complexă, 
ținînd de domeniul sociologiei 
culturii. Deocamdată, să consta
tăm, că organizațiile U.T.C. și 
Bsociațiile studenților din unele 
facultăți nu depun suficientă e- 
nergie pentru a-i familiariza pe 
tineri cu teatrul, pentru a înlesni 
realizarea acestui contact fertil. 
Nu este vorba aici numai de 
procurarea biletelor (la acest as
pect ne vom referi mai jos), ci 
în primul rînd de crearea, prin 
mijloace diverse, a unui climat 
spiritual în care teatrul să rede
vină o preocupare culturală de 
căpetenie. Preferința exclusivistă 
a unora pentru alte genuri de 
spectacole, considerate mai ,.u- 
șoare", mai „deconectante" (și 
muzica ușoară ocupă, firește, lo
cul întîi, urmată îndeaproape de 
filmele minore), conduce la con
cluzia că nici mijloacele de co
municare în masă cu cea mai 
largă arie de acțiuni — radioul 
și televiziunea — nu-și echili
brează îndeajuns preocupările în 
sensul unei propagande mai efi
ciente în sprijinul Thaliei.

Iată acum și cîteva motive 
„obiective", care ar trebui să 
»tea în atenția teatrelor și a fo
rurilor care se ocupă de difuza
rea biletelor :

„Ies do Ia serviciu la ora 18. 
Prefer să văd un film de la ora 

17 la 19 decît un spectacol de 
teatru care de cele mai multe 
ori se termină în jurul orei 24. 
A doua zi trebuie să mă scol 
foarte devreme..." (Ion Grigore, 
muncitor la „Semănătoarea"). 
„Sînt în clasa a XH-a la fără 
frecvență. Dimineața lucrez. Am 
foarte puțin timp liber, așa că..." 
(Floarea Constantin, muncitoare 
Ia Fabrica de Confecții). „Merg 
rar la teatru pentru că, la noi, 
nu se ocupă nimeni în mod cons
tant de procurarea biletelor". 
(Gheorghe Cismaru, student la 
Facultatea de geologie). „Merg 
rar la teatru. Cînd se dau bilete 
prin facultate, locurile sînt foarte 
proaste. Pe la balcon, prin col
inii... (Gheorghe Badea, student 
Li Facultatea dc matematică). 
„Merg la teatru numai cînd se 
dau bilete prin uzină, și asta se 
întîmplă extrem de rar. Singur 
nu am timp să mi le procur". 
(Vasilica Georgescu, proiectant 
la Uzinele „Semănătoarea"). „Se 
întîmplă uneori ca teatrele să 
nu-mi ofere ceea ce aș vrea să 
văd. Prea multe spectacole 
„ușoare", prea multe Comedii pe 
întuneric sau Sfîrșituri ale pă- 
mîntului. Poate și din această 
cauză am început să prefer 
opera." (Mihaela David, desena
toare la Uzinele „Semănătoarea").

★
Nu ne-am propus să tragem 

ceea ce se cheamă, în mod o- 
bișnuit, o concluzie. Această cer
cetare sumară a motivelor pentru 
care tinerii merg sau nu merg 
la teatru are drept unic scop 
stabilirea unor jaloane (pe care 
vom încerca să le adîncim în 
alte cîteva intervenții), care să 
îngăduie pe de o parte teatrelor, 
pe de alta publicului tînăr, să 
se cunoască mai bine, să-și poată 
veni reciproc în întimpinare, să 
acționeze deopotrivă pentru re
glementarea relației care trebui» 
să îi unească.

SABINA CARAUȘU
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COSTEL 
EXISTĂ 
iN 
REALITATE

de ION BĂIEȘU

Destul de multi cititori 
și telespectatori m-au în
trebat în ultimii ani dacă 
Tanța și Costel au exis
tat în realitate. M-am fe
rit pînă acum să răspund 
serios la o astfel de în
trebare. Acum voi spune 
adevărul. Adevărul este că 
pe Tanța am descoperit-o 
în scrisoarea unei tinerș 
din Medgidia, care îmi 
scria acum vreo cinci am 
în felul următor : „Am cu
noscut pe peronul gării 
Medgidia un tînăr pre
zentabil care mi-a pro
pus chiar atunci să ne 
căsătorim. Eu am fost de 
acord, el s-a mutat la noi 
în casă în aceeași zi, peste 
trei zile am făcut nunta, 
iar peste alte trei zile a 
dispărut. Ce sfat îmi 
dați ?" Respectiva se mă
ritase într-o singură zi cu 
un ins cules de pe peronul 
gării și apoi venea la mine 
să-i dau sfaturi. Enervat și 
amuzat la culme, am 
scris o schiță pe care apoi 
am luat-o ca bază pentru 
serialul de la televiziune. 
Iată că acum, după mulți 
ani, răsare tocmai din 
Huși și figura autentică a 
lui Costel. Culmea e că 
îl cheamă chiar Costel 1 
Nu i-aș fi publicat nici 
scrisoarea, nici numele 
dacă nu m-ar fi rugat el. 
Dar el vrea neapărat ca 
povestea lui să fie cunos
cută de toată lumea, iar 
eu m-am gîndii să-i fac 
această bucurie. Public 
deci scrisoarea exact așa 
cum am primit-o, fără 
nici un fel de corecturi, 
nici chiar cele gramati
cale, pentru că altfel scri
soarea nu ar mai avea nici 
un farmec. Iat-o :

„Tov. Băieșu,

Vă rog să vă înarmați 
cu răbdare și să mă ascul
tați pînă la capăt. Urmă
resc cu deosebită atenție 
rubrica intitulată „De la

Am căutat prin orice mij
loc să o conving căci o 
iubesc. Dar în zadar. Aș 
fi fost gata la cel mai mic 
semn al ei să fac orice. 
Dar degeaba. Mereu îmi 
spunea căci mă iubește, 
dar că noi nu mai putem 
fi împreună. De atunci și 
pînă acum sînt aproape 
doi ani. Deși căci ia acum 
sa recăsătorit totuși în 
inima mea a rămas aceiași 
ca în prima zi și nici cum 
numi pot guși liniștea su
fletească. Acum e plecată 
cu soțul ei la Brașov. Dar 
acest om nu o iubește 
(sau o iubește fi nu io 
arată). însă eu o iubesc 
mult de tot. Deși că nu 
mai pot spera să mai re
vină. De atunci si pînă 
acuma altă iubire nu am 
mai întîlnit. Am căutat 
să-mi fructific timpul li
ber cit se poate de bine 
cu speranța căci o voi 
putea uita. Dar în zadar. 
Simt din ce în ce mai 
mult nevoia să o am lingă 
mine. (Să nu mă înțelegeți 
greșit), dar e singura care 
îmi poate reda fericirea. 
Acum e căsătorită, are un 
soț, obligații de familie și 
nu îndrăznesc să-i spun 
să revină deși căci luciul, 
acesta îl doresc din toată 
inima. Dumneavoastră 
scrieți demult despre asta. 
Sfătuiți-mă fi pe mine ce 
să fac. Cum aș putea uita 
tot ceea ce ne-a legat sau 
să o fac să revină P Dum
neavoastră sînteți singurul 
om în măsură să mă lă
muriți. Intre noi e o di
ferență de vîrstă destul de 
considerabilă. Uneoii mă 
întreb dacă nu ăsta e mo
tivul. Dar de ce m-a accep
tat in situația in care am 
fost ? Doar atunci nu ne 
lega nimic. Vă rog ca să-mi 
dați un sfat în problema 
aceasta și iertați-mă dacă 
povestea iubirii mele va 
răpit cîtcva minute. Cu 
respect, Costel".

Dragă domnule Costel,

Eu acuma căci ce sfat 
aș putea să vă dau ? Nici 
unul. După cîte am înțe
les, perioada cunoștinței,

om la om" fi sincer să fiu 
mulți cititori au prilejul 
să afle numeroase drame 
de familie sau iubiri a- 
bandonate. Să nu credeți 
că vă scriu toate acestea 
pentru ca să-mi apară nu
mele în ziar. Nu. Dur 
fiindcă dumneavoastră vă 
ocupați de pagina De la 
om la om și dacă mai 
scrieți drame în conti
nuare vă rog să faceți în 
așa fel îneît să rezeivați 
puțin loc și povestei mele. 
Știu căci dv. printre rîn- 
durile unui articol une
ori mai strecurați cîteo 
doză de ironie, totuși eu 
caut să vă dau numele 
întreg. Mă numesc Velic 
Costel, original din Huși. 
In toamna anului 1966 am 
cunoscut o fată. Se nu
mește Negruță Maricica. 
Deși căci eram din același 
oraș, întîmplarea a făcut 
să ne cunoaștem in tren. 
Cum era și firesc, a doua 
zi ne-am întîlnit și fiind 
duminică, am fost invi
tați împreună la o nuntă. 
După nuntă ne-am căsă
torit, să nu vă mire, deși 
căci timpul celor care se 
îndrăgosteau la prima ve
dere a apus de mult. Eu 
(in să precizez căci deși 
sîntem în secolul vitezei 
și o problemă ca asta ne
cesită timp, cunoaștere re
ciprocă, în ciuda la toate 
acestea, m-am îndrăgostit 
în așa fel incit simțeam 
căci fără ia miar fi impo
sibil să mai trăiesc. Să nu 
rîdeți, dar trebuie să fim 
convinși căci din dragoste 
se poate muri. Timp de 7 
(șapte) luni eram cei mai 
fericiți din lume. însă 
după șapte luni mai pre
cis în 13 aprilie 1967 ne-am 
despărțit. Adevăratul mo
tiv nul știu nici astăzi.

înamorării căsătoriei
dumneavoasltre cu Mari- 
cica n-a dui^at mai mult de 
două zile. Illă rog, o fi el 
secolul nos'hru, secolul vi
tezei, dar mu vi se pare 
totuși exagerat ca în nu
mai două zile să faceți 
atîtea lucnnri complicate, 
dacă nu g ingașe ? Ce să 
vă mai mine că apoi Ma- 
ricica v-a părăsit fără ex
plicații ? Probabil și-o fi 
dat seama că nu sînteți 
potriviți și a căutat alt 
om. A greșit și ea, ați 
greșit și dumneavoastră. 
V-ați ales cu singurul lu
cru bun care putea ieși 
dintr-o asemenea decizie- 
fulger. : cu mai multă 
minte pentru viitor. Tot e 
ceva. Eu sfaturi nu am să 
vă dau. Dacă Maricica mai 
era cu dumneavoastră, hai 
să zic că poate mai puteam 
să dreg ceva cu un cu- 
vînt, două. Dar dacă a 
apucat să plece și să se 
recăsătorească ce mai e de 
făcut ? Nimic. Mai sufe- 
riți și dumneavoastră cît 
mai suferiți și încercați să 
vă refaceți viața. Eu nu 
sînt convins, ca dumnea
voastră, că se poate muri 
din dragoste. Și spunind 
asta nu sînt cinic. Sînt 
realist. Sigur că dragostea 
este una dintre bucuriile 
cele mai mari ale vieții, 
unul dintre cele mai co
pleșitoare sentimente, dar 
ea nu trebuie să ne chetne 
niciodată spre moaite. 
Nici atunci cînd e tragică. 
Dimpotrivă. Asta e tot 
ce-aș putea să vă spun.

Icrtați-mi ironiile. Le 
fac, uneori, fără să vreau. 
Vă urez să fiți fericit 1

CINEVA
AȘTEAPTĂ
UN
RĂSPUNS

„Domnule Ion Băieșu,

La fel ca și tînăra din 
Jimbolia vă spun că am 
stat mult, pe gînduri dacă 
să vă scriu sau nu. Pînă 
la urmă m-am hotărît să 
vă scriu. Nu știu cum să 
încep și de tinde să încep 
pentru că și eu mă aflu 
în aceeași stare ca și eleva 
din Jimbolia, ba pot spune 
că sînt mult mai neferi
cită. Dar să vă spun des
pre ce e vorba. Sînt o 
fată foarte înaltă : 1,85
metri. Vîrsta 23 de ani, 
absolventă a unei școli 
tehnice. De sarcinile pro
fesionale mă achit cu 
cinste și pot spune că prin 
munca conștiincioasă depu
să de mine la locul de mun
că am reușit să le fac tutu
ror o impresie cu care pu
țini se pot mîndri. In aceas
tă privință sînt foarte mul
țumită. Dar ce păcat că am 
o impresie așa de proastă 
despre viață. Poate me
diul în care am trăit m-a 
făcut să-mi pierd încre
derea în oameni. Și tatăl 
meu se purta (uneori și 
acum, deși e bătrîn) la fel 
de urît cu mama -mea fi 
cu noi, copiii- Și eu cînd 
veneam în vacanță mă a- 
puca groaza cînd mă gîn
deam că trebuie să fiu 
martorul vorbelor urite fi

scandalurilor făcute de 
tata bietei mele mame. De 
cite ori nu am sărit în a- 
jutorul ei și ne-a bătut pe 
amîndouă. Cite nopți am 
plîns în șir, nu de dure
rea ce mi-o lăsau pumnii 
dînsului, ci de faptul că 
mai sînt încă asemenea 
oameni și cum se pot purta 
așa cu soția și copiii lor...

Tata zice că ținem toți 
numai cu mama, că numai 
dînșii îi dăm dreptate. 
Dar cum pot ține eu cu el 
cînd venea acasă mereu 
înjurînd, i se punea masa, 
iar el zvîrlea cu farfuriile 
și cuțitul după mama ? De 
cîte ori nu a fugit fi cu 
toporul după ea ? Iar 
mama, biata mea mămică, 
a stat și a suferit toate 
aceste chinuri. Mereu 
îmi spune : dacă nu erai 
tu (ceilalți frați sînt că
sătoriți) nu mai stăteam 
cu el. Îmi spune mereu că 
va merge cu mine cînd mă 
voi căsători. Dar eu nu 
mă voi căsători probabil 
niciodată. Nu i-am spus 
asta pentru că nu vreau 
să-i spulber nădejdea. 
Mi-e tare milă de mama. 
In fiecare seară adorm cu 
lacrimile în ochi. Nu cred 
că mă voi căsători pentru 
că mi-am pierdut încre
derea în oameni. Dacă gă
sesc fi eu un soț la fel ca

Din nou mă simt 
obligat să adresez 
un avertisment co
respondenților mei. 
Nici nu apucaseră să 
se răcească sărutările 
vedetelor premiate 
de pe „cerbii" de la 
Brașov și au și în
ceput să curgă asu
pra mea scrisorile, 
telefoanele (ba chiar 
șl o telegramă!) de 
parcă eu aș fi fost 
cel puțin președintele 
juriului! Nu înțe
leg : ce aveți cu 
mine ? Mă întrebați 
dacă sînt de acord 
cu hotărîrile juriu
lui. Așa mă întreabă 
în scrisoarea Iui, G. 
Nicuiescu din Bucu
rești : „Sînteți sau 
nu de acord cu hotă- 
rîrea juriului ? Spu- 
neți-vă public păre

rea !" Ei bine, nu 
vreau să mi-o spun ! 
Nu vreau, pentru că 
știu cît de pătimaș și 
subiectiv pot fi une
ori, cît de repede pot 
să greșesc. Important 
e că festivalul în în
tregul lui a fost ex
celent, oferindu-ne 
seri memorabile. Ju
liette Greco, cel pu
țin, mi s-a părut 
sublimă. Ce interpre
tare magistrală ! Ce 
texte de mare poe
zie ! (Mă gîndeam a- 
tunci cu tristețe la 
cîntecul Andei Călu- 
găreanu „Pe orizon
tală, pe verticală", 
cu versori atît de ba
nale, dacă nu chiar 
stupide. Texte scrise 
de Cocteau, de Pre- 
vert... Poeții noștri

nu vor să scrie texte 
de muzică ușoară. 
Cine-o fi de vină ? 
Ei ? Nu. Compozito
rii cred eu, care 
preferă textieri 
obscuri, comozi și la 
îndemînă. Sau Bar
bara... Sau Cinquetti 
(pe numele adevărat 
Mezzokilo, adică ju
mătate de kilogram !) 
cîntăreața mea cea 
mai dragă... A fost 
frumos, a fost de 
neuitat, cu atit mai 
mult cu cît un nume 
românesc (ați ghicit: 
Margareta Pîslaru) 
s-a „amestecat" prin
tre vedetele Inter
naționale și l-a stat 
bine 1 Felicitări ce
lor care au organizat, 
celor care ne-au dă
ruit aceste seri de 
mare artă și poezie.

I. in căutarea
INTERPOLULUI

tata ? Ce fac atunci ? Dar 
mama ? De multe ori am 
vrut să-mi pun capăt zile
lor, dar asta nu poate a- 
juta pe nimeni cu nimic. 
Am avut prieteni, dar pur 
fi simplu nu credeam în 
ceea ce-mi spuneau ei, 
deși poate unii spuneau 
adevărul. N-tim cunoscut 
niciodată (deși of dori) un 
băiat la fel de înalt ca 
mine. Poate mă ajutați 
dumneavoastră- Vă rog să 
mă credeți că sînt tare ne
fericită. Mi-e tare greu 
cînd văd în jurul meu nu
mai perechi fericite. Mă 
întreb : oare eu cu ce am 
greșit de sînt așa de nefe
ricită ? De ce nu mă 
ajută și pe mine cineva ? 
De ce nu sînt înțeleasă ? 
Am nevoie de un sfat, de 
o vorbă bună, dar cine să 
mi le dea P Cei din jurul 
meu sînt nepăsători de 
faptul că eu sufăr, sau 
poate nici nu bănuiesc că 
eu sufăr atît de mult. 
Oare această nepăsare sau 
nereceptivitate a lor față 
de cei din jur nu dovedește 
lipsă de intuiție sau 
egoism P Nu știu ce să 
mai cred. Sînt mîndră, nu 
vreau compătimirea fi 
mila nimănui. Dacă cei 
din jurul meu ar afla că 
eu am scris o asemenea 
scrisoare nu le-ar veni să 
creadă că eu sufăr atît 
de mult.

Aș mai avea multe de 
scris fi cîte nu v-aș spune 
dacă aș ști că în dumnea
voastră găsesc un adevărat 
prieten care să mă ajute. 
Nu vreau să credeți că mă 
îndoiesc de prietenia și a- 
jutorul dos. (altfel nu vă 
mai scriam), dar nici dvs 
nu puteți face imposibi
lul. Cred că eu nu vă cer 
ceva imposibil și aștept un 
ajutor. Știu că dvs mă 
puteți ajuta să cunosc și 
altfel de oameni. Știu că 
majoritatea sportivilor 
noștri (handbaliști, volei
baliști, bachetbaliști fi 
chiar fotbaliști) sînt foarte 
înalți. Ce mult aș dori să 
cunosc fi eu un băiat la 
fel de înalt ca mine. Nu
mai dvs mă puteți ajuta.

N-aș dori să vă faceți 
o impresie proastă despre 
mine în urma acestei 
scrisori. Ați fi prea ne
drept cu mine și aș suferi 
și mai mult. Dacă sînteți 
așa cum v-am cunoscut 
prin intermediul rubricii 
,,De la om la om", în
seamnă că mă înțelegeți 
cu adevărat și mă și aju
tați. Vă mulțumesc antici
pat și din nou vă spun : 
nu uitați că cineva aș
teaptă un răspuns de la 
des. Vă rog să fiți cît mai 
discret cu adresa mea. Nu 
vreau să mă recunoască 
nimeni. Aurica".

Prea multe comentarii pe marginea scrisorii dv. 
(care m-a emoționat) nu pot să fac. Las cititorilor 
bucuria de a vă veni în ajutor, oferindu-vă prietenia 
și bunele lor sentimente. Vă rog, deci, să-mi trimiteți 
adresa dumneavoastră exactă pentru a vă putea ex
pedia scrisorile primite la redacție.

MINI
JUPELE 
Șl 
ASTE
NIA

Din nou cîteva scrisori 
mă fac cu ou și cu oțet 
pentru atitudinea mea în
găduitoare față de mini
jupe. Cititorul Denescu 
N. din Galați merge pînă 
acolo îneît spune că, dacă 
eu nu sînt capabil să iau 
o poziție mai combativă 
în chestiune, ledacția să 
găsească o persoană mai 
cu răspundere care să re
zolve problema. Propunere 
cu care sînt și eu de a- 
cord. Să găsească redacția 
pe cineva care să con
damne femeile cu fuste 
scurte. Eu nu sînr în stare. 
Probabil pentru că mi-e 
frică de ele. Da, probabil. 
N-ar fi exclus. N-aș vrea 
să devin antipatic femei
lor cu mini-jupe. Asta e a- 
devărul.

PRINDEȚI-L 
PE MOISE!
Există suficienți ticăloși 

pe lume, n-am nici o 
grijă în această privință. 
Ticăloșia lor se revarsă ca 
o cenușă asupra oameni
lor buni și nevinovați în 
infinite feluri. Dar care 
este oare ticăloșia cea mai 
revoltătoare ? Fără în
doială, cea care se răs- 
frînge asupra copiilor, ră
nind sufletele unor ființe 
nevinovate și lipsite de a- 
părare. O femeie neferi
cită, pe nume Moise Eva, 
din București, strada Sa- 
chelarie Visarion nr. 46, 
sectorul III, îmi relatează 
următoarele :

„Mă numesc Moise Eva 
și mă aflu într-o situație 
destul de critică, ajungind 
la concluzia că nimeni nu

mă poate salva. Iată des
pre ce este vorba sînt 
părăsită de soțul meu de 
cinci luni de zile, lăsîn- 
du-mă cu doi copii și cu 
o datorie de 5000 lei. In 
acest timp eu mi-am luat 
servici modest unde din 
salariul de 700 lei mi se 
oprește lunar 350 lei rată. 
In aceste cinci luni am 
cerut sprijinul Miliției 
pentru a-l găsi pe soțul 
meu fi a-i afla adresa 
unde locuiește,' dar nu 
m-a ajutat cu nimic. De 
aceea vin cu rugămintea 
la dumneavoastră să-i pu
blicați numele în ziar, 
poate s-o găsi vreo inimă 
bună ca să mă ajute. 
El se numește Moise Ma
rin, avînd următorul fizic : 
e înalt, brunet, părul ne
gru, puțin ondulat. Vă 
mulțumesc, Eva“.

Vasăzică acest Moise Marin, brunet și cu părul 
ondulat, a fost în stare să-și lase soția fără servici, 
cu doi copii și cu o datorie de cinci mii lei și să 
dispară. Unde o fi dispărut ? Cu ce scop ? Sau s-o fi 
săturat de grijile familiei, de copii și de nevastă și 
s-a gîndit să dea o raită prin lume ca să se distreze 
și el și să-și facă o viață mai ușoară ? Cine știe, ce-a 
fost în mintea lui, ce negură și nepăsare fără margini, 
dacă a fost în stare să uite de copii. Dar nu înțeleg 
cum de nu l-a dibuit Miliția pînă acum ? N-a putut 
într-adevăr sau nu a luat cazul în serios ? încercați 
și dumneavoastră s-o ajutați, căutîndu-1 pe Moise, 
sau chiar făcîndu-i o vizită acasă acestei nefericite 
femei. O va vizita și cineva din partea redacției zilele 

acestea.

Cititorul I. Popa e și el 
la fel de vehement, luînd 
însă lucrurile la modul 
tragic. După el, mini-ju- 
pele ar fi un pericol na
țional. „Patru dintre co
legii mei se află în spital, 
au întrerupt studiile sau 
au rămas repetenți din 
cauza aceluiași motiv: 
obsesia sexuală. In toamna 
anului 1967, venind în 
București pentru a-mi li
chida restanțele, am găsit 
Capitala așa cum nu o lă
sasem : invadată de mini
jupe. Mi-a venit s-o iau 
la goană. Învățătura n-a 
mai fost învățătură, ci un 
adevărat chin. Astăzi îmi 
e imposibil să nu ridic 
ochii din farfurie cînd 
trece pe Ungă mine stu
denta „mlădie ca un spic 
de grlu fi cu fustița pîn-la 
brîu". Personal consider că 
a tolera mini-jupele in ac
tualele condiții este lipsă 
de responsabilitate fi ceva 
mai mult. Nu-mi dați nici 
un răspuns. Dați-mi drep
tate".

Este limpede : va trebui 
găsit altcineva, care să lie 
de acord cu aceste puncte 
de vedere, să le ia în serios 
și să scrie în consecință. 
Eu nu mă simt în stare 
să cer măsuri administra
tive împotriva femeiloi cu 
mini-jupe. Eu nu văd aici 
(cel puțin deocamdată) un 
pericol public. De altfel, 
dragi inamici ai mini-ju- 
peior, vă dau o veste care 
vă va bucura peste poate : 
moda de vară a lui 1969 
prevede fuste lungi. Se 
zice că femeile vor umbla 
cu rochiile pînă la călcîie. 
Să vedem atunci ce-o să 
mai ziceți ? O să mai a- 
veți motive să vă îmbolnă
viți de astenie ?

Știam din cartea lui Ch. As- 
zodi „Interpolul în acțiune" 
(care, de fapt, i-a și deschis re
porterului apetitul pentru temă) 
că sediul secretariatului general 
al Organizației Internaționale de 
Poliție Criminală se află la 
Saint Cloud, unul din foburgu
rile Parisului. După ce am stu
diat harta împrejurimilor „orașu- 
lui-lumină" și am găsit linia de 
metrou care duce la „Porte de 
Saint Cloud", am început ma
rea mea aventură în căutarea 
„Interpolului", organizație bine
cunoscută pe toate meridianele 
globului dar — fi asta aveam 
s-o constat curînd — al cărui 
sediu este ignorat pînă și de ve
cinii clădirii care adăpostește ar
hiva criminală a lumii.

Am coborît, așadar, la „Porte 
de Saint Cloud" și am întrebat 
pe primul polițist întîlnit in cale 
dacă știe unde se află sediul In
terpolului. Omul mă privea ne
dumerit și nu știu de ce, am a- 
vut impresia că vajnicul apărător 
al ordinii nu mai auzise pînă a- 
tund de numele acesta. Insist fi 
îl informez că Interpolul este 
aici, în foburgul Saint Cloud. Po
lițistul se revanșează și mă pri
vește ca pe un provincial din Ta- 
rascon, explicîndu-mi politicos, 
dar nu și fără o oarecare maliție, 
că aici este numai poarta Saint 
Cloud-ului și că pînă la foburg 
mai am de mers pe „Bue de la 
Heine" și apoi trebuie să trec 
Sena pe „Pont de Sevrăs". La 
Saint Cloud, orașul cocoțat pe 
un deal, poziție care îi pune în 
valoare arhitectura clasică fran
ceză, întreb din nou pe un po
lițist dacă știe unde este Inter
polul.

Agentul mă privește admirativ, 
ca pe un superior sau un per
sonaj misterios dintr-un film cu 
gangsteri și exclamă lung: „o,
la-la", după care mă roagă să 
trec pe la comisariatul de poliție 
al orașului, care mă va îndruma.

— Pe strada Armengaud — 
îmi spune comisarul de serviciu 
— după care adaugă, așa, cum 
se adaugă și la noi, atunci cînd 
ți se explică o adresă — prima 
la dreapta, a doua la stingă, co
tiți din nou la stingă, apoi a 
doua la dreapta și din nou la 
dreapta...

Firește, mă rătăcesc pe stră
zile întortocheate, cu iz medieval 
ale Saint Cloud-ului și numai cu 
ajutorul... pompierilor reușesc să 
găsesc adresa indicată și să hat 
la porțile, bine păzite, ale In
terpolului.

Mă aflu în fața domnului 
Jacques Amboise, șeful departa
mentului presă fi relații publice 
din organizația internațională a 
Poliției Criminale (pe scurt, 
O.l.P.C). care mă primește cu 
amabilitate. Surîzător, cunoscînd 
proverbiala sete a gazetarilor 
pentru senzațional, mă avertizea
ză :

— Să știți că la noi nu sînt 
nici superagenți gen James Bond 
sau Sfîntul, nici împușcături de 
pistol... Interpolul este o organi
zație internațională menită a fa

cilita colaborarea internațională 
a polițiilor naționale în lupta 
pentru prevenirea fi reprimarea 
criminalității. Interpolul asigură, 
deci, asistența reciprocă a auto
rităților poliției criminale în ca
drul legilor naționale existente în 
fiecare țară, fiind, totodată, uni
cul cadru profesional organizat 
în vederea schimbului de idei, 
al metodelor de lucru, al tehnicii, 
al informației. In fiecare țară a- 
filiată la Interpol există un birou 
național însărcinat cu legăturile 
internaționale și, bineînțeles, că 
fiecare țară este liberă să dea 
biroului său național forma și 
structura care îi convine, con
form legilor și tradițiilor sale. Bi
roul național este centrul de cris
talizare a afacerilor de poliție

una din telegrafistele de la pu
ternica stație de radio a Inter
polului, care mă văzuse în cursul 
dimineții studiind dosare cu 
mențiunea „strict-secret", dar pe 
care ea nu avea dă unde să știe 
ci de acum se așternuse praful.

Sau altă întîmplare. După ce 
am dus la hotel un vraf de im
primate cu antetul Interpolului, 
am observat o schimbare bruscă 
în comportarea personalului de 
la „Hotel d'Angletere".

— Bună dimineața, domnule 
comisar... pardon, iertați-mă —■ 
s-a scuzat, cu tin aer complice, 
patronul, făcîndu-mă să înțeleg 
printr-un gest că pot conta pe 
discreția lui.

In ultima mea „zi de lucru" 
la Interpol, am fost martorul li
nei afaceri curente, care nu intra 
în programul documentării mele 
cu acces exclusiv la dosarele re
zolvate. Era vorba de ceea ce, 
unele ziare pariziene numesc, în 
toate cele două sau trei ediții 
zilnice „afacerea Marcovic", în 
care sînt implicați Alain fi Na
thalie Delon. Ancheta asasinării 
dublurii lui Alain Delon intra 
într-o nouă fază, o dată cu ares
tarea lui Marcantoni, asociatul 
soților Delon. In consecință, bri
gada 1 mobilă de la poliția ju
diciară pariziană (faimosul P. J. 
din Palatul de Justiție de pe 
Quai des Orfevres, pe care l-a 
imortalizat în literatura sa Si
menon, creindu-l pe omnipoten
tul comisar Maigret), apela la 
serviciile Interpolului pentru ur
mărirea lui „Franțois Belgianul" 
— o pistă nouă prin care st

Vedere exterioară a sediului Interpolului din Saint Cloud

internațională. Trebuie spus, de 
asemenea, că Interpolul este un 
organ de cooperare internațională 
care nu lezează cu nimic suvera
nitatea statelor afiliate...

După această introducere teo
retică, domnul Amboise mă pri
vește cercetător și, văzînd că nu 
dezarmez, mă întreabă:

— Deci, tot mai vreți să 
scrieți despre Interpol ?

— Bineînțeles — îi răspund... 
Mă interesează marile afaceri de 
poliție internațională. Cazurile 
rare, care de obicei se înregis
trează la capitolul „Dosare 
strict-secrete". Firește, acele do
sare strict-secrete care, după 
prindeiea și pedepsirea făptași
lor, pot intra în domeniul public.

Și așa, pentru trei zile, repor
terul a venit la Saint Cloud și 
a plecat de la secretariatul gene
ral al O.l.P.C. o dată cu funcțio
narii Interpolului.

Documentarea reporterului a 
avut și aspecte amuzante. Pen
tru că, la prînz luam dejunul la 
cantina Interpolului, urmînd in
vitația amabilă a domnului Am
boise, care m-a asigurat că aici 
se mănîncă mai bine fi mai ief
tin ca la restaurant, a doua zi 
am surprins o mică discuție, care 
mă viza :

— E un nou angajat ? fi-a în
trebat discret vecinul de masă,

speră ajungerea la capătul firu
lui. In mai puțin de o jumătate 
de oră, prin antena postului de 
radio de 4 kW, de la Saint 
Cloude pleca în lume apelul 
pentru ancheta de identificare 
împreună cu rezultatele servicii
lor specializate în identificare ale 
Interpolului. Acele servicii care 
îi fac să tremure pe toți crimi
nalii lumii, o imensă documen
tare a crimei care cuprinde a- 
proape un milion de fișe gene
rale vizînd circa 300 000 de in
divizi certați cu legea. In opera
țiile de identificare sînt folosite 
mașini electronice de calcul, iar 
întregul material informațional 
este cartelat pe benzi perforate, 
astfel incit operativitatea, acest 
deziderat elementar al activității 
de reprimare a crimei, este asi
gurat.

După trei zile de lectură a 
sute de dosare, reporterul c 
prit asupra cîtorva care » r jhee 
obiectul relatărilor noai e cii- 
toare. Pentru început, Varn de
buta sîmbăta viitoare cu o acțiu
ne coordonată de Interpol pentru 
reprimarea traficului de stupefi
ante îndreptate spre unul din cei 
mai mari consumatori de droguri 
din lume — Statele Unite ale A- 
mericii.

ATANASIE TOMA

ANECDOTE
Un leneș a fost în

trebat odată :
— Ce e mai bine : 

să mănînci sau să 
stai culcat ?

— Mai bine e să 
mănînci culcat. a 
răspuns leneșul.

— Se vede ime
diat că ești un om 
însurat.

— De ce ?
— Fiindcă ai toți 

nasturii cusuți.
— Da e primul lu

cru ne care nevas- 
tă-mca m-a învățat 
să-l fac.

UMOR ITALIAN

Un trecător căuta 
să-1 înduplece pe un 
țăran care își bătea 
măgarul să nu mai 
chinuiască bietul a-

nimal. Proprietarul 
măgarului îi replică :

— Nu știam că 
măgarul meu are 
rude.

Trecătorul cel mi
lostiv pară lovitura :

— Nu-mi place să 
văd un măgar bătut 
de un altul.

UMOR ENGLEZ

Pastorul unei curți 
regale și-a început 
astfel una din predi
cile sale :

— Fraților, noi 
toti vom muri !

In clipa aceea a 
intrat regele. Și pre
otul se grăbi să a- 
dauge :

— Fraților, noi 
vom muri... aproape 
toți.

— Ingăduiți-mi să vă cer mina...
— Ai buletin de București ?

V. CRIȘAN

• JOCURI
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ORIZONTAL :

1) Joc bătrînesc de 
doi — A bombarda 
sportiv. 2) Suspenda
re ... — ... din joc 1 
3) Perechea ei — Du
minici fotbalistice. 4) 
Lerl — Loturi. 5) Ni- 
colae în familie — 
Vînători de munte. 6) 
Cunoscut ... animator 
moldovean — în 
cont 1 7) Pe-aici ți-e 
drumul (apropo de 
atletism — pl.) — 
Vîrf de briceag I 8) 
Cîntecul sirenelor — 
Pele 1 9) Sec I —
Mîndrețea horelor — 
Prezență săptămînală 
cu... sport. 10) Din 
combinațiile „șahiste" 
ale războiului troian 
— Ii iese jocul. 11) 
Cerință a jocurilor 
cu miză — Careuri de 
10/10.

VERTICAL s

1) Alt joc de doi — 
Protecție moto. 2) 
Parcă-i legat de pi
cioare — Poziție de 
bătaie a ... puștilor. 
3) Marș forțat I — 
Oraș în Italia — Ca
le ! 4) Oamenii porții! 
5) Calea Victoriei. 6) 
Curea 1 — A lucra în 
cîmp — Miorița (pl.). 
7) Semne de recunoa
ștere — A fost pe la 
noi. 8) Reprize la joc 
— E pentru. 9) Nu 
duce lipsă — A para 
la volei. 10) Maestru 
al șarjelor — Pe ari
pa vuitului. 11) Se în
fig la periniță — Sînt 
focul jocului.

TOMA
MICHINICI
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Spectacol 
jubiliar al 

„Periniței"Constituirea Grupului interparlamentar român
Vineri, 14 martie, a avut Ioc, 

la Palatul Marii Adunări Na
ționale, ședința de constituire 
a Grupului interparlamentar 
român din cea de a Vl-a legis
latură.

In comitetul de conducere al 
Grupului au fost aleși depută

ții : Mihai Levente — preșe
dinte ; Traian Ionașcu, Tudor 
Drăganu — vicepreședinți ; Ilie 
Rădulescu, Ion Mărgineanu — 
secretari ; Stanciu Stoian — 
trezorier, precum și 25 
membri.

Plecarea delegației Tineretului Liber German
Vineri la prînz, ambasadorul 

extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Ger
mane la București, Ewald Moldt, 
a oferit în saloanele ambasadei 
un cocteil cu prilejul prezenței 
în țară a unei delegații a Con
siliului Central al Tineretului 
Liber German (F.D.J.) la care 
au participat reprezentanți ai 
C.C. al U.T.C. și ai Consiliului 
Național al Organizației pio
nierilor.

★
Vineri după amiază, a pără

sit Capitala îndreptîndu-se spre

Berlin, delegația Tineretului 
Liber German (F.D.J.) condusă 
de Werner Engst, secretar al 
Consiliului Central al F.D.J. și 
președinte al Organizației pio
nierilor „Ernst Thălmann", 
care la invitația C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist a făcut o 
vizită în țara noastră. La ple
care, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de to
varășul Iosif Walter, secretar al 
C.C. al U.T.C., și activiști ai 

C.C. al U.T.C. A fost de față 
Gerhard Kielmann, secretar al 
ambasadei R.D.G. la București.

Aniversarea a două decenii de 
activitate a Ansamblului folclo
ric „Perinița" al municipiului 
București, a fost marcată vineri 
seara printr-un spectacol jubi
liar muzical-coregrafic, găzduit 
de sala Ansamblului artistic al 
Uniunii generale a sindicatelor 
din România.

Au participat tovarășii Dumi
tru Popa, prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, reprezentanți ai condu
cerii unor instituții de cultură 
șl artă din Capitală, ai celorlal
te ansambluri folclorice bucu- 
reștene. activiști culturali, sce
nografi, coregrafi, folcloriști, 
critici de artă, un numeros pu
blic.

Vineri seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Stock
holm, delegația română condusă 
de Gheorghe Dobra, vicepreșe
dinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, care a 
participat la lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte româ- 
no-suedeze de colaborare eco
nomică și tehnică.

(Agerpres)
Noul hotel turistic, în construcție la Cluj

Foto : AGERPRES

VĂ INVITĂM

LUNI LA ORA

19, ÎN SALA

FLOREASCA

MlNRE intre 
EOEBAURTI SI SIMPATI- 

ZANTH ECHIPEI NAȚIONALE

STUDENTUL - LA ÎNĂLȚIMEA 
CONDIȚIEI SALE SOCIALE

FOTBAL. Duminică, la 
stadionul „2S August", în 
cuplaj : ora 13,45 Rapid — 
„U“ Cluj ; ora 15,30 Steaua 
— Petrolul.

BASCHET. Astăzi după- 
amiază, în sala Floreasca : 
ora 17 — Politehnica Bucu
rești — Politehnica Brașov ; 
ora 18,15 — Steaua — Dina
mo București ; ora 19,30 — 
Rapid București — I.C.H.F. 
București.

ATLETISM. Sala de Ia 
Complexul sportiv „23 Au
gust", astăzi de la ora 15,00 
șl duminică de la ora 9,30 —

Program 

competițional

Concurs republican univer
sitar de atletism.

G. INASTICA. Sala de 
la Complexul sportiv „23 
August", mîine de la ora 
9,00 concurs de selecție 
lotului feminin de gimnas
tică.

PENTATLON MODERN. 
„Cupa primăverii" — ulti
mele trei probe : azi, de la 
ora 8,30 proba de tir la poli
gonul Dinamo, iar de la ora 
18,00 proba de înot la bazi
nul Floreasca ; mîine, ora 
10,00 proba de cros la Sta
dionul Tineretului.

VOLEI. Duminică in sala 
Dinamo, de la ora 8,30: der
biul feminin Dinamo Bucu
rești — Penicilina Iași.

MIRCEA LUCESCU

TURNEUL 

INTERNAȚIONAL 
DE TENIS

DIN COLUMBIA

Ilie Năstase 

în optimile de finala

Turneul internațional de te
nis de la Barranquilla (Colum
bia) a continuat cu disputarea 
partidelor din cadrul „optimilor" 
de finală ale probelor de sim
plu.

în proba masculină, jucătorul 
român Ilie Năstase a obținut o 
frumoasă victorie la australia
nul Ray Ruffels pe care l-a în
vins cu 7—5, 7—5. Alte rezul
tate : Cox (Anglia) Fairlie (No
ua Zeelandă) 6—2, 6—1, Koch 
(Brazilia) — Holecek (Ceho
slovacia) 6—4, 6—3 ; Franulo-
vici (Iugoslavia) — Plotz (R.F. a 
Germaniei) 2—6, 8—6, B—6.

La dublu mixt, Ilie Năstase 
face pereche cu australianca 
Kerry Melville. Cuplul româno- 
australian a învins cu 6—3, 
10—8 perechea cehoslovacă 
Lenka și Jan Kodes.

DAN COE BUJOR HALMĂGEANU MIHAI MOCANU

Partea muzicală a dialogului sportiv va fi susținută de 
formația de muzică ușoară „Mondial* *'.  O formație care se 
vrea — și conducătorul ei, Mircea Drăgan, ne-a asigurat că 
este — adeptă a tuturor stilurilor. Oricum, stilul beat este pe 
primul plan. Alături de soliștii formației „Mondial", Radu 
Stoica și Gabriel Drăgan, vor evolua în sala Floreasca, Aura 
Urziceanu, Sergiu Cioiu și— (ne rezervăm dreptul surprizei 
cel puțin pină... luni).

STUDENȚEȘTI

CLUJ : • Concert de muzică de 
cameră — cîntă cvartetul de 
coarde al Filarmonicii de stat din 
Cluj (sala de spectacole, dumini
că, ora 18).
• Serată distractivă dedicată 

studenților anului II — Faculta
tea de chimie (sala clubului, du
minică. ora 19).

GALAȚI : • Concurs de șah do
tat cu premii (sala clubului, du
minică. ora 18).

IAȘI • a „P.C.R. — organizato
rul și conducătorul insurecției de 
la 23 August 1944" — vorbește
cont. univ. dr. A. Loghin (dumi
nică, ora 9) £ Spectacol cu pie
sa „Heidelbergul de altădată*', de 
W. F. Meyer — prezintă forma
ția de teatru a Institutului poli 
tehnic (duminică, ora 20) e Reci
tal de poezie (Student-Club, du
minică, ora 20).

BUCUREȘTI : f Studioul de 
teatru al I.A.T.C. prezintă specta
colul cu piesa „Mult zgomot pen
tru nimic", de Wiliam Shake
speare. Interpretează clasa prof. 
Mony Ghelerter (sala mare, du
minică, ora 20,30) Formația
„Grup 22" ; muzică preclasică în 
interpretarea grupului vocal-ln- 
strumental „Lira" ; tineri poeți 
germani : recită studenți al
I.A.T.C. (Studen-Club, sîmbătă, 
ora 20) o Cîntă „Coral" ; ritm și 
dans modern cu formația Casei 
de cultură a studenților. Core
grafia : Ion Gubernlcu • „Ieșire în 
agora" — concurs de poezie (Stu- 
dent-Club, duminică, ora 20).

CRAIOVA : • Spectacol folclo
ric — prezintă Ansamblul centru
lui universitar Cluj (Aula „Al. 
Bula", sîmbătă, ora 20).

CORNEL DINU

FLOREA DUMITRACHE

(Urmare din pag. I)

tea politico-ideologică. ciclul 
de informări politice s-a des
fășurat pe baza întrebărilor 
puse de studenți și prezentate 
în prealabil conferențiarilor — 
element care a conferit tuturor 
acțiunilor un interes general. 
Corelate acestora, au fost gă
site însă forme si mijloace noi, 
reținîndu-se propunerile unor 
studenti. Astfel. Comitetul 
U.T.C. al facultății împreună 
cu comitetul U.T.C. al Universi
tății și cel al Facultății de drept, 
au organizat SEMINARUL NA
TIONAL „SOCIALISMUL ȘI 
DEMOCRAȚIA", prima mani
festare de acest gen în tara 
noastră. Insușindu-și ideea or
ganizării unor dezbateri „dia
log", care să nu fie audieri de 
expuneri, ci discuții, schimburi 
de opinii argumentate, luări 
de poziții bine precizate și co
rect susținute, comitetul U.T.C. 
din facultate a coordonat acti
vitatea studenților care au des
chis „Clubul filozofilor". In a- 
ceastă suită, se situează și. in
tenția de a iniția, în acest se
mestru. un seminar național 
pe tema „ANGAJARE ȘI 
RESPONSABILITATE", cu par
ticiparea studenților de la 
toate facultățile din tară. De 
asemenea, reprezentanți ai fa
cultății vor participa la lucră
rile seminarului studențesc de 
la Cluj, cu tema „OMUL ȘI 
CONTEMPORAN EITATEA".

Apreciind astfel de căutări, 
numeroși participanti la discu
ții au remarcat, totodată, nece
sitatea studierii permanente de 
către studenti a documentelor 
de partid și de stat. însușirea 
temeinică a acestor documente 
dă un sens adine întregului în- 
vătămint filozofic — s-a preci
zat in adunare. Important 
este ca documentele să fie in
tegrate organic și constant în 
pregătire, astfel îneît ele să-și 
îndeplinească rolul informa
tiv si educativ în mod direct, 
nemijlocit. Iar aceasta este pri
mordial necesar deoarece cu
noașterea și însușirea politicii 
partidului nostru îndeplinește un 
rol esențial în cultivarea pasiu
nii pentru profesiunea aleasă, 
transformă cunoștințele în con
vingeri, pe student în militant 
neobosit pentru realizarea telu
rilor orînduirii noastre socia
liste.

In dezbaterea adunării gene
rale au fost puse multe alte 
probleme, gama diversă de 
domenii și acțiuni ce an
gajează contribuția organiza
țiilor de tineret în viața 
facultății. S-aii făcut referiri Ia 
eficiența scăzută a controlului 
obștesc în cămine și cantine, la 
exercitarea mai activă a rolului 
reprezentanților studenti în con
siliul profesoral, la calitatea ac
tivităților cultural-artistice. Au 
fost prezentate propuneri judi
cioase în legătură cu practica, 
cu cercurile științifice studen
țești, astfel îneît acestea să do- 
bîndească dimensiuni specifice, 
îndeplinind cerința ca fiecare 
student al facultății să nu ră- 
mină la stadiul însușirii proble
melor generale de filozofie, psi-

• Vineri la Paris, au început 
în sala „Coubertin", întrecerile 
competiției internaționale mascu
line de floretă pe echipe pentru 
„Cupa campionilor europeni". E- 
chipa Steaua a obținut în grupa 
sa două victorii. Floretiștii ro
mâni au întrecut cu 9—5 echipa 
Sherma Torino, iar în cel de-al 
doilea meci au făcut 8—8 cu Leh- 
lond (Franța). Steaua a primit 
însă victoria datorită unui tuș-a- 
veraj mai hun (58—60).

•k
La Torino se desfășoară „Cupa 

campionilor europeni" la floretă 
pentru echipele feminine. In pri

CHEMAREA 
adresată întregii 

studenfimi a patriei
(Urmare din pag. I)

mare măsură nivelul științific, tehnic și cultural al României 
de miine, studenții Facultății de filozofie, în cinstea celei de a 
25-a aniversări a eliberării patriei, cheamă pe toți studenții și 
asociațiile studențești din institutele de învățămînt superior din 
țară la o întrecere colegială, pentru intensificarea eforturilor 
personale de pregătire sistematică pe întreg parcursul anului 
universitar, pentru promovarea cu succes a examenelor sesiunii 
din vară.

în spiritul respectului deplin fată de obligațiile universitare, 
să participăm activ la toate formele procesului de învătămînt, 
să elaborăm la timp proiectele și lucrările de diplomă, să ori
entăm cercetarea științifică studențească spre cerințele actuale 
și de perspectivă ale producției, științei și culturii socialiste.

Sîntem chemați, atît în perioada studiilor, cit și după absolvire, 
să aplicăm în practică politica științifică a Partidului Comunist 
Român, să acordăm, indiferent de domeniul în care ne pregătim, 
o atenție deosebită însușirii concepției marxiste despre lume și 
viață, aprofundării principiilor activității creatoare a partidu
lui și statului nostru, condiție esențială a formării specialistului 
multilateral pregătit, capabil să răspundă pe deplin imperati
velor majore ale desăvîrșirii construcției socialismului în Ro
mânia.

Chemăm organizațiile U.T.C. și asociațiile studențești din în
treaga țară la diversificarea activității cultural-artistice. la am
plificarea manifestărilor sportive și turistice care să răspundă 
adecvat preocupărilor studențești, conferind noi valențe educa
tive caselor de cultură, ateneelor și cluburilor studențești, in
stituții chemate să anime permanent viata universitară ; să asi
gurăm valorificarea deplină a inițiativelor studențești pentru 
a da un plus de atractivitate și eficiență acțiunilor initiate ; 
să perfecționăm formele și metodele muncii educative, să dez
voltăm continuu viața obștească a studențimii.

Valorificînd experiența anilor trecuți, să asigurăm acțiunilor 
voluntar-patriotice un caracter permanent, să participăm cu 
entuziasm în perioada de vară la lucrările din unitățile 
agricole și șantierele naționale ale tineretului. în cadrul între
cerii organizate de Comitetul Executiv al U.A.S.R., să mobili
zăm întreg potențialul de energie studențească în gospodărirea 
cit mai judicioasă a căminelor și cantinelor noastre, sporind 
rolul organismelor studențești pe măsura drepturilor și respon
sabilităților ce le-au fost conferite.

în spiritul angajării permanente a studenților în viața eco
nomică, socială și politică a țării, toți colegii noștri, absolvenți 
din acest an ai facultăților din întreaga țară, să se prezinte la 
locurile de muncă unde vor fi repartizați, în întreprinderi, uni
tăți agricole, instituții, centre de cercetare, pentru a contribui 
din plin la înfăptuirea programului de construcție a socialis
mului.

Folosind prilejul adunărilor și conferințelor de alegeri în a- 
sociații, să facem o analiză multilaterală a activității noastre, 
să manifestăm exigență față de neajunsurile existente, să sta
bilim măsuri eficiente care să conducă la dezvoltarea pe toate 
planurile a activității studențești.

Exprimindu-ne convingera că studenții întregii țări vor răs
punde chemării noastre prin realizări multiple obținute în cin
stea marilor evenimente ale anului, dorim să transmitem urări 
de succes tuturor adunărilor și conferințelor de alegeri în aso
ciații, acțiunilor inițiate pentru întimp' area celei de a Vil-a 
Conferințe a U.A.S.R.

Asigurăm și cu această ocazie C.C. al P.C.R., pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, că nu vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea și depășirea țelurilor propuse, că vom ști să 
fim demni de dragostea și încrederea cu care sîntem înconjurați 
pretutindeni, că vom răspunde prin muncă cerinței de ■» ne pre
găti multilateral ca intelectuali comuniști, militantj activ nentru 
cauza partidului, pentru viitorul fericit al României socialiste.

hologie, pedagogie sau sociolo
gie. ci să depună eforturi per
sonale de investigare a fenome
nelor sociale, în brigăzi de stu
dii pe teren.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, a fost adoptată CHE
MAREA CĂTRE STUDENȚII 
FACULTĂȚILOR DIN ÎNTREA
GA ȚARĂ.

mele meciuri, Steaua București a 
dispus cu 16—0 de Linz și a în
trecut cu 9—3 pe Racing Club 
Paris.
• Rezultate înregistrate în 

„Cupa campionilor Americii deMERIDIAN
Sud" la fotbal: National (Uru
guay)—Barcelona (Ecuador) 2—0 
(0—0) ; Universidad Catolica 
(Chile)—Sportin Cristal (Peru) 
3—2 (2—0) ; Olympia (Paraguay) 
—Al Litoral (Bolivia) 2—0 (0—6).

• Federația de specialitate din 
Kenya a hotărît să interzică par
ticiparea atleților kenyeni la con
cursurile din Elveția, Italia și 
R. F. a Germaniei, în cazul că 
sportivi din aceste țări vor lua 
parte la Jocurile sud-africane de 
la Bloemfontein, rezervate numai 
sportivilor albi.

După cum se știe, in cursul a- 
cestei veri o echipă de atleți ke
nyeni, avînd în frunte pe Kip- 
choge Keyno și Wilson Kiprugut, 
va participa la opt concursuri în 
Europa.

PENTRU TIMPUL DV. LI

SÎMBĂTĂ ÎS MARTIE 1669

Opera Română : TRUBADU
RUL, ora 19,30 ; Teatrul de Ope
retă : SINGE VIENEZ, ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : ENIGMA OTILI- 
EI, ora 19,30 : (Sala Studio) : TRA
VESTI, ora 16,00 ; ORAȘUL NOS
TRU, ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (B-dul Schitu 
Măgureanu) : UN TRAMVAI NU
MIT DORINȚA, ora 20,00 ; (Sala 
Studio) : SFINTUL MITICA BLA- 
JINU, ora 20,00 ; Teatrul de Co
medie : NICNIC, ora 20,00 ; Tea
trul Mic : PREȚUL, ora 20,00 ; 
Teatrul „C. I Nottara", (B-dul 
Magheru) : ECHILIBRUL FRA
GIL, ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
VIZIUNI FLAMANDE, ora 20,00 ; 
Teatrul Glulești : PALARIA FLO
RENTINA, ora 19,30 ; Teatrul 
„Barbu Delavrancea" : KATHLE
EN, ora 20,00 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : EGMONT (premieră), 
ora 19,30 ; Teatrul Țăndărică (Sa
la din Calea Victoriei) : ȘORICE
LUL ȘI PĂPUȘĂ, ora 17,00 ; 
SPECTACOL NOCTURN ; DANS 
ȘI POEZIE, ora 21,30 ; (Sala din 
str. Academiei) : BĂIATUL ȘI 
VtNTUL, ora 17 ; Teatrul Satiric 
Muzical ,,C. Tănase" (Sala Sa
voy) . CAFEAUA CU LAPTE DE 
ADIO, ora 19,30 ; (Sala din Calea 
Victoriei) : VARIETĂȚI PE POR
TATIV, ora 19,30 ; Ansamblul 
artistic al U.G.S. : SELECȚIUNI 
’68, ora 20,00 ; Circul de Stat : 
CIRCUL ARE CUV1NTUL, ora 
19,30.

DUMINICA 16 MARTIE 1969

Opera Română : SPĂRGĂTO
RUL DE NUCI, ora 11,00 ; TRA- 
VIATA, ora 19,30 ; Teatrul de O- 
peretă ; PAGANINI, ora 10,30 ; 
VĂDUVA VESELA, ora 19,30 ; 
(Teatrul Național „I. L. Caragiale"

(Sala Comedia) : O FEMEIE CU 
BANI, ora 10,00 ; REGINA DE 

NA VARA, ora 15,00 : BECKET, 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : PĂRIN
ȚII TERIBILI, ora 10.00 ; CASTI- 
LIANA, ora 15,00 ; JOCUL ADE
VĂRULUI, ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (B-dul 
Schitu Măgureanu) : NEPOTUL
LUI RAMEAU, ora 10,30 ; ME
TEORUL. ora 15,00 ; CONTRA
PUNCT, ora 20,00 ; (Sala Studio) : 
PHOTO-FINISH, ora 10,30 și 15 ; 
TANDREȚE ȘI ABJECȚIE, ora 
20,00 ; Teatrul de Comedie : OPI

NIA PUBLICA, ora 10,30 ; CROI
TORII CEI MARI DIN VALAHIA 
(premieră), ora 20,00 : Teatrul 
Mic : BALTAGUL, ora 10,00 ;
PREȚUL, ora 15,00 ; IERTAREA, 
ora 20,00 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : VIJELIE IN 
CRENGILE DE SASSAFRAS, ora 
10,00 ; CĂLĂTORIE CU SCAN
DAL, ora 15,30 ; O CASA ONO
RABILĂ, ora 19,30 : (Sala Studio): 
FEMEI SINGURE, ora 10,30 ; 
C1ND LUNA E ALBASTRA, 
ora 16,00 ; FEDRA, ora 20,00 ; 
Teatrul Glulești : OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA, ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" • NOTA 
ZERO LA PURTARE, ora 10,00 ;
REGELE CERB, ora 16,00 ; Tea
trul Țăndărică (Sala din str. A- 
cademiei) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI, ora 11.00 ; Teatrul Satiric 
Muzical „C. Tănase" (Sala Savoy):
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO, 
ora 19,30 ; (Sala din Calea Victo
riei) : VARIETĂȚI PE PORTA
TIV, ora 19,30 ; Teatrul de Estra
dă „Ion Vasllescu" : DE LA BACH 
LA TOM JONES, ora 20,00 ; An
samblul Artistic U.G.S. : SELEC- 
ȚIUNI ’68, ora 20,00 ; Circul de 
Stat : CIRCUL ARE CUVINTUL, 
ora 16,00 și 19,30.

[(Nneinn
LA EST DE EDEN — rulează 

la Patria (orele 10 ; 12,45 ; 16,15 ; 
18 ; 20,30). ROLLS ROVCE-UL
GALBEN - rulează la Feroviar 
(orele 8,30—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 INC 4 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 0,30 , 11,30 ;
13.30 . 16,15 ; 18,30 , 20,30) , Festival 
orele 9; 11; 13; 15; 17. 19, 21). CASA 
MAMEI NOASTRE — rulează la 
Victoria (orele 9 , 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 . 20.45). PRIMUL ÎNVĂȚĂ
TOR - rulează la Central (orele
11 . 19). CUȚITUL IN APA — 
(orele 9 , 13 ; 15 , 17 ; 21). EXPRE
SUL COLONELULUI VON RYAN
— rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18) ; Lumina (orele 8—13 în con
tinuare) , VII Șl MORȚI - am
bele serii, /orele 15,45 ; 19,15). DO
MINICA Șl PRIETENII El - Doi
na (orele 9 ; 12) ; EXPRESUL 
COLONELULUI VON RYAN
— (orele 13,45 : 16 . 18.30 ;
20,45). UN OM PENTRU E- 
TERNITATE - rulează la U- 
nlon (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). ȚARA 
DUHURILOR DIN MARILE SU
DULUI — rulează la Timpuri noi 
(orele 9—21 în continuare). APOI 
S-A NĂSCUT LEGENDA — rulea
ză la Grivi(a (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 , 20,30) ; Arta (orele 9 ;
15.45 ; 18 : 20.15). CĂDEREA IMPE
RIULUI ROMAN - rulează la în
frățirea (orele 15,30 ; 19). ASTA 
SEARĂ MĂ DISTREZ — rulează 
la Buzeștl (orele 15,30 ; 16 : 20,30). 
FELDMAREȘALA — rulează la 
Dacia (orele 8,15—16,30 în conti
nuare ; 18,45 ; 21) ; Drumul Sării

(orele 15 ; 17,30 ; 20). BUNA ZIUA, 
CONTESA — rulează la Bucegl (o- 
rele 9,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20,30) ; Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 1B.30 , 21) . Miorița (orele
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 17.45 . 20,30). JU
DOKA, AGENT SECRET — rulea
ză la Unirea (orele 15,30 : 18) : EU 
TE-AM IUBIT (orele 20,30). MA
RELE ȘARPE — rulează la Lira 
(orele 1,5.30 ; 18 ; 20.15) . Popular 
(orele 15,30 : 18) ; VALEA - (orele 
20). PANTOFUL CENUȘARESEI — 
rulează la Ferentari (orele 15.30 ; 
18 ; 20,15) ; Cotroceni (orele 15.30 ; 
18 : 20,30). BECKET - rulează la 
Glulești (orele 15,30 ; 19). ACEST 
PAMTNT 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 ; 19 ; 20.30). PIANELE

9,30 ; 12,45 ; 16.15 ; 19.30) ; TomiȘ

MECANICE — rulează la Gloria
(orele 9; 11,15; 13,30 ; 16 î 18.15 ;
20,30) ; Flamura (orele 9 ; n.i5:
13,30 ; 16 ; 18,15 î 20,30). RIO BRA-
vo - rulează la Aurora (orele

(orele 8,45—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 DO! (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).

SIMBATA, 15 MARTIE 1969

PROGRAMUL I

® 17,30 — Telex T.V 17,35 — 
Medicul vă sfătuiește : Odihna. 
(Prezintă dr. Gheorghe Meiu)
• 17,50 — Filme pentru copii :
Lanterna magică • 18,30 — Pen
tru elevi : „Ciprlan Porumbescu. 
Scenariu de Eugenia Busuioceanu 
și Eugen Todoran • 19,oo — Te
lejurnalul de seară • 19,15 —
Baschet masculin. Finalul întîl- 
nirii dintre echipele Steaua și 
Dinamo București • 19,30 — Ca
dran — emisiune de actualitate 
Internațională • 20,00 — Tele-en- 
ciclopedia • 21.00 — Film serial : 
,,Sfîntul“ • 21,50 — Disonanțe — 
emisiune muzical-distractivă
• 22,15 — Campionatul mondial de 
hochei pe gheață : Cehoslovacia 
— Canada. în pauză : Telejurna
lul de noapte.

PROGRAMUL II

• 20,00 — Telex TV « 20,05 —
Parada formațiilor de muzică u- 
șoară. Formația de chitare ,.Me
tronom" • 20,25 — Revista re
vistelor • 20,45 — Recitalul de 
sîmbătă seara : Pianistele Hilda 
Jerea și Suzana Szdrony ; Cvar
tetul „Musica" • 21,20 — Lira — 
errțisiune de versuri • 21,50 — 
Roman-foileton : „Forsyte Saga".

DUMINICA, 16 MARTIE 1969

PROGRAMUL I

• 8,30 — Cum va fl vremea ? 
Gimnastica de înviorare • 8,40 — 
Pentru copii și școlari : La șase 
pași de o excursie (emisiune-con- 
curs). Participă echipele repre
zentative ale școlilor din județe

le Suceava șl Teleorman ; Filmul 
serial „Meteor XL-5“ : „Templul 
soarelui" • 10,00 — Ora satului : 
Din 7 în 7 zile — Informații și 
reportaje din agricultură ; Buletin 
agromeieorologic ; Reportajul e- 
misiunii : O zi din viața unui șef 
de fermă ; Pentru specialiști : Fo
losirea ierblcidelor în legumicul- 
tură. Muzică populară româneas
că • 11,00 — Caleidoscop muzi
cal-coregrafic : Popas la cabană... 
Cu Constanța Cîmpeanu, trio Do- 
Re-Mi, Maria Mitrache, Cornel 
Patrichi, orchestra Paul Ghentzer 
șl alții. Vestitorii primăverii. In
terpretează : Elena Merișoreanu, 
Mariana Bădoiu, Mlnodora Ne
meș, Laura Lavrlc. Ion Lăscuț- 
Făgărășanu, Alexandru Dumbra
vă, Radu Neguț și dansatori ai 
Ansamblului U.G.S.R. „Invitație 
la vals" de Weber. Dansează Mag
dalena Popa și Dan Moise • 12,60 
— De strajă patriei a 12,45 — 
Concert simfonic. Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii. Diri
jori • Emanuel Elenescu șl Ioslf 
Conta. în program : „Enigma" — 
variațiuni simfonice pe o temă 
proprie de Edward Elgar ; Con
cert de cameră pentru baterie si 
12 instrumente soliste de Filip 
Lazăr q 13.30 — Duminică spor
tivă : Campionatul mondial de 
hochei pe gheață : Canada — Fin
landa. Fotbal : Steaua — Petrolul. 
Campionatul mondial de hochei 
pe gheață : U.R.S.S. — Suedia
• 19,15 — Telejurnalul de seară
• 19,30 — Film cu trei stele :
,,Eddie Chapman, agent secret", 
cu Christopher Plummer, Yul 
Brynner, Trevor Howard. Regia 
Terence Young • 21,34 — Con
cert folcloric. Ansamblul de cîn- 
tece șl dansuri „Perinița" al mu
nicipiului București • 22,15 —
Desene animate • 22,30 — „Dacă 
treci rîul Selenei" — film docu
mentar. Scenariul : Gh. Tomozei, 
regia Paul Orza • 22.45 — Varie
tăți muzicale • 23,00 — Telejur
nalul de noapte.

PROGRAMUL II

• 19,13 — Telejurnalul de sea
ra • 19,30 — Seară de teatru : 

„Fîntîna turmelor" de Lope de 
Vega. Scenografia Vasile Rotaru, 
regia Miron Niculescu • 21,10 — 
Capodopere ale muzicii univer
sale. „Simfonia Alpilor" de R. 
Strauss. Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii, dirijor Iosif 
Conta. Prezintă muzicologul 
Gheorghe Firea.

Pentru eventualele modificări 
din program, redacția nu răs
punde.

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

• Ateneul Tineretului (sectorul 
I) : Seri distractive pentru tine
ret, cu Sergiu Cioiu, Elena Nea- 
gu, Radu Tănase, Realini Lupșa 
șl formația vocal-instrumentală 
„Entuziaștii" (azi, ora 18 și mîine 
ora 17).

• Universal-Club (sectorul III) : 
„Prono-ritmic", seară distractivă 
cu orchesba Mihal Florea (azi, 
ora 18) : „Spre înălțimi", specta
col al formațiilor Grupului școlar 
construcții (mîine, ora 10) ; „Din 
nou pe stadion" ,seară distractivă 
(mîine, ora 17).
• Clubul elevilor (sectorul IV): 

„La balul de sîmbătă seara" (azi, 
ora 17) ; „La rampă — artiștii din 
școlile sectorului IV" (mîine, ora 
10) ; Serată duminicală (mîine, 
ora 17),

• Tehnic-Club (sectorul V) : 
„Tineri interpreți", spectacol mu
zical-coregrafic al elevilor Școlii 
generale nr. 112 (azi, ora 16,30) ; 
seri distractive cu orchestra „Ti
nerețea" (azi, ora 18, mîina ora 
17).
• Modern-Cluh (sectorul VIII) : 

Seri distractive pentru tineret cu 
formația „Discipolii" (azi, ora 18, 
mîine, ora 16).

LA CASELE DE CULTURA



□

FRANȚA. Aspect din timpul unei demonstrații de masă care a avut loc la Paris cu ocazia 
recentei greve generale de 24 de ore

ss □
Președintele Tito a primit

delegația Partidului
Comunist Român

din viata lineretului lumii
Sfîrșitul

WELLINGTON 14 (Ager
pres). — Tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației guverna
mentale române, care se află 
în vizită în Noua Zeelandă, a 
semnat vineri un acord cu pri
vire Ia clauza națiunii celei 
mai favorizate între Noua Ze- 
clandă și România. România 
este astfel a patra țară din 
rindul statelor socialiste, după 
U.R.S.S., Bulgaria și Polonia, 
care a încheiat un asemenea 
acord cu Noua Zeelandă.

Șeful delegației guverna
mentale române a avut con
vorbiri cu ministrul comerțu
lui exterior din Noua Zeelan
dă, John Marshall, în cadrul 
cărora a avut loc un ■ larg 
schimb de păreri privind dez
voltarea relațiilor comerciale 
bilaterale. România este inte
resată să cumpere din Noua 
Zeelandă lînă, piei și alte pro
duse, livrînd în schimb echipa
ment industrial, în special va
goane de cale ferată, tractoa
re, motoare electrice, camioa
ne și echipament forestier.

Tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a mai avut întllniri cu 
ministrul finanțelor Robert 
Muldoon, și cu ministrul vămi
lor, Norman Shelton.

BELGRAD 14 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo
peanu, transmite : Vineri dimi
neață, președintele Uniunii Co- 
muniftilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a primit delegația 
P.C.R. condusă de tovarășul Emil 

membru al Comite- 
al Prezidiului 
C.C. al P.C.R.,

Bodnaraș, 
tului Executiv, 
Permanent al 
care participă la lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al U.C.I. 
La întîlnire au participat Miloș 
Minici, președintele Skupștinei 
R.S. Serbia, Iakșa Petrici, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și Aurel Mălnășan, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Belgrad.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat

într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

BELGRAD. 14 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Delegația P.C.R., con
dusă de tovarășul Emil Bodna- 
raș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., care participă la 
cel de al IX-Iea Congres al U.C.I., 
a avut vineri o întîlnire cu 
Jose Cademartori, membru al 
Comisiei Politice a P.C. din Chi
le, deputat, Aniceto Rodriguez, 
secretar general adjunct al Parti
dului Socialist din Chile și Mar
celino Dos Santos, secretar poli
tic al Frontului de Eliberare din 
Mozambic.

„armistițiului"

• POMPILIU MACOVEI, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, care face 
o vizită oficială in Tunisia, a 
avut vineri întrevederi cu Ha
bib Bourguiba-junior, ministrul 
afacerilor externe al Tunisiei. In 
cursul întrevederii au fost dis
cutate posibilitățile de dezvolta
re a relațiilor româno—tunisie
ne, în special în domeniul cul
tural. De asemenea Pompiliu 
Macovei a avut convorbiri cu 
Lamine Chabbi, președintele Co
mitetului cultural național tuni
sian.

• IN FAȚA UNIVERSITĂ
ȚII din Havana a avut loc un 
mare miting in memoria marti
rilor căzuți la 13 martie 1957 în 
lupta împotriva regimului dic
tatorial. In tribuna oficială se 
aflau Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba și 
prim-ministru, dr. Osvaldo 
Dorticos, președintele Republi
cii Cuba, și aiți membri ai Bi
roului Politic, membri ai Co
mitetului Central, miniștri, in
vitați.

Au fost prezenți. de aseme
nea. șefi și membri ai unor 
misiuni diplomatice. între care 
și Vasile Mușat, ambasadorul 
României Ia Havana.

Cu acest prilej. Fidel Castro 
a rostit o cuvîntare în cadrul 
căreia s-a ocupat pc larg de 
problemele invățămintulul uni
versitar în Cuba și de unele 
aspecte legate de actuala campa
nie de recoltare și de prelucra
re a zahărului.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
agenția M.E.N., în regiunea 
Awalek din nordul Republicii 
Populare a Yemenului de Sud au 
reînceput tulburările. In cursul 
unui Congres popular care a a- 
vut loc, adaugă agenția citată, 
miniștrii de interne și apărării ai 
R.P.Y.S. au declarat că guvernul 
sud-yemenit va lua măsuri deo
sebit de severe împotriva mișcă
rilor contrarevoluționaie și a ori
căror persoane care se opun ac
tualei politici a țării.

învățămîntul superior grec va 
fi suspus unei reforme. Această 
reformă, a spus Papadopoulos, 
se va face în cooperare cu con
siliile universitare.

Comuniștilor din Iugoslavia

BRANDT VA CANDIDA

• UN TRIBUNAL din Ber
linul occidental l-a condam
nat pe Josef Bachmann, au
torul atentatului asupra lui 
Rudi Dutschke, la șapte ani 
muncă silnică.

Bachmann, la 11 aprilie 
1968, a tras trei focuri de 
armă asupra liderului Fede
rației studenților socialiști 
din Berlinul occidental, Rudi 
Dutschke, rănindu-1 grav.

LA POSTUL DE CANCELAR
• PREZIDIUL Partidului so

cial-democrat a anunțat că Willy 
Brandt, președintele partidului, 
va candida din nou la funcția 
de cancelar, cu prilejui viitoa
relor alegeri generale, care vor 
avea loc în toamna acestui an. 
Willy Brandt. înfiînt în 1961 de 
Konrad Adenauer și în 1965 de 
Ludwig Erhard, declarase după 
ultima sa înfrîngere electorală 
că nu-și va mai pune candida
tura la acest post.

TELEVIZOR CU LASER

Washington si Ottawa
J

Este așteptată cu inte
res vizita pe care premie
rul canadian Pierre Elliott 
Trudeau o va efectua în 
capitala S.U.A. la 24 mar
tie. Observatorii politici a- 
preciază că cu acest prilej 
va avea loc o confruntare 
a „reevaluărilor" preconi
zate în cele două țări.

Interlocutorii — premierul 
Trudeau și președintele Nixon
— în multe probleme nu par
curg drumuri paralele. Un e- 
xemplu concludent il oferă po
ziția diferită a celor doi oameni 
de stat față de N.A T.O. Trăsă
tura cea mai importantă a pro 
cesului de „reexaminare pro- 
șresivă a politicii externe ca
nadiene", este micșorarea trep
tată a rolului Canadei in blocul 
nord-atlantic (Ministrul de ex
terne Mitchell Sharp a declarat 
(n Camera Comunelor, la sfîrși
tul lunii februarie, că guvernul 
canadian și-a fixat ca dată li
mită 10 aprilie pentru a hotărî 
dacă țara va rămînc sau se va 
retrage din N.A.T.O.).

Momentul in care Trudeau va 
fi primit la Casa Albă s-ar pă
rea că nu este prielnic unei 
apropieri. Washingtonul avan
sează in continuare ideea unei 
participări mai consistente a 
Canadei la N A.T O., și a unei 
coparticipări financiare sub
stanțiale din partea membrilor 
ei. (Canada are 12.000 dc mili
tari în Europa și cheltuie pen
tru întreținerea lor 150 milioane 
dc dolari anual.) Aceste planuri 
întocmite dincolo de frontieră 
nu țin seama de interesele in
terne ale Canadei, nu oferă ga
ranția îndeplinirii dorinței el 
de a normaliza relațiile cu țări 
cu sisteme politice diferite. Ceea 
ce Trudeau numea „reevalua
rea globală a politicii interne și 
externe canadiene în concor
danță cu posibilitățile sale, cu 
necesitățile naționale și obliga
țiile ce și le poate asuma în 
problemele internaționale'*
(THE TIMES) nu a rămas in 
faza obișnuitelor declarații e- 
lectorale înflăcărate cum își i- 
maginau mulți sceptici de la 
Washington și Londra ci a căpă
tat cu consecvență relief — ho- 
tărîrea guvernului canadian de 
a stabili relații diplomatice cu 
R. P. Chineză în cadrul politicii 
de „dezgheț diplomatic" (LE 
MONDE) pc care o promovează
— oferind un exemplu ilustrativ 
in acest sens Cele două iniția
tive canadiene alimentează la 
Casa Albă o nemulțumire de
ghizată. Trudeau este fără în
doială conștient de anumite re
sentimente manifestate față de 
eventualitatea retragerii Cana
dei din N A.T.O. și de aceea n-a 
omis să precizeze că politica ex
ternă a tării sale se va ghida 
după aceleași coordonate chiar 
dacă acest lucru nemulțumește 
influentul vecin din sud. Nu 
intîmplător zilele trecute 30 de 
parlamentari canadieni au în
ceput un turneu in mai multe 
țări ale Europei occidentale în

adunării de informații 
__ _ stadiului angajamentelor 
militare canadiene în străină
tate în lumina încercărilor gu- 
vernului de revizuire a aces
tora.

Nixon și Trudeau vor trece 
în revistă dosarul relațiilor bi
laterale și în acest context va fi 
dezbătută și problema existen
ței N O R.A.D. (Comandamen
tul unificat canadiano-american 
al apărării aeriene al Americii 
de nord) — un factor de pre
siune politică exercitat de 
S.U A. asupra Canadei. Consec
vent programului său politic, 
Trudeau a manifestat în ulti
mul timp aceleași reticențe șl 
față de N.O.R.A D. Deoarece 
acesta nu slujește nici pe de
parte intereselor Canadei, re- 
prezentind de fapt un angaja
ment unilateral al Ottawei dc 
care S.U.A s-ar putea folosi 
contrar voinței Canadei, atră- 
gind-o, în ceea ce premierul 
Trudeau numea ,,o acțiune mi
litară declanșată doar în inte
res american".

Multe din referirile ia viitorul 
dialog pun în relief intențiile 
S.U A. de a constringe Canada 
să rămînă fidelă obligațiilor ei 
asumate anterior. Mijloace
le de presiune în domeniul 
economic sint foarte numeroase 
și invocate ori de cite ori ob
servatorii politici se întreabă 
cit de departe va putea merge 
Canada in direcția pe care și-a 
ales-o. Această întrebare a pri
mit un răspuns clar din partea 
premierului Trudeau. „Evident 
— declara ci — nu putem duce 
în orice circumstanțe o politică 
externă contrară intereselor a- 
mericane ; nu cred că ei ne-ar 
permite acest lucru". Intr-ade
văr, păienjenișul celor 7 000 de 
filiații ale firmelor americane 
este foarte greu de rupt ; 3/5 
din producția industrială a țării 
este subordonată capitalului a- 
mcrlcan (80—90 la sută din pro
ducția petrolieră și a industriei 
de automobile și 60 la sută din 
industria extractivă și de pre
lucrare). Iată dimensiunile reale 
ale controlului exercitat de 
monopolurile americane asupra 
economiei canadiene ! Rezis
tența față de acest fenomen se 
intensifică și în cele 10 luni 
care au trecut de la instalarea 
lui Trudeau în fruntea guvernu
lui canadian, am asistat la o 
concentrare a forțelor politice 
care se manifestă pentru între
prinderea unor acțiuni menite 
să contracareze influenta a- 
mericană (întărirea controlului 
asupra activității capitalului 
străin ; stringerea relațiilor eco
nomice și comerciale cu țări din 
Europa sau de pe continentul 
latlno-american), să apere in
dependența și suveranitatea 
țării.

Comentatorii nu se așteaptă 
la rezultate spectaculoase după 
convorbirile de Ia Washington 
dar este evident că ele vor re
prezenta un examen dificil pen
tru programul politic al lui 
Trudeau.

scopul 
asupra

• VINERI a fost semnată la 
Moscova Înțelegerea de colabo
rare pe anul 1969 între Uniunea 
scriitorilor din Republica Socia
listă România și Uniunea Scrii
torilor din U.R.S.S. încheiată pe 
baza planului de colaborare cul
turală și științifică dintre cele 
două țări, înțelegerea a fost 
semnată de Ștefan Bănulescu, 
vicepreședinte al Uniunii Scrii
torilor din România și de Vitali 
Ozerov, secretar al Conducerii 
Uniunii scriitorilor sovietici.

• IN LABORATORUL firmei 
americane „General Telephone 
and Electronics Corporation" a 
fost elaborată o variantă expe
rimentală de televizor în culori 
care, în loc de tub catodic, folo
sește un laser. Deși firma pre
cizează că lucrările respective 
au un caracter pur experimen
tal, crearea acestui televizor 
este considerată ca un pas im
portant pe calea fabricării de 
televizoare în culori cu ecran 
mare, care să asigure obținerea 
unor imagini suficient de clare 
în încăperi în întregime ilumi
nate.

DOINA TOPOR

• INTR-O TELEGRAMA de 
presă transmisă din capitala 
Greciei, agenția France Prese a- 
nunță că, luînd cuvîntul în fața 
Consiliului de planificare știin
țifică, primul ministru Ghiar- 
ghios Papadopoulos a anunțat că

• EXPERȚI în probleme nu
cleare din 18 țări se vor întîlni 
la Viena în zilele de 17—21 mar
tie, pentru a adopta un raport 
cu privire la folosirea energiei 
nucleare în scopuri pașnice în 
țările în curs de dezvoltare, 
s-a anunțat la sediul O.N.U. Ur
mează să fie prezenți reprezen
tanți din Brazilia, Canada, Ce
hoslovacia Danemarca, Franța, 
Ghana. India. Italia, Japonia, 
Republica Malgașă, Mexic, Pa
kistan, Polonia, România, 
U.R.S.S., R.A.U., Marea Britanie 
și S.U.A.

BELGRAD 14. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Iu cursul dimineții 
de vineri, cel de-al IX-lea con
gres al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și-a continuat lucrări
le pe comisii. După-amiază s-a 
întrunit ședința plenară sub pre
ședinția lui Marko Nikezici, pre
ședintele C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Serbia. S-a anunțat 
că pe adresa congresului au so
sit numeroase mesaje și scrisori 
de salut din țară și din străină
tate. în raportul Comisiei pen
tru verificarea mandatelor dele- 
gaților, prezentat de lelița Ra- 
doicevici, s-a menționat că la 
congres participă în total 1 287 
delegați, membrii Comitetului 
Central, ai Comisiei de Revizie, 
ai Comisiei de Control, reprezen- 
tînd peste 1 146 000 de membri 
de partid.

în continuarea lucrărilor Țvie- 
tin Miatovici, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., a pre
zentai raportul Comisiei pentru 
statut. Congresul a adoptat noul 
Statut al U.C.I.

Miroslav Peciuilici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 

U.C.I. a prezentat raportul Comi
siei pentru dezvoltarea în con
tinuare a U.C.I. Congresul 
a aprobat în unanimitate tex
tul rezoluției privind „Bazele 
ideologico-politice ale dezvoltă
rii în continuare a U.C.I.".

în partea a doua a ședinței, 
prezidată de Veselin Djuranovici, 
președintele C.C. al U. C. din 
Muntcnegru, a fost prezentat ra
portul Comisiei pentru relații in
ternaționale. In numele Comisiei, 
raportul a fost expus de Niaz 
Dizdarevici, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al U.C.I. 
Rezoluția „Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia în lupta pentru re
lații internaționale bazate pe e- 
galitate în drepturi, pentru pace 
și socialism", a fost adoptată în 
unanimitate.

★

In ședința comună a Prezidiu
lui și a Comitetului Executiv ale 
Conferinței Federale a Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia a fost una
nim adoptată propunerea Comi
tetului de coordonare al organi
zațiilor social-politice pentru 
problemele cadrelor ca Milentio 
Popovici să lie desemnat candi
dat pentru funcția de președinte 
al Skupștinei Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, pe care a deținut-o 
și pînă în prezent.

A fost, de asemenea, adoptată 
în unanimitate, propunerea ca 
lui Mitia Ribicici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., să i se încredințeze man
datul pentru 
Executive 
goslavia.

alcătuirea Vecei
Federale a R.S.F. Iu-

Orientul

Apropiat
• REGELE HUSSEIN al 

Iordaniei va pleca duminică spre 
Cairo, pentru o vizită oficială de 
trei zile, la invitația președinte
lui Republicii Arabe Unite, Ga
mal Abdel Nasser. Convorbirile 
pe care șeful statului iordanian 
le va avea cu acest prilej cu pre
ședintele R.A.U. vor fi consacra
te unui schimb 
vire la evoluția 
tul Mijlociu.

de păreri cu pri- 
crizei din Orien-

MINISTRU de-• PRIMUL 
semnat al Israelului, Golda Meir, 
și-a încheiat consultările în ve
derea formării noului guvern. 
Partidele membre ale coaliției 
guvernamentale au căzut de a- 
cord asupra politicii preconizate 
de noul prim-ministru care, re
levă agenția United Press Inter
national, nu se va deosebi în e- 
sență de cca a predecesorului 
său, Levi Eslikol. In ce privește 
lista noului guvern, pe care d-na 
Meir urmează să o prezinte par
lamentului luni, aceasta nu va a- 
duce, potrivit agenției citate, nici 
o schimbare față de fostul ca
binet.

• IN CADRUL VIZITEI în
treprinse în Israel, comandantul 
șef al forțelor americane din O- 
rientul Mijlociu și din Asia me
ridională, generalul Theodore 
Conway, a avut convorbiri cu mi
nistrul israelian al apărării, gene
ralul Mosche Dayan, în legătură 
cu diferite aspecte ale crizei din 
Orientul Apropiat.

• GUNNAR JARRING, repre
zentantul special al secretarului 
general al O.N.U. în Orientul 
Mijlociu, care a sosit vineri la 
Beirut, a avut o întrevedere cu 
ministrul de externe al Libanului, 
Youssef Salem.

Ședinfa unei
Comisii C.A.E.R.

• ZILELE ACESTEA s-a în
cheiat la Baku, în U.R.S.S.. a 
34-a ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru transpor
turi, Ia care au participat dele
gații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Mongolia, Po
lonia, România, Ungaria șl 
U.R.S.S. Comisia a adoptat une
le recomandări care vor contri
bui la dezvoltarea în continuare 
și la sporirea eficacității colabo
rării economice și tehnico-știin- 
tifice a tarilor membre C.A.E.R. 
în domeniul transporturilor.

Cînd se

PREȘEDINTELE PERULUI 
SE PRONUNȚA PENTRU 

ÎNLĂTURAREA ' IMIXTIUNII 
STRĂINE

Intr-un interviu acordat 
corespondentului Ia Lima al 
ziarului mexican „Siempre", 
președintele Republicii Peru, 
Juan Velasco Alvarado, a de
clarat că evenimentele din 
țara sa, legate de exproprie
rea bunurilor firmei ameri
cane „International Petro
leum Company", vor avea re
zultate Importante, și în pri
mul rind cucerirea indepen
denței economice. El a subli
niat din nou poziția guvernu
lui de la Lima, care cere 
respectarea atributelor suve
ranității țării. Șeful statului 
Peruvian a arătat că pentru 
dezvoltarea economică a țării 
este necesară înlăturarea imi
xtiunii străine în treburile 
interne și extinderea relații
lor economice, tehnice și cul
turale cu toate țările lumii.

va încerca
debarcarea pe Lună?

Succcsul misiunii „Apollo-9“ a sporit șansele Statelor Unite 
de a încerca debarcarea primilor cosmonauti americani pe Lună 
în iunie sau iulie, se apreciază după încheierea călătoriei de 6,2 
milioane km în jurul Pămîntului a cosmonauților James McDi- 
vitt, David Scott și Russell Schwelckart.

Programul de debarcare a pri
milor americani pe Lună cu
prinde încă o etapă prelimi
nară — zborul circumlunar al 
navei cosmice „Apollo-10“, data 
căruia urmează să fie anunțată 
spre sfîrșitul lunii martie. Se 
crede că ,,Apollo-10“ va fi lan
sată la 17 mai, avînd la bard pe 
Thomas Stafford. John Young și 
Eugene Cernan. Cu acest prilej, 
modulul lunar, experimentat de 
cei de pe „Apollo-9'‘ într-un zbor 

în jurul Pămîntului, urmează 
să fie supus încercărilor la nu
mai 15 km de Lună.

In pofida zvonurilor care cir
culă în rindul ziariștilor aflați 
la centrele spațiale Cape Ken
nedy și Houston, potrivit cărora 
echipajul navei „Apollo-10“ s-ar 
pregăti pentru debarcarea pe 
Lună, conducătorii Administra
ției naționale pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) subliniază 
că o nouă repetiție generală este 
necesară și nu se poate renunța 
la verificarea modulului în spa
țiul din Imediata apropiere a sa
telitului natural al Pămîntului.

Decizia definitivă privind vii
torul programului american de 
debarcare pe Lună urmează să 
fie luată după ascultarea rela
tărilor celor trei cosmonauti ai 
navei ,,Apollo-9“, care timp de 
12 zile vor prezenta în detaliu 
observațiile făcute în timpul ce
lor 151 de evoluții în jurul Pă
mîntului. Ei se află în prezent 
la bordul portavionului „Gua
dalcanal", unde au fost supuși 
unui prim examen medical.

Cabina spațială 
adusă 
bordul 
canal", 
dc 5 
cursul 
cosmonauți de pe „Apollo-9“ au 
abandonat în spațiu o serie de 
instalații cîntărind aproximativ 
128 tone. Este vorba de com
partimentul dc propulsie, modu
lul lunar, profilul aerodinamic 
al cabinei spațiale și al modulu
lui lunar, compartimentul apara- 
tajulul electronic șl cea de-a 
treia treaptă ■ rachetei purtă
toare.

,.ApolIo-9“, 
joi, după amerizare, la 
portavionului „Guadal- 

ointărea mai puțin 
tone. De fapt, în 

zborului orbital, cei trei

•••Griji

Reînceperea — săptămîna treculâ — a cursurilor (după „mica 
sesiune’ de examene care a marcat încheierea primului semestru 
universitar) a coincis cu o recrudescență a frămîntărilor studenți- 
mii portugheze. Amfiteatrele universității din Lisabona au fost ocu
pate de cîteva sute de studenți. La Setubal, timp de două zile au 
fost semnalate demonstrații de stradă studețești împrăștiate cu 
mare dificultate de poliție care a operat aproape 30 de arestări. 
In alt centru universitar, la Coimbra, 200 de studenți s-au baricadat 
în incinta Politehnicii organizînd o grevă demonstrativă de o zi.. La 
Porto și Braga studenți ai institutelor pedagogice au organizat 
„adunări libere" dezbătînd revendicările lor în pofida interdicției 
unor asemenea manifestări publice de către autorități.

Relansarea viguroasă a mișcării revendicative studențești, inter
venită după o acalmie relativă de aproape șase luni de zile, are 
cauze și semnificații precise. Acalmia care a caracterizat mișcarea 
studențească portugheză pe parcursul primei părți a actualului an 
universitar și-a avut originea în ceea ce presa lusitană descria a fi 
un gen de „armistițiu temporar, nescris" între studenți și guvern. 
E vorba de faptul că, la sfîrșitul lui septembrie trecut, puțin după 
preluarea funcției sale, noul premier, Caetano, a anunțat că în 
calitate de fost universitar se va ocupa „personal și eficient' de 
rezolvarea „acelor cereri și proiecte care ar putea duce la un pro
gres în universitatea portugheză'. Scurt timp după aceea, Minis
terul instrucțiunii a comunicat presei că se va elabora în numai 
cîteva luni un program de „reformă și dezvoltare a Invățămîntului 
superior", lăsîndu-se să se înțeleagă că revendicările principale ale 
studenților vor fi rezolvate pe toate planurile. „Sindicatele libere' 
studențești (care deși interzise de autorități, trăiesc și cuprind un 
măre număr de studenți) au preconizat o „pauză' a mișcării reven
dicative în așteptarea măsurilor promise de forurile guvernamen
tale de resort. La sfîrșitul lui februarie, guvernul a emis un deS^țt 
prin care se hotărăște crearea, pînă în 1972, a două noi univer
sități, la Porto și Setubal, precum și extinderea facultății de științe 
sociale și umanistice de la Coimbra. Paralel, a fost dată publici
tății o „notă explicativă' a Ministerului instrucțiunii, în care se pre
cizează că „nici un fel de alte măsuri nu sînt prevăzute în viitorul 
apropiat, care să modifice actualele regulamente și structuri uni
versitare’, subliniindu-se că „principiul autonomiei universitare ră- 
mîne în studiu dar nu se consideră că poate fi actualmente accep
tat ca util".

Dincolo de măsurile care tind, în perspectivă, să atenueze 
supraaglomerarea din sălile de cursuri și laboratoare (Portugalia 
se găsește pe primul loc în Europa din punctul de vedere al aglo
merării amfiteatrelor și laboratoarelor) revendicărilor studențești li 
s-a răspuns, așadar, printr-un refuz. Nici un indiciu despre micșora
rea taxelor foarte impovărătoare, despre sporirea numărului de 
burse (actualmente numai 1 la sută din studenții portughezi bene
ficiază de burse de stat). In general, nici un indiciu despre modi
ficarea actualei structuri, învechite, a universității ; autoritățile au 
arătat clar că nu intenționează să renunțe la organizarea autori- 
taristă a universității, nu vor reintroduce autonomia universitară și 
nu vor renunța la controlul polițienesc în incinta facultăților. Nu 
s-a vădit, de asemenea, nici un indiciu de recunoaștere a „sindica
telor libere" studențești, care activează în ilegalitate.

Astfel stînd lucrurile, era firesc ca „armistițiul" dintre studenți și 
autoritățile portugheze să ia sfîrșit. Știrile de ultimă oră relevă 
operarea unor arestări în rîndul liderilor mișcării revendicative 
studențești la Porto precum și adoptarea unei decizii a Curții 
Supreme din Lisabona prin care „grevele și orice imobilizări ale 
cursurilor constituie turburări ale ordinei publice". Se pare însă că 
guvernul, în ciuda reintensificării mișcării studențești încearcă să 
evite închiderea temporară a unor facultăți, așa cum a făcut-o 
în timpul tulburărilor din primăvara anului 1967. In orice caz, este 
greu de presupus că acțiuni de intimidare ar putea duce la ate
nuarea încordării în relațiile dintre studenți și autoritățile lusitane. 
Există, mai degrabă, motive să se prevadă contrariul.

E. R.

economice Conferința E
la Salisbury

Salisbury, în materie de economie se preferă... tăcerea.La ..
Cifrele neplăcute (mereu mai numeroase) au încetat să vadă 
lumina tiparului, lan Smith dorește să coboare cortina tăcerii 
peste un domeniu care îi inspiră o adîncă neliniște. Metoda este 
veche, au mai utilizat-o și alții dar — trecutul o dovedește — 
tăcerea nu poate să tămăduiască maladiile de care suferă eco
nomia rhodesiană.

Un indice concludent al de
gradării economice îl repre
zintă dificultățile balanței de 
plăți a Rhodesiei. JEUNE 
FRIQUE oferea termeni 
comparație : în anul care 
precedat „independența" pro
clamată de Smith se realizase 
un excedent de 180 000 000 
franci. In 1967 se constată, 
însă, un deficit de 121 200 000 
franci. Revista completează a- 
cest tablou destul de puțin 
optimist cu dezvăluirea faptu
lui că în martie 1969 datoria 
externă a Rhodesiei reprezin
tă 228 000 000 franci, iar pers
pectivele sint la fel de puțin 
optimiste : în octombrie se
prevăd 480 000 000 franci la
acest capitol.

Cunoscătorii treburilor de la 
Salisbury afirmau că, pînă în 
trecutul apropiat, Ian Smith 
părea scutit de griji economi
ce. Doar exportul de tutun 
furniza anual 85 000 000 do
lari. „Independența" declarată 
în noiembrie 1965, prin neso
cotirea drepturilor majorității 
africane, a avut drept conse
cință instituirea unor sanc
țiuni economice față de „colo
nia rebelă". Despre eficiența 
sau ineficienta acestor sanc
țiuni s-a scris mult în coloa
nele ziarelor, cu deosebire pe 
malurile Tamisei. In fapt, u- 
nele sectoare ale exportului 
rhodesian conservă volumul 
anterior al tranzacțiilor. Cro
mul, asbestul, minereul de 
fier, nichelul și alte minerale 
ajung pe căi ocolite pe piețele 
apusene. Dar, cum scria un

A- 
de 

a

• FORȚELE apărării antiae
riene ale R. D. Vietnam au 
doborit un avion american de 
recunoaștere fără pilot deasupra 
provinciei Nam Ha. In acest fel, 
numărul avioanelor americane 
doborîte în R. D. Vietnam a 
ajuns la 3 269.

ziarist britanic, „bunăstarea 
Rhodesiei albe s-a fondat pe 
tutun". Or, producția de tutun 
a fost afectată în primul rînd 
de sancțiunile impuse. Cum
părăturile masive ale Preto
riei n-au reușit să echilibreze 
balanța suferindă. Prezența 
lui Smith în capitala vecină 
nu constituie o „vacanță", cum 
s-a afirmat oficial, ci un prilej 
de negocieri și consultări, pro
blemele economice bucurîn- 
du-se de o atenție neobișnuită.

Cecil Wright, personaj de 
prim ordin în lumea financia
ră de la Salisbury, președin
tele Camerelor de Comerț din 
Rhodesia, afirma în urmă cu 
cîteva săptămîni că economia 
rhodesiană „a început să re
simtă efectele sancțiunilor e- 
conomice impuse de Anglia". 
Doi oameni de afaceri din Sa
lisbury au făcut afirmații si
milare în articolele pe care 
le-au publicat. Ian Smith a 
socotit necesar să intervină 
prompt, admonestîndu-i vehe
ment în cursul unui discurs 
radiodifuzat.

O prelungire a actualei si
tuații ar putea să agraveze di
ficultățile pe care le întîmpină 
economia rhodesiană. Chiar 
dacă încălcarea sancțiunilor 
este frecventă, exportul rho
desian se lovește de opreliști 
cu vădite repercusiuni în ba
lanța de plăți a țării. Faptul ar 
putea fi un argument care să 
pledeze în favoarea unei abor
dări mai realiste a problemei 
viitorului țării. Ian Smith nu 
se arată însă dispus să re
nunțe la politica sa stil apart
heid. Premierul rasist s-a de
clarat gata să reia dialogul cu 
Londra dar promite numai 
„concesii limitate". Este cert 
că Smith se află într-o poziție 
incomodă. Chiar la Salisbury 
se înmulțesc cei ce cer găsirea 
unei ieșiri grabnice din criză. 
Povara economică presează...

P. N.
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a președintelui
S. U. I

WASHINGTON 14 (Agerpres). 
— Președintele Nixon a anunțat 
vineri, în cadrul unei conferințe 
de presă ținute la Washington, 
că a hotărît crearea sistemului de 
rachete antibalistice „Sentinel", 
însă pe o bază „substanțial mo
dificată" față de recomandările 
fostului președinte Lyndon 
Johnson. El a arătat că ampla
sarea rachetelor va fi reexamina
tă anual ținîndu-se seama de dez
voltarea tehnică și de contextul 
diplomatic. R. Nixon a afirmat 
că acest proiect nu ar trebui să 
constituie un obstacol în calea 
convorbirilor cu Uniunea Sovie
tică în vederea unei eventuale 
reduceri a armamentelor.

înaintea începerii conferinței 
de presă, președintele Nixon s-a 
consultat cu liderii partidelor re
publicani și democrat în legătură 
cu hotărîrea luată asupra proiec
tului „Sentinel". Potrivit agenției 
Associated Press, liderul majori
tății democrate din Senat. Mike 
Mansfield și senatorul Edward 
Kennedy s-au opus hotăririi pre
ședintelui. In ultimele zile, cercuri 
tot mai largi ale opiniei publice 
din S.U.A. s-au pronunțat îm
potriva aplicării proiectului „Sen
tinel", subliniind efectele negati
ve ale acestui program în con
textul eforturilor actuale pe plan 
internațional pentru încetarea 
cursei înarmărilor.

SENATUL S.U.A. A RATIFICAT 
TRATATUL DE NEPROLIFERARE 

NUCLEARA
După 4 zile de dezbateri Sena

tul S.U.A. a ratificat cu 83 vo
turi pentru și 15 contra Tratatul 
de neproliferare a armelor nu
cleare. împotrivă au votat 7 se
natori democrați sudiști și 8 re
publicani. Acest tratat a fost 
prezentat senatului spre aproba- 

trecut de că- 
Johnson. Po- 
actul de rati- 
fie semnat de

S.U.A..

re la 9 iulie anul 
tre administrația 
trivlt constituției, 
ficare urmează să 
către președintele S.U.A., în 
urma recomandării forurilor le
gislativa.
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