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MUNCA PATRIOTICA A ELEVILOR Prezentarea scrisorilor
I

Șl STUDENȚILOR ÎN ANUL 1970 de acreditare președintelui

BILANȚ FRUCTUOS,
PREMISE PENTRU 0
ACTIVITATE SI MAI

u

BOGATA ÎN VIITOR
Interviu cu tovarășul 

IOSIF WALTER, 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist

amploarea,
cii elevilor __ ,
scrise în cronica de activitate 
a acestui an.

Ia rezultatele mun
ți studenților in

— Tovarășe secretar, în in
terviul pe care ni l-ați acor-

dat cu cîteva luni în urmă, îna
inte de inaugurarea șantierelor 
de muncă patriotică ale anului

N. UDROIU

(Continuare în pag. a V-a)

Consiliului de Stat,

statului
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit marți, 1 decembrie, 
pe ambasadorul 
și plenipotențiar al 
Kuweit, Ahmad Gheith Ab
dullah. care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre-

extraordinar 
statului

1

ambasadorul

de Stat, 
ambasa- 
au avut

ședințele Consiliului 
Nicolae Ceaușescu, și 
dorul A. G. Abdullah 
o convorbire cordială.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor au participat Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Corne- 
liu Mănescu, ministrul aface
rilor externe.

Marți la amiază a plecat la 
Berlin delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România care, în 
conformitate cu înțelegerea 
realizată, va participa la în- 
tîlnirea conducătorilor parti
delor frățești și guvernelor 
din statele participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Din delegație fac parte tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe-

C.C. al

cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Cor- 
neliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost salu
tată de tovarășii Emil Bodna- 
raș, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ma
xim Berghianu. Florian Dănă- 
lache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru

Popa, Dumitru Popescu. îl 
onte Răutu., Gheorghe St oii 
Vasile Vilcu, Ștefan Voitl 
Iosif Banc, Petre Blajovil 
Miron Constantinescu. Mibl 
Dalea, Mihai Gere, Ion Ionii 
Vasile Patilineț. Ion Stănescl 
Mihai Marinescu, Ion Pățal 
de membri ai C.C. al P.C.R., I 
Consiliului de Stat și ai gl 
vernului, conducători de instl 
tulii centrale și organizai 
obștești.

Erau de față dr. Hans Vos 
ambasadorul R. D. German 
la București, și membri ai an 
basadei.

(Agerpres)

SOSIREA LA BERLIN

La începutul verii aduceam la 
cunoștință cititorilor angaja
mentul elevilor și studenților, 
al altor categorii de tineri din 
întreaga țară de a lucra pe 
șantierele vacanței organizate 
de Uniunea Tineretului Comu
nist. In săptămînile, în lunile 
care au urmat sute de mii de 
tineri mobilizați de organizații
le U.T.C., alături de întregul 
nostru popor, au desfășurat o 
intensă activitate pentru a spri
jini executarea la timp a lucră
rilor din agricultură, pe șantie
rele de construcții, în unități 
industriale, vindecarea rănilor 
pricinuite economiei de calami
tățile naturale, adăugind o 
nouă pagină tradiției partici
pării tineretului pe șantierele 
muncii voluntar-patriotice. A- 
cum, cînd de pe catargul șan
tierelor de muncă ale anului 
1970 drapelul de brigadă a fost 
coborît, la invitația noastră, to
varășul IOSIF WALTER, secretar 
al C.C. al U.T.C. ne prezintă 
cîteva considerații cu privire la

CREÎND UN CADRU LARG DE APLICARE A INIȚIATIVEI COOPERATORILOR, EXPUNEREA

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANIZĂRII,

PLANIFICĂRII SI CONDUCERII AGRICULTURII, ÎȘI VERIFICĂ PRACTIC VALOAREAINIȚIATIVA A ȘI ÎNCEPUTSA APARA!
Ansamblul de măsuri privind 

îmbunătățirea organizării, pla
nificării și conducerii agricul
turii preconizate în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 23 noiembrie 1970, 
suscită un tot mai larg interes 
în rîndul lucrătorilor de pe 
ogoare. Subliniind excepționala 
însemnătate a acestui program 
pentru destinele agriculturii 
noastre, țăranii cooperatori,

• potrivit unui calcul estimativ, primele pro
puneri făcute în C.A.P. Gorgota vor duce la o 

sporire a veniturilor cu peste 1 000 000 lei
mecanizatorii, lucrătorii I.A.S. 
relevă, totodată, că aceste mă
suri stimulează puternic iniția
tiva menită să determine creș
terea eficienței activității depu
se. sporirea producției vegeta-

le și animale în cooperativele 
agricole, marchează un moment 
deosebit, definește clar perspec-

ABSOLVENTUL LUMEA

ÎNTRE IDEILOR

ASPIRAȚIE
Șl REALIZARE

• NAȚIUNEA
— Dialogul nos

tru cu prof. dr. do
cent loan Ceterchi
• „ALMA MATER" 
ÎN CRIZĂ
• OAMENI, IDEI, 
IDEALURI

Iată cîteva cifre s în județul 
Prahova au absolvit liceul în pri
măvara acestui an un număr de 
2 439 de tineri, 906 băieți și 1 533 
de fete. Dintre aceștia, 605 sînt 
acum în amfiteatrele facultăților, 
168 «rmează cursurile învăță- 
mintului de specializare poet-li
ceală, iar 212 sînt încadrați în 
producție, fie în întreprinderile 
județului, fie în posturi 
nistrative.

admi-
____ .. Numărul celor rămași 

fără nici o ocupație este mai 
mare de jumătate: 1 454.

Revenim la cifra inițială, 
la sută dintre absolvenți au în
cercat, în toate cele trei sesiuni 
de admitere la facultăți, să de
vină cu orice preț studenți. Au 
reușit aproximativ 25 la sută. 
Unii dintre cei respinși au optat, 
după cum am văzut, pentru o 
altă ocupație, temporară sau de 
durată. Spre sectorul productiv
— înțelegînd prin acesta locu
rile de muncă care oferă absol
ventului posibilități de calificare
— s-au îndreptat doar 12 la sută. 
Dar și aceștia s-au încadrat un
deva abia după ce au eșuat, suc
cesiv, la examenele de admitere 
In facultăți.

Să refacem, pe cit posibil, dru
mul liceanului spre aflarea unei 
profesiuni, a unei activități so
ciale care să corespundă aspira
țiilor sale, cele dirijate de pro
cesul educativ sau cele apărute, 
întâmplător, în perspectivele sale 
de viață. O mare majoritate a 
absolvenților a încercat, rînd pe 
rînd, la facultăți foarte diferite 
ca profil, sărind de la Drept la 
Copstrucții sau Arhitectură, de la 
Politehnică la Filologie sau Tea-

95

tru, urmărind, ca într-un mercu
rial, facultățile și orașele unde 
concurența era mai scăzută. A- 
ceastă „plimbare" dintr-o pers
pectivă în alta nu reflectă decit 
lipsa de orientare spre o anume 
profesie. Pe mulți nu i-a intere
sat meseria pe care o vor avea 
la sfîrșitul studiilor ci licența în 
sine, după propriile lor mărturi
siri, saltul într-o categorie socia
lă în care, se spune, se trăiește 
mai ușor, mai comod, mai ele
vat. De la această incertitudine 
a idealurilor pornește, credem, 
și lipsa de interes pentru orice 
altă profesiune care iese din sfe
ra „nobilă" a diplomei de licen
țiat. De la aceste nesiguranțe ale 
opțiunii profesionale, ne putem 
întoarce spre procesul educativ, 
cel care ar trebui să hotărască 
prezența la un concurs de admi
tere și în general aspirația spre 
o meserie, conform unor auten
tice chemări ale tinerilor, con
form unei orientări juste și res
ponsabile a personalității fiecă
rui licean spre acele profesiuni 
în care el să nu devină un re
but.

PLIMBARE... 
PRINTRE IDEALURI

Efectuăm un scurt „examen" 
cu 20 de absolvenți ai liceului nr. 
3 din Ploiești, cu următoarea în
trebare : „Presupunînd că v-ar

GALINA ENIȘTEANU 
GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a V-a)

tiva robustă a satelor țării. 
După cum remarcau și parti- 
cipanții la masa rotundă a 
„Scînteii tineretului" organizată 
la cooperativa agricolă din 
Gorgota. județul Prahova : aces
te măsuri constituie o nouă și 
pregnantă dovadă a grijii par
tidului și statului pentru pro
gresul susținut al agriculturii 
noastre, pentru viața și munca 
țărănimii, pentru satisfacerea

GH. FECIORU

BERLIN 1. — Coresponden
tul Agerpres. Ștefan Deju, 
transmite : Pe aeroportul 
Schonefeld din Berlin, delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a fost 
întîmpinată de tovarășii Wal
ter Ulbricht. prim-secretar al 
C.C. al P5.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
membrii Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G. Willi Stoph, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G.. Erich Ho
necker. Friedrich Ebert. Ger
hard Gruneberg, Kurt Hager, 
Hermann Matern, Gunter Mit- 
tag. Alfred Neumann, Albert 
Norden. Horst Sindermann, 
Paul Verner, de membrii su- 
pleanți ai Birouluj Politic 
Hermann Axen, Georg Ewald,

Walter Halbritter, Werner Ja- 
rowinsky. Gunter Kleiber, de 
Werner Lamberz. secretar al 
C.C. al P.S.U.G. De asemenea, 
au fost de față vicepreședinții 
Consiliului de Miniștri Ale
xander Abusch, Wolfgang 
Rauchfuss. Gerhard Weiss, 
Herbert Weiz, Kurt Fichtner, 
precum și ministrul de externe 
al R.D.G., Otto Winzer.

Au fost prezenți ambasado- 
României în R.D. Germa- 
Nicolae Ghenea, precum 
ambasadorii țărilor mem- 
ale Tratatului de

rul 
nă. 
Și 
bre 
șovia.

la Var-

★
La Berlin au sosit, 

menea, delegațiile de 
și guvernamentale ale R.P. 
Bulgaria, în frunte cu tovară
șul Todor Jivkov. prim-secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar și

de ase- 
partid

președintele Consiliului dl 
Miniștri al R.P. Bulgaria, R.S 
Cehoslovace, în frunte cu toi 
vară'șul Gustav Husak, primi 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, R.P. Polone în 
frunte cu tovarășul Wladvsl 
law Gomulka,- prim-secretai 
al C.C. al P.M.U.P., R.P. Uni 
garet in frunte cu tovarășul 
Janos Kadar, prim-secretai 
al Cf.C. al P.M.S.U., și Uniuni 
Sovietice, în frunte cu tova
rășul Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.

La sosire, delegațiile au fost 
întimpinate de tovarășii Wal
ter Ulbricht. prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
Willi Stopb, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D.G., 
și alți conducători de partid 
și de stat aj țării gazdă.

v,<' -

Ipostaza muncitorului modern ': OPERATORUL. La pupitrul de comandă al_Combinatului petro
chimic din Pitești. Foto : EMIL COJOCARU

(Continuare în pag. a V-a)

Drumul spre chimie, ca profesie, trece obligatoriu prin laborato rul școlar. Și cînd ai la dispoziție 
un laborator modern, ca cel al Liceului „Dr. Petru Groza" din Capitală, retortele, eprubetele flnfim-folo fio mnoiir/il 7zr -£x>7 rJ i „  — 7 «7   7 • ... 7 ‘aparatele de măsurat devin la fel de familiare elevilor ca cele mâi uzitate rechizite 

Foto : PAVEL TÎNJALĂ 
X. 

CE CRED BĂIEȚII 
DESPRE PRIETENIE

11

Cenușăreasa
și prinții 
fermecati

9

de GEORGE IVAȘCl

Pînă la un punct, istoria se 
repetă: îndemnați să aleagă 
între prietenia cu un băiat și cea 
cu o fată, și interesul băieților 
față de categoria fetelor crește 
subit de la o vîrstă la alta 
(16—17 ani), pentru ca la 18 ani 
situația să se prezinte astfel :

• cu o fată — 57 • cu un 
băiat — 32 • depinde — 35

Din compararea răspunsuri
lor date de fete, pe de-o parte, 
și de către băieți, pe de altă 
parte, se poate trage vreo con
cluzie anume ? Astfel la 18 
ani, un procent de 48 la sută 
din fete preferă prietenia u- 
nui băiat, în timp ce, la aceeași 
vîrstă, 45 la sută din băieți pre
feră prietenia unei fete. Așa
dar, diferența dintre procente, 
minimă, nu face altceva decit

să ilustreze — concret — cit de 
echilibrată este, la anii respec
tivi, atît de naturala atracție a 
sexelor. în schimb, fetele (la 18 
ani) par să se simtă mai bine 
— culmea 1 — în compania... ie
lelor (35 la sută din subiecți, 
față de 26 la sută — la băieți). 
Și invers, procentul e net mai 
ridicat la băieți, la categoria 
lipsei de preferințe fixe (29 la 
sută din subiecți, față de 17 la 
sută la fete). Să fie oare băie. 
ții, la majorat, mai deplin ma
turizați decît fetele, în măsura 
în care — mulți — invocă stă
ruitor atuurile de conținut : 
„Nu cred că are vreo impor- 
tanță dacă te împrietenești cu 
o fată sau cu un băiat. Priete
nul e prieten indiferent de sex“|

„N-am preferințe, pentru mi
ne contează mai degrabă cali
tățile, așa că, printre prietenii 
mei buni, se numără și fete, și 
băieți. Totuși, prin forța împre
jurărilor, am mai mulți prie
teni băieți" ; „Evident, poți 
fi prieten și cu o fată, și cu 
un băiat. Cu fetele, uneori prie
tenia generează dragoste" ; 
„Dacă întrunește condițiile pe 
care prietenia le impune, mi-e 
indiferent dacă-i fată sau bă
iat" ; „Legarea unei prietenii 
nu depinde de sex, ci de afini
tăți" ; „Dacă ne completăm unul 
pe altul, ce mai contează da
că-i fată sau băiat", „Impor
tante sînt preocupările comune, 
sau complementare, apoi doza 
de afecțiune care zace în fiecă-

re dintre noi și care, mai de
vreme ori mai' tîrziu, tot tre
buie să se manifeste în vreun 
fel". Din declarațiile băieților 
reiese că ei nu prea fac confu
zie între prietenie- și dragoste, 
în mentalitatea lor hotarul ca
re marchează cele două zone 
fiind, așa se pare, mai cu 
precizie trasat decît pentru fe
tele de absolut aceeași vîrstă 
(sau se ascund" aici o anumită 
pudoare băiețească, greu de se
sizat și, indiscutabil, și mai 
greu de mărturisit ?)

La 18 ani, unul 
afirmă, exclusivist :

din subiecți 
„De ce pre-

MIHAI STOIAN

PUȚINE titluri citabile, tare puține ca literatură pentru 
copii, la Salonul național al cârtii. Constatarea e valabilă 
și retroactiv : nici în anii, precedenți, cărțile pentru copii 
n-au abundat, autorii într-adevăr de succes numărîndu-se 
pe degete. Cum observam și altădată, universul copilului de 
astăzi a devenit cu mult mai vast în comparație cu cel de 
pe vremea copilăriei noastre. Mai întîi, dimensiunile lumii 
cunoscute și cognoscibile, chiar de către cei mici si chiar 
pentru cei mici, sînt infinit mai mari ca odinioară. Ceea ce 
nu demult zbura doar pe aripile fanteziei, a devenit astăzi 

poezie concretă. Mitologia icariană s-a convertit optimist la 
realitatea tehnico-științifică, întrupată de rachete spațiale, 
însuflețită de cosmonauți — acești eroi fantaști ai timpului 
nostru. Nu e o „spulberare a legendelor", ci o trăire a lor 
în accepția plenară a confruntării concrete cu o realitate 
care în ea însăși are ceva măreț și sublim. Copilul de astăzi, 
chiar la vîrsta preșcolară, învîrtește globul terestru nu fără 
deslușirea unor anume semnificații precise, asa cum cel de 
vîrstă școlară își citește propria-i revistă — „Cutezătorii" — 
cu un interes și o consecvență niciodată relaxate, totdeauna 
mereu proaspete.

Profilul viitorului om al societății pe care ne propunem 
s-o desăvîrșim, încă de aici și încă de pe acum se contu
rează. Sub ochii noștri. Din păcate, nu toți observăm feno
menul, sau nu toți sîntem deplin conștienți de valențele și de 
forța lui- Nici ca părinți, nici ca educatori. Nici ca scriitori 
sau ca publiciști (fiindcă copiii au astăzi publicațiile lor).

Copiii, copiii noștri, care trăiesc într-o orînduire socia
listă, unde noțiunea de viitor este structural implicată în 
prezent, unde grija pentru copil constituie o exigență 
primordială, — acești copii au nevoie de o literatură infinit 
mai bogată, mai larg cuprinzătoare în ideile și sentimentele 
epocii, mai deplin inspirată din sensurile omului contem
poran.

Prea puțini sînt scriitorii de deplină maturitate — căci 
tocmai pentru o asemenea literatură se cere o mare și pro
fundă experiență (de viață și de artă) care să-și consacre o 
parte din nobila lor strădanie și pentru cei mici. Prea pu
ține sînt încă operele care să poată satisface sfera, capaci
tatea și ritmul actual de lectură al copiilor.

Dacă-i cunoaștem și-i iubim cu adevărat, nu se poate să 
nu fim, să nu devenim conștienți că ei se deosebesc în mare 
măsură de noi — copii cu decenii în urmă, fiindcă epoca se 
deosebește fundamental, fiindcă ei s-au născut într-o epocă 
revoluționară, au văzut lumina și cresc sub soarele revolu
ției, al celei mai formidabile revoluții din cîte a înregistrat 
istoria în plan economic, social, științific, tehnic, spiritual.

Care sînt, deci, cărțile copilăriei acesteia, ale acestor 
generații ? Care se potrivesc (și se vor potrivi) mai bine I 
opticii — profund modificate, despre univers, despre lume, ;

(Continuare în pag. a V-a) ;

(Continuare în pag. a 11-a)
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ERRAzi

ru a stimula 
estrla tehnică 
(instructori Studioul 
iune în colaborare

imaginația 
a celor mai 

de 
Hiune in colaborare . cu
■ ul național al Organiza- 
lonierilor. organizează cea 
■V-a ediție a Concursului 
Kistrucții tehnice pentru 
■i și școlari — „Ex-Terra
■ Potrivit regulamentului 
Bsului trebuie să fie rea- 
I tehnic următoarele pro- 
I racheto-model reprodus 
Iracheta lunară „Cosmos", 
automobil de concurs cu 
I electric tip „Dacia 1 300",
■ oceanic de 4 500 T.D.W. 
li", aeromodel captiv utili- 
|„I.A.R.-822“, locomotivă 
lisoare „Meteor", locuința 
Iilui — „Fantezia*.
tursul va fi difuzat într-o 
Ine T.V. lunară începînd 
I decembrie 1970 și se va 
lura pină în luna august 
Lind în final, se vor întîlni, 
innate de juriu, cele mai 
pase soluții tehnice. Premi- 
lerite de Televiziunea Ro-
I in cea de a IV-a ediție 
ferra" sînt: marele premiu 
ptocicletă „Mobra*. Pre-
II — magnetofon Gr Undi g. 
Iul II — tranzistor „Ma-

premiul MI “ bicicletă 
ts“.
isiliul național al Organi-, 
i pionierilor va oferi, de a- 
nea, numeroase premii și

pul pedagogia din 
fad

SECOL DE
JSTENTĂ
k Liceul pedagogic din Bk- 
[a avut loc o sesiune jubili- 

prilejuită de împlinirea 
li secol de existență a aces- 
[lăcaș de Invățămînt Ba re
line au luat parte cadrele 
actice ale scolii, foști pro- 
iri, elevi de astăzi șl din 
• generații, numeroși tnvl- 

[xprimîndu-și bucuria pen- 
| nobila sa misiune de edu- 
L pe care Aiceul pedagogic 
hdeplinit-o în decursul ce- 
| o sută de ani de existență, 
Icum și satisfacția față de 
Ldițiile pe care partidul și 
tul le-au creat astăzi în ve- 
(ea dezvoltării învățămintu- 
în țara noastră, participan

te sesiunea jubiliară au a- 
:sat o telegramă

Central,
:olae Ceaușescu.

Comitetu- 
tovarășului

„AUREL 
BUCU- 

„ZIUA ȘCO-

k LICEUL 
LAICU" DIN
EȘTI 
I"

iLiceul „Aurel Vlaicu* din Ca
rnală sărbătorește în fiecare 
li, în ultima duminică din 
liembrie, „Ziua școlii". O ma- 
Ifestare care cinstește efortu- 
Ee înaintașilor. Aici, generații 
b elevi, fiii ceferiștilor din car- 
Erul Grivița, dornici de învăță- 
Lră. au împlinit atîtea visuri 
■ idealuri ale părinților. Și nu 
ntîmplător numele liceului a 
mprumutat, acum 47 de ani, 
amina unui simbol plin de 
kmnificații : Aurel Vlaicu. A- 
elași avînt al gindului și faptei 

fost prezent de-a lungul ani- 
Dr. Fie că e vorba de profesori 
le prestigiu ca Pompiliu Con- 
tantinescu, Șerban Cioculescu, 
liron Constantinescu, E. Sanie- 
evici, D. Murășanu, M. Kandel 
au de elevi tot atît de cunos- 
uți printre care amintim pe 
Irigore Preoteasa, Adela Măr- 
ulescu, prof. univ. Marin Rădoi 

■tc. ne aflăm în fața unei în- 
elegeri superioare a noțiunilor 

(Urmare din pag. I)

In timpul dezvelirii bustului, ______  _____ Aurel Vlaicu —, donație acor
dată recent de către. C.C. al T.C_, cu ocazia „Zilei școlii1

de dascăl și elev, a învestirii 
lor cu o putere de împlinire 
spirituală care n-ar fi fost po
sibilă fără eforturi și pasiune.

Cele peste 30 de cercuri pe 
obiecte, unde sînt cuprinși 540 
de elevi demonstrează diversi
tatea de preocupări ale elevilor 
de aici.

concurs trebuie

CONCURS DE SCENA
RII PENTRU TEATRU 
RADIOFONIC Șl T.V.

In tntîmplnarea celei de a 50-a 
aniversări a Partidului Comunist 
Român, Radlotelevdzlunea organi
zează un concurs de scenarii ori
ginale pentru teatrul radiofonic șl 
pentru teatru la televiziune.

Concursul se desfășoară între 15 
noiembrie 1970—15 februarie 1971.

Partlcipanților la concurs li se 
recomandă o tematică inspirată 
din lupta glorioasă de cinci dece
nii a partidului, din eforturile în
tregului nostru popor angajat în 
opera de edificare a societății so
cialiste, din procesul de formare 
șl dezvoltare a trăsăturilor morale 
înaintate ale omului contemporan, 
din idealurile, aspirațiile și frâ- 
mîntările creatoare ale milioane
lor de cetățeni angajați in uriașul 
efort de perfecționare și dezvolta
re multilaterală a vieții sociale, e- 
conomice și culturale în patria 
noastră. Pot fi abordate, de ase
menea, probleme actuale ale tine
rei generații, momente semnifica
tive din trecutul de luptă al po
porului român, evocări ale figuri
lor unor personalități care au ju
cat un rol important în istoria, 
știința șl cultura patriei noastre.

Dimensiunile și durata scenarii
lor prezentate la 
să fie următoarele

PENTRU
a) 30—35 pagini tip (dactilogra

fiate) pentru emisiunea ..Teatrul 
radiofonic".

b) 15—20 pagini tip (dactilografia
te) pentru emisiunea „Teatru 
scurt".

PENTRU TELEVIZIUNE
a) 25—30 pagini tip (dactilogra

fiate) pentru emisiunea „Seară de 
teatru".

b) 18—22 pagini tip (dactilogra
fiate) pentru emisiunea „Studio 
TV" (Teatru scurt)

Vor fi admise la concurs numai 
lucrări noi. care nu au fost tipă
rite sau reprezentate. Nu vor fi 
luate în considerație în cadrul 
concursului: dramatizările, adap
tările, prelucrările.

Scenariile însoțite de cîte un 
plic închis, care va conține nume
le și adresa autorului, cu men
țiunea: „Pentru teatrul radiofonic* 
sau „pentru teatrul la televiziune* 
vor fi trimise pe adresa : Radlo- 
televiziunea română, str. Nuferi
lor nr. 62, București, pînă la data 
de 15 februarie 1971.

Flecare scenariu va purta un 
motto, același motto flgurînd șl pe 
plicul anexat la textul respectiv.

Juriile celor două concursuri vor 
fi formate din personalități ale 
vieții noastre teatrale.

Lista completă a premiilor ce 
vor fi oferite e publicată în „Pro
gramul radio* numărul 48 din 5 
decembrie.

RADIO

E&nema
Z ; rulează la Sala Palantite 

(ora 17) ; Patria (orele 9: 12; 15; 
18; 21) Capitol (orele S; 1»; 12,15; 
14,38; 16,45; 19; 21,15). ____

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI: rulează la Arta (orele 15.38; 
18; 20,15); Dacia (orele 8,45—20.38 tn 
continuare).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Central (orele 9; 11.15; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Luceafărul (orele 8; 10,15; 12,30; 
14.45; 17; 19,15; 21.30), Festival (o- 
rele 8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 21), 
Favorit (orele 9,30; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30), Sala Palatului (orele
17,15; 20 15).

VAGABONDUL : rulează la
București (orele 8,45; 12,15: 16,30;
20) . Sala Palatului (ora 20,15).

RĂZBUNAREA SFlNTULUT : 
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11.15; 13,30; 16; 18,30 : 20,45). Fero
viar (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Melodia (orele 9; 11,15;
13 30; 16; 18,30; 20.45), Modern (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

VINĂTOARE DE VRĂJITOA
RE : rulează la Lumina (orele 
9—15,45 în continuare ; 18,30; 20,45).

PROCESUL : rulează la Doina 
(orele 18,15 : 20,30).

VĂ PLACE BRAHMS 7 : rulea
ză la Doina (orele 11,30; 13.45; 16).

TARZAN OMUL JUNGLEI ; 
FIUL LUI TARZAN : rulează Ia 
Timpuri Noi (orele 9—20 în conti
nuare).

FANTASME : rulează la Flamu
ra (orele 9: 11.15; 16; 18.15; 20,30). 
Excelsior (orele 9.30; 12,15; 15;
17 45; 20,30).

KING-KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Grivlta (orele 9,30: 11.30; 
16; 18,15; 20,30). Aurora (orele 9; 
11,15; 13 30; 15,45: 18; 20,15), Tomis 
(orele 8/30—16.45 în continuare ; 19;
21) .

MAYERLTNG (ambele serii) : 
rulează la înfrățirea (orele 16; 19).

ÎNTÎLNIREA : rulează la Bu- 
zești (orele 15.30: 18).

CĂLĂTORIE ÎN JURUL CRA
NIULUI MEU : rulează la Buzestl 
(ora 20,30).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA t 
rulează la Bucegi (orele 10; 16; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18 15; 20.30).

ESTE NECESARA 
„MODERNIZAREA" 
SPECTACOLULUI FOL 
CLOR.IC ?

Se știe, rostul unul ansamblu 
foăcloric este acela de a pune 
în valoare elementele cele mai 
reprezentative ale artei popu
lare, elemente care conțin în- 
trîrisele o tradiție istorică, de 
viață spirituală șl materială. 
Ansamblul capătă astfel învesti
tura unui veritabil document 
viu ce înlesnește cunoașterea 
directă a creației artistice 
popuflare. De aceea, este salu
tară inițiativa creării unui an
samblu folcloric reprezentativ
— „Rapsodia română" care, 
și-a inaugurat recent stagiunea 
cu spectacolul „Pe aripile 
rapsodiei". Văzut la a doua re
prezentație după premieră, 
spectacolul inaugural nu satis
face decît într-o foarte mică 
măsură exigențele la care ne 
referim..

întîlnirea ou această forma
ție ne-a prilejuit vizionarea u- 
nui spectacol compus din crea
ții folclorice contrafăcute în 
care au fost masiv introduse 
acute accente de operetă, acor
duri orchestrale semisimfonice, 
ambianța artizanală frîntă din 
loc în loc de clișee filmate, pe 
un text neretușat.

Prelucrări discordante, stri
dente — într-un spectacol care 
s-ar fi cuvenit să reflecte au
tenticitatea melodiei populare
— care fac o dîrză concurență 
formațiilor de muzică ușoară, 
creații populare „originale* cu 
semnatar în regulă, sute de 
dansuri leneșe, din cauza îndem
nurilor tărăgănate de ..tara
furi" senaisim fonice (14 viori 

și violine, nici o cobză), ritmuri 
din zone folclorice încurcate — 
iată oîteva din erorile caracte
ristice ale spectacolului amintit.

Cu excepția Irinei Isoghin 
(autentică purtătoare a cînte- 
cului popular, _ cu un reperto
riu valoros și totdeauna îm
prospătat) și a lui Emil Gavriș, 
ceilalți solișfl nu depășesc un 
nivel minim, cu voci acordate 
greu pe texte, și acestea mai 
mult sau mai puțin contrafă
cute.

Spectacolul PRIMEI SCENE 
FOLCLORICE s-a vrut o in- 
mănunchere de „piese" populare 
adunate din toate zonele etno
grafice ale țării, expuse 
blicului cu PRETENȚII A- V ELE A

HTBER2CATUS : rulează
UNIREA (orele 15.38; 18). 
(orele 16; 18; 28).

ZONĂ ÎNCHISĂ: rulează 
Unirea (ora ■).

MĂSURA RISCULUI: rulează 
la Lira (orele M: M).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
TU - rulează la Lira (orele ÎU5; 
Mjn.

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 38; 1L45: tn. r.oreasca (orele
15.38; 18: 38J8).

IN ARȘIȚA NOPTTI : rulează la 
Flacăra (orele 15.38: 18: 28.15).
Popular (orele 15J8. 18: 28.38).

108 DE CARABINE : rulează la 
Ferentari f

DEPARTE 
lăntuttă : 
(orele 15,30; 19). Miorița 
12.30; 16; 19,30).

ULTIMUL MOHICAN : 
la Cotrocent (orele 15.38; 
Moșilor (orele

CADAVRUL 
Viitorul (orele

SENTINȚA : _ _ _ __
(orele 16: 18: 20).

UNGHIUL DE CĂDERE : rulea
ză la Vitan (orele 15.30; 19).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE ^rulea
ză la Progresul

(orele 15J8; 17.45 : 28). 
DE LUMEA DEZ- 
rulează Ia Ciulești 

(orele 9:

rulează 
17.45; 28), 
20.30).15.30: 18

VIU : rulează la 
15.30; 19).
rulează la Munca

(orele 15,30; it:
20,15).

CANARUL ȘI 
lează la Rahova

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează Ia 
Rahova (orele 15; 17.45).

O PĂRERE DEOSEBITĂ : rulea
ză la Cosmos (orele 15.30; 18; 20.15).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Crîngaș! (orele 16: 18: 20).

VISCOLUL • 
(ora 20.30).

ru-

MIERCURI 3 DECEMBRIE

Opera Română : CARMEN — 
ora 19 3# : Teatrul de Operetă : 
SINGE VTENEZ — ora 19.3» ; Tea
trul Național .4- L. Caragiale* 
(Sala Studio) : O FEMEIE CU 
BANI — ora 20 ; Teatrul Național 
Cluj (in Sa'.a Comedia a Teatru
lui Național) : UN VIS DIN 
NOAPTEA MIEZULUI DE VARĂ 
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra* (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora

un 
nu

fer să mi împrietenesc cu 
băiat ? Pentru că de-o fată 
poți decît să te îndrăgostești*. 
Iar altul repetă : „De o fată 
mă _pot, mai degrabă, îndră
gosti, decît să mi-o fac adevă
rată prietenă". A dispărut, din 
chestionarele subiecților-băieți, 
și mult invocatul secret ce tre
buie păzit cu strășnicie, de că
tre un fel de prieten-confesor, 
fără da aare viata — la anii a- 
ceia — e grea, sufocantă, a- 
proape imposibilă de trăit (iar 
eînd apare, odată și odată 
„trădarea", lipsa de discreție 
— în viziunea fetelor, discreția 
fiind o condiție sine qua non 
a oricărei prietenii la adoles
cență — dezamăgirea și deruta 
devin maxime, disproporționate 
în raport cu valoarea actului de 
„trădare" săvîrșit).

Felul în care băieții îșî mo
tivează alegerea, pledează, în 
general, pentru recunoașterea 
adevărului că ei se maturizea
ză astăzi mai de timpuriu (in- 
firmînd vechea părere — neve
rificată de cercetări concrete — 
după care fetele s-ar maturiza 
afectiv mai devreme decît bă
ieții) :

LA 16 ANI — „Prietenia cu 
un băiat e mai trainică, mai 
sinceră și mai apropiată. Cu o 
fată prietenia devine banală, 
dacă nu intervine dragostea"; 
„La virsta mea cu o fată. Mai 
tîrziu cu un băiat".

LA 17 ANI — „Greu de răs
puns. Deși băiat, prefer să am 
și o prietenă, și un . prieten" ț 
„Prefer sâ mă împrietenesc nu
mai și numai cu o fată" 
„Prietenia dintre un băiat și 
o fată ar trebui să fie identică 
cu cea dintre doi băieți. Cred 

RIGOARE și ȚINUTA ARTIS
TICA însă n-a izbutit decît să 
fie UN AMALGAM DE PRE- 
LUCRĂRI și grefe în stil ro
coco pe trunchiul viguros al 
creației populare. „Idilă mara
mureșeană" (!?) de exemplu, are 
o muzică de bel-canto, fiind 
interpretat nu de dansatori ci 
de balerini „populari", iar Că
lușarii a devenit tin grațios și 
dulceag cadril de efebi, tras cu 
virtuozitate la vîrful arcușului.

Abundența de trucuri regizo
rale a dus, însă, la întărirea 
impresiei de hibrid : opulența 
melodiilor, stridența culorilor, 
„suspensuri cinematografice*, 
baletizări, texte recitate, uver
turi etc. De ce e nevoie să „mo
dernizăm* In acest fel creația 
populară ?

TRAIAN PAVEt

CONTINUITATEA 
POPULAȚIEI AUTOH 
TONE ÎN ȚARA BIR 
SEI

Muzeul județean din Brașov 
a organizat o sesiune științifică 
consacrată continuității popu
lației autohtone In Țara Birsei, 
din secolul n î.e.n. pină in se
colul XII e.n. Sesiunea a be
neficiat de prestigioasa prezen
ță a eminentului om de știință, 
acad. Constantin Daieoviciu 
care a conferențiat despre „Ro
manitatea in Țara Birsei*, de 
asemenea, au mai prezentat co
municări Alexandru Vulpe dr. 
în științe istorice (Sfințitul 
epocii bronzului in Trannsilva- 
nia), A. D. Alexandrescu dr. In 
științe istorice (Populația au
tohtonă in feudalism, in Țara 
Birsei), Nicolae Gudea, cercetă
tor 1a Institutul de istorie șt 
arheologie din Cluj. (Castrul 
roman de 1a Cumidava-Rișnov) 
Florea Costea, muzeograf prin
cipal 1a Muzeul județean Brașov 
(Așezarea dacică de la Cetatea 
Rîșnov), Mariana Marcu, mu
zeograf la Muzeul județean 
Brașov (Așezările romane Har
man, Gristian și Rotban din 
Țara Birsei).

Participanții la sesiune au vi
zitat apoi o expoziție documen
tară cu descoperiri arheologice 
de 1a așezarea dacică, cetatea 
Rîșnov, Castrul roman din Țara 
Bîrsei (Cumidava), precum ți 
așezările populației autohtone 
de 1a Rotban, Cristian și Hăr- 
man.

MrERCURL 2 DECEMBRIE

• 18.00 Deschiderea emlsiunti 
Ex-Terra TI (ediția a IV-a). • Ca. 
vint inaugural al academlcleftilor 
Henri Coandă si Horia Hulubei- 
a Prezentarea probelor de cor.- 
curs ale nou edrtu • CoodttUte^B 
le participare la concura. Prezintă 
George Craioveanu. maestru al 
sporiuiuL a 18.25 Cabinetul eco
nomic TV Teor-a creșterii econo
mice în prezent *1 la perspectivă 
O 19.10 Tragerea rezultatelor con
cursului Pronoexpres e 1* 2» 10*1 
de seri — emisiune pentru cei 
mici e 19M Telejurnalul de seară 
• 30.08 Unu’ din marii artiști al 
veacului : Dtnu Llpatti a 28M 
Poșta TV de Ion Bucheru e 28.45 
Pe țărmul mării — Muzică ușoară 
cu Trio Santa Cruz și Bianca Ca- 
valUnl • 11.10 Fotbal : Olanda — 
România (repriza D Transmisiune 
directă de la Amsterdam. Crainic 
comentator: Cristian Topescu e 
>2.08 Telejurnalul de noapte * 22.15 
Repriza a n-a a meciului de fot
bal Olanda — România e 23.08* 
închiderea emistunlL

însă că acest lucru e foarte 
greu de realizat. De ce ? Pen
tru că, după mine, această prie
tenie ar deveni totuși dragoste, 
iar prietenia nu înseamnă dra
goste. In fate unei fete este ne
cesar să te controlezi prea 
mult, și la fel, fetele sînt într-o 
oarecare măsură rezervate în 
fața băieților. Iată de ce priete
nia este lipsită de naturalețe, 
deși asta ar fi o trăsătură a 
prieteniei : naturalețea. Așadar, 
prietenia dintre o fată și un bă
iat e dificilă. De aceea ți pre
fer, în majoritatea cazurilor, 
prietenia băieților. Poate că pe 
viitor voi încerca să mă îm

BĂIEȚII DESPRE PRIETENIE

3“

prietenesc și cu fete, căutînd ca 
prietenia dintre mine și ele să 
fie identică aceleia dintre mine 
și actualii mei prieteni*.

LA 18 ANI — „Prefer să mâ 
împrietenesc cu un băiat, de
oarece cu el pot discuta anumi
te probleme care ne leagă pe 
băieții de aceeași vîrstă"; „în 
romanul „Un om între oameni", 
Camil Petrescu scrie: „Ca să 
fii tare, fii singur". Sînt de a- 
ceeași părere"; „Cred că 1a cei 
18 ani ai mei este indicat să ai 
o prietenă căreia să i te poți 
destăinui total, fără prea multă 
jenă"; „Eu prefer să mă împrie. 
tenesc cu băieții, deoarece între 
noi vorbim și unele lucruri ca- 

. re nu pot ti rostite față de-o 
fată Așa sînt băieții, viața ne 
este dragă, fără asta nu se 
poate". „Unui băiat i te poți

•*
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de IULIAN NEACȘU

Prin urmare, în acest decembrie 
ne va fi mai frig decît la sinul 
lui Avram; așadar nu ne mai ră- 
mîne altceva de făcut decît să 
pricim mai mult ca de obicei 
hărnicia ciorilor ce vor mătura 
neaua cu penele mai abitir ca-n- 
totdeaunea, ciriindu-se pe nume 
fi pe interese; deci, zicem, în
demnați de telepublicitatea cea 
de toate zilele, să ne preumblăm 
prin magazine după cadouri; 
cizmulițe, cosmetice, bibiluri, co
fetării și pomet, sugiuc și maro- 
chinării de tot felul. Foarte bine, 
nti înghețăm noi nici dintr-asta, 
ne îmbrăcăm mai gros, vorbim 
mai puțin, să nu ne-nghețe lim
ba-* gură, tropăim-tropăim, ori 
chiar stăm mai mult pe-acasă 
numărind stelele din televizor.

„în fine, mă rog, cum i-ar spu
ne tanti Elvira unei intelectuale 
pe cartelă, sînt ți et> un om, nu 
akceca, mon fetiș! „Oricum ar 
fi, insă, decembrie sfirșește încă 
un an care pe unii îi maturizează, 
iar pe altele le îmbătrinește. De 
aceea ar fi momentul potrivit, îs 
ceea ce ne privește pe noi, ca 
telespectatori, să ne luăm urma ■ 
pe uneie (emisiuni) să ni le rea
mintim, pe altele lantiemiriuni) 
să le uităm, astfel ca o dată a- 
junți cu linia dedesubt să ne pu
tem răspunde la o singură între
bare: televiziunea se maturizează 
sou îmbătrinește? Mai este tele- 
ciziunea noastră atît de rinără in
cit si mai putem corbi și de-a- 
cum înainte de „crizele sale de 
c-eștere" ți nu de „lipsa sa de 
maturitate” sau nu? Au trecut 
destui ani de tind a pîlpiit prima 
emisiune intr-o zi de-ntii a a- 
nolui, numărul telespectatorilor 
este de ordinul milioanelor, tele- 
ațtu nu mai se poartă (măcar de 
ambiției in pantaloni scurți, te- 
lecrcnicarii se înmulțesc ca ți 
ciupercile, noul centru de emisie 
este o bijuterie agățată de cerul 
Dorobanților, aparatura...

Cei puțin în principiu nu se 
mat pofte privi la teieriror ca la 
«a* adolescent zburdalnic care 
trege cu praștia în casă, cei pu
țin— Și totuși ?

CFreh—' m perechea as de 
bâere fajtoriti. nn-fi riatrr-ă 
tAi decît ia sA. Se-
m£-nd lei e* o p«2râi de ma- 
ecăs. t tiri—rw acearit plutește 
ev re sorrtrfr eater srri—i >■ <>- 
iri~*uzaraf, rrivfrr certoii ți pa- 
ruberi. fwsdsbte p i riafiraaa. 
ierburi ți pedaeotie de meri fti- 
*eri ST. XI om 19M Si fir 
eârereu. aoiteu tra ^dmin nem- 
țeies“: Sau mAzatorii acertei e- 
mihuai iteiwwah' •’ Xiv ptv. ne 
creau ti dau de înțeles nimic, 
totuși titlul mterânii ar trebui 
i espectat mai t•» ceea ce ere 
ei esențial ți mai puțin in ce te 
poate redea ea piați, de exem
plu. 1nchipuiți-vă numai cam ar 
arăta un _cirein* înfemeirt
Cum ar mai arita. doauute!

*
Se ce-e muzică popuJmi. 

cer âc-iruri populare. Atentă, te- 
le-iziunea răspunde eceetor do
rințe progrumind tot mai multe 
emiriuni tu cure re rimă ți re 
dansează munteuește. okenește. 

| mMocertețte etc. Mat aavfr. rint 

portaiele In cme mt surprinse 
obiceiuri folclorice la feta locului. 
Dintre acestea reținem tn mod 
deosebit nunta dob-ogeană pre
zentată In cedrsd emisiunii Buri 
seara, fete ' BtraS seara, băieți ! 
De ce ? Fentru că. sare deosebire 
de „spectacolele" folclorice cu 
titluri neaoșiste in care se rintă 
doinele ca la cinema si se dan
sează ca la fotoz-af 'ah. ..core
graf ii" aceștia care per veșnic nr- 
mulfumiți, ciudat, nu ?. de fru
musețea dansului autentic și 
,.prelucrează".„), acest reportai, 
ca ți altele, ne-a impresionat prin 

destăinui în împrejurări grele 
și-i vorbești mai liber, pe cina 
cu o fată întrebuințezi un vo
cabular mai ales*; „Imposibil 
de exprimat, categoric, o prefe
rință. Cert este că orice băiat 
de vîrsta noastră preferă sâ se 
împrietenească cu o fată care 
să-i fie apropiată și căreia să-i 
destăinuie totul. Este mai ușor 
(cel puțin așa cred eu) să-ți gă
sești o fată drept prietenă, de
cît un băiat — prieten adevă
rat".

Unele calități cerute de fete, 
pentru închegarea unei priete
nii, au dispărut complet — și, 
ca de obicei, semnificativ, — 

din lista calităților dorite de 
băieți pentru stabilirea unei re
lații de prietenie, indiferent de 
sex. Astfel, nici unul din bă
ieți nu consideră obligatorie 
prezența stabilității în senti
mente, a punctualității, a deli
cateței și sensibilității, a mora
lității, ca și a faptului că viito
rul prieten ar trebui să fie, în 
mod expres, un om de încre
dere, plăcut (plăcută) la vede
re, un (o) bun(ă) sfătuitor (sfă
tuitoare) (dispariția acestora 
poate ilustra, în fond, existen
ța unor pretenții speciale, ab
solut specifice, ale fetelor față 
de băieți). Au apărut, e drept, 
timid, pretențiile deosebite ale 
băieților : să fie atent (atentă), 
să aibă preocupări asemănătoa
re — comuniune de idei, să ai
bă ce-mi lipsește mie. Altele

E VlRSTA
ÎNTREBĂRILOR...

sinceritatea sa deosebită. Fecio
reasca mirelui campion de lupte 
și a prietenilor săi era de o mie 
de ori mai frumoasă decît orice 
„creație coregrafică" ascunsă în 
dosul firmei de „amatori”. Came
ra de televiziune trebuie să cau
te, în continuare și să descopere 
afaiă creația populară, nu în stu
diouri. Cit privește muzica popu
lară, am vrea să știm unde sînt 
rapsozii, cîntăreții apăruți în „dia
logurile de la distanță”? De ce 
mereu același taraf (chiar dacă 
sînt mai multe!) aproape cu ace
lași repertoriu ? De ce „De la 
Hațeg pîn-la Brad" pe linoleum? 
De ce nu pe pămînt, cu aparatul 
în mină ?

★
Actualități literare (duminică, 

29 XI). După o așa-zisă convor
bire despre erudiție cu Brunea- 
Fox, mai scurtă decît prețioasa 
fi pretențioasa introducere a pre
zentatoarei emisiunii (îngrijorată,

de RADU STANCA lo
Institutul de teatru din Tg Mureș

începutul stagiunii studenților 
tîrgmureșeni trebuie salutat ca 
un evident act de cultură. Stu
dioul Institutului de teatru 
„Szentgyorgyi Istvân“ găzduieș
te prima reprezentație în limba 
maghiară a unei piese a drama
turgului Radu Stanca. Versiunea 
maghiară a „Donei Juana” — 
Strind poezia inedită a textu- 

farmecul convertirii spre 
tragic a mitului lui Don Juan — 
aparține regizorului Geza Ger- 
gefv. Dialogurile lui Stanca, ve- 
niculind sensuri adinei au și 
în această tă'măcxre. ' făcută 
cn har, reverberații impresio- 
aa»te-_ ^2^**, 00 mai

tzîM inițial <care are, altminteri, 
o asnmficație precisă: în come
dia tragică a lui Stanca apar 
două existențe tetemătățite, care 
se caută cu înfrieurare tragică), 
alegindu-se unul cu totul insig
nifiant: .Cu dragostea nu-i de

Dat fiind că regizorul specta- 
cohdx coincide cu persoana 
tiadueătoi'ihii. era de așteptat să 
fi descoperit fa decuisid traduce
rii toate secsrmle piesei, obser- 
vind soluția autorului, cu totul 
inedită, ta virtutea căreia qui- 
pro-quo-ul nn servește un meca
nism comic, ci devine expresia 

dobindesc o pondere anume ta 
ierarhia calităților pe care bă
ieții o stabilesc pentru rapor
turile lor de prietenie, ca — de 
exemplu — cerința formulată 
subit la 16 ani : să fie înțelegă
tor (înțelegătoarei. In pretenția 
similară, suficient de vag for
mulată cu privire la „înțelege
re* (apărută de asemenea cam 
„tardiv*, la 15 ani, in chestio
narele fetelor), se ascunde oa
re altceva ? Indiscutabil, sensul 
pe care fetele îl dau pretenției 
lor nu poate fi asemănător ace
luia dat de băieți, dimpotrivă: 
„Trebuie să-ți cunoască fră- 
mintările, să nu ți le ironizeze.

ci să ți le înțeleagă* — declara 
un subiect de 16 ani care preci
zase, anterior, că „La virsta 
mea, aleg prietenia cu o fată* 
(din impactul celor două răs
punsuri se obține, pare-se, o a- 
numită lumină lămuritoare — 
n.n.) | „O prietenă bună este a- 
ceea care știe să te înțeleagă 
cu adevărat, să-ți descifreze in
tențiile"; „Să fie înțelegătoare, 
inteligentă și frumoasă" — sînt 
de părere băieții de 16 ani, de 
altfel ca și cei de 17 ani: „Să 
te înțeleagă în anumite proble
me" (subiectul alesese, de ase
menea, la punctul anterior, 
prietenia cu o fată — n.n.), „Să 
fie bună pentru... orice dome
niu" (lăsînd de-o parte vulga
ritatea „glumei", un adevăr tot 
a fost rostit — n.n.), „Să vrea 
să te înțeleagă să caute să te 

se pare, de tot ce înseamnă scrii
tor și literatură în general, la noi, 
în special), am avut fericitul pri
lej de a-l revedea intervievat pe 
poetul Radu Boureanu. Tema t 
ultima sa carte, „Piramidele fri
gului". Ne-am bucurat mai putm 
de prezența poetului atît de pre
țuit pe micul ecran („un coțrit“^ 
„un primitiv speriat...'), deoare
ce o altă prezența s-a imț>us cU 
ardoare: „reportera". Parcă rserim- 
du-i suficientă „croniaC, looM 
Crețulescu s-a grăbit M .<**7(5* 
pundă întrebărilor .ale chinuitoa
re, întrebări legate „destul de re
curent" de decantare, tămăduire^ 
concertul, umanul, materie... Inti
midat, dar avînd suficiente moti
ve pentru a înțelege admirația 
I-ei C. față de redactorul său șef, 
poetul Radu Boureanu a reușit 
pînă la urmă, totuși, să-și citeas
că singur versurile. Ceea ce, tre
buie să spunem, ne-a plăcut cel 
mai mult.

„DONA
IIA W

Dacă titlul nou nu designează 
bogata partitură lirică și ideatică 
a textului, el este, în schimb, edi
ficator pentru spectacol. O eroa
re fundamentală de concepție a- 
bolește punctele de reper ale pie
sei, transferindu-le — inexplica
bil — spre o sferă mai facilă, mai 
deschisă în fața efectelor gratui
te, ale comediei cu accente me
lodramatice. Regizorul s-a temut, 
se pare, de patosul replicilor, ne- 
sesizînd că universul scenic pro
pus de Radu Stanca este unul de 
simboluri, personajele nefiind 
chiar biografii concrete, d arhe
tipuri ale reinterpretării unui mit 
Cu alte cuvinte, lipsește din spec
tacol acea manifestare cumulati
vă a fundamentalelor valori care 
ar fi trebuit să definească valen
țele reprezentației, anihilînd ra
portul invers proporțional dintre 
dimensiunea minusculă a scenei 
și amplitudinile largi ale textului.

Decorul lui Arpad Kemeny este 
excelent viziunea regizorală însă, 
— care promovează în mod pre
ponderent elementul comic (a- 
cesta fiind, de fapt un autentio 
sîmbure dramatic travestit) — 
determină evoluții actoricești ne
sigure, vizibil încorsetate de în
gustimea pistelor oferite. Ildikd 
Znorovszky, Eva Kovâcs, Gyorgy 
Wellmann, Lâszld Veress și Ist
van Szugviczky declamă frumos 
un text bine tradus, fără să sim
tă tilcul replicilor, precum și a- 
cea admirabilă armonie structu
rală care corelează personajele 
despre ce vorbea criticul L 
Negoițescu, într-un excelent stu
diu, închinat simetriei din tea
trul lui Radu Stanca. Aplaudăm, 
deci, decorul excelent al lui Ar- 
păd Kemmeny și un fapt care 
nu reușește să treacă dincolo de 
intenția meritorie a orientără 
spre un repertoriu prestigios.

Afc. COVACI

Înțeleagă, să te înțeleagă și, 
normal, să se identifice cu tins 
(nu este vorba de o identificare 
matematică, ci de ceea ce s-ar 
putea numi iubire). LA 18 ANI, 
..Aș vrea să fiu înțeles", „Să 
fie întotdeauna atentă, atentă 
cu mine, mai ales în anumite 
situații" (asta-i esența !), „în
țelegere, concordanță spirituală 
și fidelitate" etc.

în înșirarea strictă a preten. 
țiilor, situația se prezintă ast
fel : cer sinceritate și cinste — 
peste 50 Ia sută din băieți, apoi, 
în ordinea preferințelor, doresc 
în prietenie înțelegere, respect, 
seriozitate, devoțiune, modestie 

etc. Reluînd o idee pe care am 
mai exprimat-o, privind dorin
ța de înțelegere reciprocă, e ne
cesar să-i diferențiem conținu
tul, absolut propriu fiecărui sex 
în parte ț fetele, pretinzînd ca 
băieții să le înțeleagă, nu fac 
altceva decît să le ceară aces
tora să nu uite, nici o clipă, 
condiția lor specifică, de fete ț 
iar băieții, de pe cealaltă parte 
a baricadei și întrebuințînd 
celași cuvînt — confluent 
înțelegere, le cer fetelor exact 
contrariul, acceptarea impasului 
pe care-l parcurg, prin bună
voință și, într-un sens, curaj. 
Din ciocnirea tendințelor anta
goniste — ascunse sub unul și 
același cuvînt placid : înțelegere 
— se nasc, în realitate, majori
tatea neînțelegerilor dintre a- 
dolescenții prieteni. Nenumăra-

a-
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TELLVIZIIIMI

ECORSCSCt-
soni cosm

După impunătoare opusuri, vo- 
cal-simfonice de Haydn 0 
Verdi, după concerte de consis
tență stilistică, am așteptat cu in
teresul unui real eveniment —, 
concertul încredințat tînărului di
rijor timișorean — Remus Geor
gescu, primul dintre tinerii șefi 
de orchestră ce activează la pupi
trele Filarmonicelor din provin
cie.

In viața muzicală a țării, Re
mus Georgescu este de acum un 
nume impus prin multilateralita
tea preocupărilor muzicale, prin 
varietatea repertoriului pe care-l 
abordează ca dirijor, și in special 
prin grija acordată noilor creații 
muzicale românești.

în concertul dirijat săptămîna 
trecută la București, Remus Geor
gescu ne-a propus înainte de toa
te o primă audiție a unei lucrări 
semnate de Csiki Boldiszar. în 
partiturile tînărului creator din 
Tg. Mureș, (ne amintim Simfonia 
și în special de cele „Două piese 
pentru orchestră"), am găsit nu 
numai însușirea temeinică a uno
ra dintre cele mai noi cuceriri ale 
limbajului muzical ci și o capti
vantă bogăție de culori, o cuceri
toare dinamică expresivă. Noua 
sa piesă ascultată joi seara în 
Studioul de Concerte al Radiote- 
leviziunii, „Preludiu, Fugă, Post
ludiu", ni s-a părut, în ciuda lă
udabilelor eforturi ale dirijorului 
și orchestrei, monocromă, făurită 
dintr-o unică pastă sonoră, fără 
vibrație și suflu simfonic, incapa
bilă de a convinge auditoriul.

în dificilul poem al lui Ri
chard Strauss „O viață de erou' 
nu am simțit perfecta unitate a 
edificiului simfonic.

Un moment deosebit, în care 
valorile solistului s-au unit cu ale 
dirijorului și ale orchestrei, a fost 
cel de-al treilea Concert pentru 
pian și orchestră de Serghei 
Rachmaninov.

Reîntoarsă recent din Italia, 
unde a interpretat în compania 
Filarmonicii din Cluj „Imperia
lul" beethovenian, Sofia Cosma 
se găsește într-o formă excelentă.

Există în dntul Sofiei Cosma o 
muzicalitate, o contopire cu masa 
sonoră, cu pianul care farmecă de 
la primele măsuri. Fiecare acord, 
fiecare gradație, fiecare element 
este perfect gîndit iar puținele 
impurități (care se datoresc poate 
faptului că partitura nu a fost 
încă perfect „tasată"), nu impie
tează asupra desfășurării sonore.

Splendide accente dau discur
sului culori necunoscute. Fermi
tatea ritmică nu are nimic meca
nic. Pianista ne-a adus izvoarele 
cele mai profunde ale poemului 
rachmaninovian.

IOSIF SAVA

te prietenii viabile se rup, stri
vite de incapacitatea celor două 
părți de a discuta deschis; real
mente curajos, și acest aspect 
al raporturilor fete-băieți (că
tre 18 ani). Ipocrizia îmbracă, 
de multe ori, cele mai firești 
intenții, în haine monstruoase, 
dizgrațioase, care în loc să-l fe
rească pe adolescent de aspec
tele urîte ale vieții, îl împing, 
nemilos, către ele. în măsura în 
care dialogul ar putea fi purtat 
cu maximum de luciditate și 
condescendență, nici una din 
părți n-ar fi avut nimic.de pier
dut. Subterfugiile lingvistice 
sau faptice și-ar pierde astfel 
valoarea și totul s-ar discuta 1a 
lumina clară a zilei. „Misterul" 
prelungit pînă la maturitate (u- 
neori chiar și dincolo de ea) 
naște infirmi (dacă nu direct 
fizici, măcar psihici). Oricum, 
cit mai de timpuriu, distincția 
dintre prietenie și iubire tre
buie făcută : Neclaritățile, de 
orice ordin, îngreuiază comuni
carea fetelor cu băieții, și mai 
cu seamă într-o zonă atît de 
greu de controlat și dirijat" i 
prietenia.

Modelul familial își pune am
prenta, indiscutabil, asupra în
țelesului pe care copiii încep să-l 
dea, treptat, noțiunii de priete
nie, cit și celeilalte noțiuni im
portante, iubire. în jocul subtil, 
dialectic, al celor două noțiuni 
fundamentale pentru orice per. 
sonalitate în formare, se for
jează înțelegerea lipsită de pre
judecăți, deci exactă, a sensu
rilor reale deținute de cele 
două cuvinte atît de des folosi
te. Dar ce fel de model le ofe
ră adolescenților, și din acest 
punct de vedere, familiile lor 7 
Iată o întrebare la care vom în
cerca să răspundem mai încolo.

nimic.de


COMBINATUL SIDERURGIC 
i960 cz^jge cCe c-to-nZ.

I.
O întreprindere a luat ființă acum 10 

ani pentru a da ființă celei’.mai mari 
cetăți a metalului românesc — Com
binatul siderurgic din Galați. A luat fi
ință într-o toamnă ploioasă și a cons
truit miraculos, a construit trei laminoa
re, o oțelărie, două furnale de cîte î 700 
mc. fiecare, o fabrică de oxigen, o fa
brică de aglomerare — obiective indus
triale fără seamăn pe aceste meleaguri, 
obiective^ care luminează ca stele de 
primă mărime în peisajul economiei na
ționale. A luat ființă întreprinderea de 
construcții și montaje siderurgice Galați 
si de 10 ani, aici, pe platoul Smîrdanu- 
lui, constructorii făuresc o operă unică, 
expresie a ultimelor cuceriri ale științei 
și tehnicii, ale artei de a construi, expre
sie totodată a mîndriei și forței po
porului condus victorios pe calea socia
lismului de puternicul nostru partid co
munist. Și la ceea ce s-a construit, se va 
mai adăuga în curînd încă un. laminor, 
apoi, mai tîrziu, un furnal, o uzină 
cocso-chimică, o nouă fabrică de aglo
merare. Și apoi încă un furnal și încă 
o oțelărie. La fluviile de fontă și oțel 
se vor adăuga, prin hărnicia și price
perea acestor constructori noi fluvii. Nu 
fără o temeinică motivare lîngă numele 
Combinatului siderurgic din Galați întîl- 
nim adeseori atributele uriaș, gigant. 
Combinatul este într-adevăr un gigant. 
Și dacă poți cuprinde într-o privire a- 
ceastă operă de construcție unică, tre
buie să recunoști, oricine ai fi, că aici, 
la Galați s-a afirmat plenar vocația 
noastră de a construi, de a crea monu
mental.

II.
Cronica începutului și construirii ma

relui combinat ar trebui să cuprindă, pen
tru a fi completă, descrierea faptelor 
săvîrșite de mii și mii de oameni pe par
cursul a 10 am. într-o astfel de cronică 
ar apare destine cu linii sinuoase sau 
cu zboruri înalte, multe intersecții în 
care viețile mai multor oameni se lumi
nează unele pe .altele, și nu ar lipsi în
cleștările, zile și nopți de aprige bătă
lii, evenimentele senzaționale, faptele e- 
roice. în prim plan ar rămîne însă ma
sa constructorilor siderurgiști, miile de 
tineri și vîrstnici care au făurit cu mîi- 
nile lor furnalele, oțelăria și laminoarele 
în care se obține azi 40 la sută din 
fonta țării, 30 la sută din oțelul româ
nesc și peste 90 la sută din laminatele 
fine plate. Ei au excavat 21,7 milioane 
m c pămînt, au turnat 2,9 milioane m c 
beton, au bătut și executat 140 mii de 
bucăți pilofi prefabricați și tip Franky, 
au pus în operă 225 mii m.c. prefabri
cate beton armat și 196 mii tone construc
ție metalică, au montat peste 155 mii 
tone utilaje tehnologice etc. Și nu nu
mai atît. Ei au clădit cu trudă ani la 
rînd fizionomiile mîndre ale fiecărui o- 
biectiv, le-a crescut cu grijă din articula
ție în articulație, le-a insuflat durabili
tate, le-a dăruit suflet din sufletul lor 
pentru a funcționa, pentru a produce. 
Apoi a apărut oțelul, acest fluviu fără de 
care noi nu am mai putea fi ceea ce sîn- 
tem acum.

III.
Mii de constructori... A-i cuprinde pe 

toți într-o singură imagine este imposi
bil. Cîteva sute dintre ei se află în par
tea de est a platformei, se află acolo 
pentru a da o nouă dimensiune combi
natului. Ei împlîntă adînc în pămînt fun
dațiile uzinei cocso-chimice. Sînt pe 
mașini, pe basculante, pe escavatoare, 
pe macarale, alții au diferite unelte în 
mîini și muncesc continuu, laborios, li
nii sînt foarte tineri dar în ciuda aces
tui fapt, în palmaresul lor sînt trecute 
participări la înălțarea multor obiective 
de pe platformă. Constantin Ojoc, Mi
hai Crăciun, Constantin Pavel, Stoian 
Tudor sau Gheorghe Gîlcan sînt doar 
cinci din cei peste două mii care la 
volanul mașinilor (basculante, escava
toare, buldozere) au lucrat și lucrează 
aici, pe platformă, pentru fundații- A 
crea temeinic — aceasta e deviza lor. 
Cu ei începe aici orice... început. Ni- 
colae Afteț, cel care la 17 iulie 1961, a 
escavat primele cupe de pămînt la lu
crările de bază ale C.S.G. face parte 
din cei două mii. La fel si Gh. Secară 
și Gh. Halciuc, care la 8 aprilie 1963, au 
escavat primele cupe de pe locul actua
lei hale de peste un kilometru lungime 
a laminorului de tablă groasă. Lucrînd 
de ani de zile la fundațiile obiectivelor 
industriale, ei au durat în paralel si te
melii puternice propriilor personalități. 
II urmărim pe Constantin Ojoc la vo
lanul basculantei, îi urmărim privirea, 
febrilitatea mișcărilor. Cineva din apro
piere ne spune că Ojoc îndeplinește în 
fiecare zi cîte o normă și jumătate-două

^COLEGII NOȘTRI
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MARIN BOUNEGRU
E în combinatul siderurgic de 7 ani. 

Dulgher fiind de meserie, despre el se 
spune că își cunoaște profesia atît de 
bine incit poate s-o practice cu ochii în
chiși. Deși lucrează la înălțime. A lucrat 
și la primul furnal de 1 700 m.c. Noi 
l-am întilnit la turnul de răcire de la la
minorul de benzi la cald, cel mai înalt 
turn de acest fel din țară. De acolo, are 
perspectivă. Vede ca în palmă nu numai 
întreg combinatul. Dar de acolo are per
spectivă și asupra propriei vieți, a pro
priilor înfăptuiri pe această platformă, 
înfăptuiri care nu sînt puține.

SOARE ZAHARIA
A venit aici în anul 1964 după ce a ab

solvit o școală profesională din Bucu
rești. E sudor și a lucrat la furnalul nr. 
2, iar acum la cauperele de la furnalul 
nr. 3. Meseria mea, ne spune, este o 
artă. Deși se învață, cere și talent. în fi
ecare zi, doi ucenici îmi urmăresc mișcă
rile și mă simt mîncru. Eu am învățat 
meserie de la unul Grigore Buga, care 
avea pe atunci 24 de ani, adică vîrsta pe 
care o am eu acum",

Ing. TRAIAN OANĂ
Are 28 de ani și e șef de lot la șantie

rul 81. A lucrat la fabrica de oxigen, la 
furnale, Ia oțelărie, unde a condus lu
crările de montare a celui de al III-lea 
convertizor, iar acum la laminorul de 
benzi la rece. Palmares bogat, deși nu-i 
aici decît de patru ani. „De pe băncile 
facultății, ne declară, am ieșit un inginer 
bun, dar nu complet. A trebuit să învăț 
a munci cu oamenii, a trebuit să învăț 
arta conducerii. Dacă stăpînești această 
artă pe șantier, ai cheia succesului în 
mînă : poți ieși victorios în lupta cu 
timpul, poți da în funcțiune obiectivele 
înainte de termenul planificat**.

pe zi, apoi adaugâ câ a lucrat la fur
nalele II și III, la laminorul de benzi la 
rece, câ e unul din cei mai buni șoferi de 
pe platforma. Noi îl știm însâ și din alte 
împrejurări. L-om întîlmt în primavara 
la locul unei mari bâtâlii, l-am întîlnit

;; .’V „Priveam fonta șl ^oțelul 
curgind și aveam în același timp i 
imaginea muncii eroice depuse l 
de constructori ani- de-a rtndul | 
pe acest uriaș șantier. Privind»- j 
vă acum pe dumneavoastră^ ami 
imaginea marilor transformări, | 
a marilor creații săvîrșite de ț 
omul constracțlei socialiste" r

(Din cvvînlorea t o v g r â ș v î u j NICOLAE 
CEAUȘESCU, rosHfâ la 15 iulie 1968, cu prile
jul vizitei ia Combinași siderurgic din Galați).

I i

■

h

n

într-o dimineață ploioasă, dramatică, tot 
cu mașina sa. Erau zile grele de apăra
re împotriva apelor Șiretului dezlănțuit 
și. acolo, la Braniștea, unde l-am întîl- 
nft, Ojoc avea ochii grei, întunecați, a- 
proape nu putea vorbi din cauza încor
dării. în acea dimineață Ojoc atinsese 
un punct înalt al dăruirii și ultimul punct 
al rezistenței fizice : nu coborîse de la 
volan de 50 de ore. Fără îndoială, te
melia ființei sale este, așa cum remar
ca și șeful său, Vasile Andrieș, un mare 
izvor al dăruirii.

Lucrînd la fundațiile obiectivelor in
dustriale, acești oameni lucrează și la 
propriile temelii, își înfig rădăcinile pu
ternice în solul mănos al sentimentelor 
înalte, al dragostei de viață, de acest 
pămînt. Dar ei lucrează și la temeliile 
altor oameni. Ion Țăranu, unul din cei 
două mii de „cărăuși' este aici din mai 
1962. A muncit la toate obiectivele de 
pe această platformă, la fiecare are 
„partea sa" pe care se sprijină înălțimi 
amețitoare de metal și beton. Dar s-ar 
putea spune că Ion Țăranu, acest om vi
guros care pentru faptele sale, pentru 
contribuția sa la construirea combinatu
lui a fost decorat cu Medalia Muncii, își 
are „partea sa' și în ființa multor tineri 
de aici. De-a lungul anilor mulți au în
vățat de la el meserie, pe mulți i-a de
prins să gîndească și dincolo de întîm- 
plările zilnice, fiindcă „o faptă care nu-î 
gîndită și după producerea ei nu e ro
tundă și trece prin viata noastră fără 
să lase vreo urmă'. Acum, pe lîngă în
datoririle pe care le are la volanul bas
culantei sale, în fiecare zi Ion Țăranu 
urmărește creșterea și împlinirea a trei 
tineri : Nicolae Oiță, Aurel Bîgu și Ef- 
timie Toma. în fiecare dimineață. îna
inte de a pleca la noua fundație, Ion 
Țăranu le supraveghează operațiile pre
gătitoare pornirii în cursă, îi ajută ime
diat cînd e cazul El pleacă ultimul, toa
tă ziua îi are sub privirile sale, iar sea
ra se întorc împreună. Și așa, o parte 
din gîndurile, din sentimentele și efor
turile lui Ion Țăranu se depun la fun
damentul personalității acestor tineri. O 
altă parte la temelia noilor obiective. 
De aceea, marile bucurii ale lui Ion Ță
ranu au fost atunci cînd laminorul de 
tablă groasă a început să producă, cînd 
oțelăria și furnalele au elaborat prima 
șarjă, cînd laminorul de benzi la rece 
intră astăzi în funcțiune. De aceea Ion 
Țăranu e fericit cînd foștii lui „elevi” 
sau cei de acum, Nicolae Oiță,-Aurel 
Bîgu și Eftimie Toma fac cîte o faptă 
de toată lauda.

IV.
Notînd cronicărește, putem zice :
— Ziua de 14 septembrie 1966 a fost 

o zi memorabilă în viața Combinatului 
siderurgic gălățean, o zi scrisă cu li
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tere de aur în filele de istorie ale noii 
cetăți de metal a patriei : primul obiec
tiv de pe această platformă a oțelului 
— Laminorul de tablă groasă — a prins 
viață, primele lingouri de oțel au fost 
transformate în tablă.

Pe malul Dunării, la Galați, noul vlăs
tar al politicii partidului de industriali
zare socialistă a patriei, care pînă a- 
tunci trăia doar în schițele și calculele 
proiectanților, a devenit o realitate. în 
această zi. la ora 17 și 56 de minute, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tăia panglica 
inaugurală, marcînd începutul punerilor 
în funcțiune a obiectivelor productive ale 
combinatului. Cu acel prilej, conducăto
rii de partid și de stat au scris în car
tea de onoare :

„Apreciem în mod deosebit eforturile 
încununate de succes ale miilor de con
structori și montori care înalță aici, la 
Galați, cea mai mare cetate a metalu
lui românesc — Combinatul siderurgic. 

Ti felicităm și le urăm la toți muncă 
spornică pentru darea în funcțiune și 
exploatare în cît mai bune condiții a a- 
cestui combinat, rod al politicii de in
dustrializare socialistă desfășurată cu 
consecvență de partidul nostru"-

V.
Ne oprim la șantierul 81, printre con

structorii care au executat partea de 
construcții metalice a oțelăriei, care în 
prezent, lucrează la laminorul de benzi 
la cald ce urmează să intre în funcțiu
ne în primăvara anului viitor, care e- 
fectuează ultimele finisări, ultimele re
tușuri la laminorul de benzi la rece, o- 
biectiv ce urmează să intre în funcțiune 
cu o lună înainte de termen, în preajma 
apariției acestor rînduri. Privind roadele 
muncii lor, halele înalte, agregatele 
impresionante atît în dimensiuni cît și 
în complexitate, agregate montate cu 
mîinile lor nu poți să nu te minunezi, să 
nu fii mîndru. în dese rînduri, tinerii in
gineri care conduc astăzi oțelăria com
binatului gălățean, care au bătut toate 
recordurile elaborînd șarje în cîte 37—38 
de minute, ne-au declarat cu o evidentă 
satisfacție: „Oțelăria funcționează ex
celent fiindcă am avut un constructor 
excelent'. Acum cîteva zile, oprindu-ne 
f>rintre beneficiarii laminorului de benzi 
a rece care făceau probele tehnologice 
la noul obiectiv, maistrul Teofil Ma- 
glaș ne declara : „Constructorii s-au în
trecut aici pe ei înșiși. Au ridicat un la
minor fără seamăn. Nici un șurub în 
plus, nici unul în minus, totul e lucrat 
cu artă desăvîrșită'.

Avînd asemenea cărți de vizită în 
mînă, nu poți totuși să nu te întrebi : 
cine sînt acești constructori ?

— Vedeți, e greu de dat un răspuns, 
ne spune ing. Traian Neagu. Aș face

^COLEGII NOȘTRI
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MIHAI CRĂCIUN
E un băiat înalt, atletic. E unul din 

,,cărăuși", șofer pe basculantă. A învățat 
meseria aici și a lucrat la toate furnale
le, Ia laminoare, iar acum Ia uzina coc
so-chimică. De cînd e aici a efectuat 
39 000 de curse cu mașina.

DAN CÎRNU
La 26 de ani e maistru de 4 ani. Con

duce 120 de oameli care efectuează ex
tinderea laminorului de tablă groasă. 
„Totul e să știi ce vrei, ne spune. Asta 
e deviza mea. De pildă, eu știu ce trebu
ie să execute mîine fiecare constructor 
pe care îl conduc, cît și cum trebuie să 
execute. Știind aceasta, știu și ce să-i 
cer. în primele luni cînd am devenit 
maistru, nu prea știam ce vreau. Dar 
am învățat..."

DAVID IANCU
Conduce o brigadă de zidari care lu

crează acum la laminorul de benzi la 
cald. In palmaresul său sînt trecute oțe
lăria, laminorul de tablă groasă etc. A 
Învățat meseria la Moinești, a lucrat la 
multe obiective din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, printre care și impună
torul spital din această localitate. Aici e 
din 1965. Cei 25 de zidari din brigada sa 
spun că „e un șef foarte bun". Bineînțe
les și foarte exigent.

pentru început două mențiuni : jumă
tate din colectivul nostru e format din 
tineri, iar în această jumătate se află 
o bună parte din cei mai curajoși oa
meni de pe platformă. Da, aici, ia lu
crările de montaj trebuie oameni tineri,

Reportaj de ION CHIRIC

oameni curajoși. Și, în același timp și 
foarte pricepuți.

Oameni curajoși... Toți își amintesc de 
montarea unei estacade de legătură în
tre oțelărie și hala de material de a- 
daus. Era iarnă, frig, și acolo, sus, la 70 

de metri, Alexandru Dîrman, Matei Po
pa, Petre Stan și echipele formate nu
mai din tineri, conduse de Emil Mara- 
sac și Constantin Asaftei au lucrat cu o 
îndîrjire greu de descris. Batea un vînt 
puternic care la cea mai mică neatenție 
te-ar fi putut smulge și arunca la pă
mînt dar, în ciuda acestei amenințări 
permanente, nici unu! din tineri nu a dat 
înapoi, nu s-a retras.

Oameni tineri, oameni pricepuți... Ei 
au montat utilaje de mare tonaj cum 
sînt convertizoarele și melanjoarele, au 
executat cu succes lucrări de înaltă pre
cizie. Unul dintre ei, Petre Pascu, în al 
cărui palmares sînt trecute participă
rile la construirea a 6 furnale la noi în 
tară, face o remarcă cu semnificații mai 
largi : „Eu controlez aici lucrările de 
sudură. La început constatam multe 
defecte. Dar în scurt timp, numărul lor 
a scăzut simțitor, ca acum să nu fie a- 
proape deloc. Tinerii au crescut repede 
și pentru a crește repede trebuie să ai 
curaj".

Oameni tineri, oameni pricepuți, oa
meni curajoși... Atributele definesc toto
dată coordonate ale personalității lor. Și 
mai este una. o coordonată principală : 
școala Galațiului. „Cînd am venit aici, 
își reamintește un maistru de la șantie
rul 31, în timpul efectuării diferitelor lu
crări auzeai expresii de îndemn de felul 
acestora : „ca la noi la Hunedoara", sau 
„ca la noi la Reșița", sau „ca la noi la 
Onești". Aceste expresii marcau diferite 
trepte ale dăruirii. Constructorii veniseră 
de pe diferite șantiere, din diferite orașe, 
unii aveau mai multă experiență, alții 
mai puțină. Acum auzi un singur în
demn : „ca la noi la Galați"- Semn că în 
ce privește pe constructori, există o școa
lă a Galațiului, o școală de înalt presti
giu". Care este principala trăsătură a a- 
cestei școli ? La această întrebare inter
locutorul meu meditează o clipă. Apoi 
răspunde : „Da, fără îndoială, această 
trăsătură este promtitudinea și înalta 
responsabilitate cu care constructorii răs
pund la imperative. E necesar ca o echi; 
pă sau zece să rămînă pe șantier o zi 
și o noapte, sau două zile și două nooți 
pentru a purta o bătălie ? Rămîrt și lu
crează din răsouteri. E de aiuns un cu- 
vînt al maistrului sau al șefului de șan
tier. De oildă, la furnalul al doilea, tre
buia să facem neapărat un racord pen
tru a-i asigura o cît mai grabnică punere 
în funcțiune. Munceam de dimineață fără 
întrerupere. Pe la 11 noaptea mi-am dat 
seama că mai avem încă mult. Atunci 
le-am spus oamenilor mei : „băieți, e tîr
ziu, care vrea să rămînă, să rămînă, care 
vrea să plece, să meargă". Nu s-a mișcat- 
unul. Văzînd asta, am trimis o mașină în 
oraș să aducă ceva de mîncare și apoi 
am lucrat în continuare. Timp de 24 de 
ore. Așa am asigurat intrarea în funcțiu
ne a furnalului nr. 2 cu 45 de zile înainte 
de termen, așa am asigurat producerea 
a mai mult oțel".

VI.
Notăm din nou :
Față de anul 1968, volumul exportului 

de laminate plate (tablă mijlocie și groa
să) a crescut cu 556 500 tone. Oțelul și 
laminatele produse la Galați sînt solicita
te pe piața internațională, în Uniunea 
Sovietidă, în Republica Federală a Ger

maniei, Jn Italia, în Republica Populară 
Chineză, în Franța, în Austria etc.

în anul 1976, cînd va fi încheiată ope
ra de construcție, cînd toate obiectivele 
aflate aii în construcție sau în planuri 
vor funcționa la întreaga capacitate, 
producția globală industrială a acestui 
important obiectiv economic va crește de 
peste 3 ori față de cea realizată azi. Stu
diile preliminare ne fac cunoscute urmă
toarele la finele cincinalului pe care îl 
vom începe curînd: la Galati se va reali
za 45 la sută din producția de oțel și pes
te 90 la sută din laminatele plate ale ță
rii. Producția de fontă va depăși patru 
milioane tone.

în cincinalul care va începe peste o lu
nă, aici pe Dlatforma Combinatului side
rurgic din Galati se vor construi, într-un 
interval de timp redus la jumătate, o 
nouă fabrică de aglomerare, cîte două 

furnale de cîte 1 700 mc- fiecare, o oțelă
rie cu convertizoare. o oțelărie electrică, 
uzina cocso-chimică. Deci, pentru con
structorii Combinatului siderurgic din 
Galați, care sărbătoresc un deceniu de 
rodnică activitate, viitorul se anunță tot 
atît de bogat, dacă nu mai bogat, în 
fapte și evenimente.

Fotografiile :
CONSTANTIN CIOBOATA
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— Ca om de știință care cercetați pro- 
sa statului și 

dreptului, de ce credeți că în prezent se 
discută atît de mult despre națiune ?

este determi
nată de o realitate practică. Astăzi nu 
este colț al globului pămîntesc în care să 
nu existe un interes deosebit pentru afir
marea națională. Evoluția lumii contem
porane, desfășurarea vieții politice, sociale, 
economice mondiale sînt legate nemijlocit 
de dezvoltarea națiunii ca atare.

— Dar ce este în fond națiunea ?
— Nu voi da o definiție. Reamintesc 

doar faptul, în general cunoscut, că na
țiunea este forma de comunitate umană a 
lumii contemporane. Omenirea de azi este 
alcătuită din națiuni sau din popoare care 
au ajuns în stadiul național de dezvoltare 
și popoare care luptă pentru a se consti
tui ca națiuni distincte.

— Ați spus că nu veți da o definiție. 
Cumva ca să evitați polemica ?

— Nu despre aceasta este vorba. Po
lemica există, părerile în ceea ce privește 
definirea națiunii diferă. In primul rind, 
nu există concordanță între teoreticienii 
marxiști și cei nemarxiști. Deosebirea este 
de principiu. Pentru nemarxiști, primordial 
în definirea națiunii este factorul subiec
tiv : ei pun accent pe aspectele psihice, 
pe trăsăturile de limbă etc. Marxiștii, în 
schimb, iau în seamă, atunci cînd definesc 
națiunea, un complex de factori : econo
mici, sociali, istorici, politici, culturali, psi
hici.

Nici între cercetătorii marxiști nu există, 
firește, o unanimitate de opinii, nu toți au 
aceeași părere privind națiunea, 
nirea ei.

— Ați spus, firește, tovarășe profesor...
— Da. Și aceasta pentru că fiind vorba 

de o realitate în permanentă evoluție, de 
o realitate istorică, deosebit de dinamică 
azi, niciodată nu putem pretinde a epuiza 
cercetarea, a ajunge la adevăruri definitive 
și imuabile. Contemporaneitatea aduce 
numeroase elemente noi pentru întregirea 
definiției națiunii. Ele privesc în primul 
rînd națiunea socialistă — aflată acum în
tr-un deosebit proces de afirmare. Apoi 
evoluția lumii a treia, a țărilor eliberate de 
sub jugul colonial — proces încă în plină 
desfășurare — prezintă elemente inedite 
referitoare la națiune, care momentan nu 
pot fi surprinse definitiv. Deci nu se poate 
vorbi despre o definiție a națiunii dată 
odată pentru totdeauna.

— Considerați că națiunea socialistă 
este o nouă formă de comunitate umană ?

— Personal cred că națiunea reprezintă 
o singură formă de comunitate, dar că pu
tem distinge o tipologie a națiunilor. Ast
fel, există o națiune în orînduirea capita
lista (n-aș spune națiune burgheză pentru 
că nu-mi place acest termen ; nu națiunea 
este burgheză, ci orînduirea este burgheză 
sau capitalistă) și națiune socialistă. Națiu
nea reprezintă o singură formă de comu
nitate deoarece ar fi absurd, neștiințific și 
neveridic să spunem că revoluția socialistă 
a înlocuit o națiune română cu altă na
țiune română. Altceva înseamnă însă înlo
cuirea unor trăsături specifice națiunii în 
capitalism cu altele, caracteristice orândui
rii socialiste.

Vorbind despre transformarea națiunii 
noastre în națiune socialistă avem în ve
dere schimbările profunde care au avut loc 
în structura sa socială, prin dispariția cla
selor exploatatoare, în gradul de instruire 
și culturalizare, în conștiința socială, în 
psihologia sa etc. In același timp avem în 
vedere noua temelie economică pe care se 
dezvoltă națiunea, caracterizată prin relații 
sociale de colaborare între oameni, ceea ce 
concură la întărirea unității social-politice 
a națiunii.

— Vreți să nuanțați aceste aspecte ?

blemele teoriei generale

Dezbaterea teoretică

defi-

, li 
noului an de învăță- 
mînt în Italia a avut

„Deschiderea

loc în condițiile „a-
cutizării probleme- 
lor" școlii. Motivele 
protestului sînt tot 
cele vechi, dar mai 
cu seamă orientarea 
de clasă a învăță-
mîntului".

(„L’UNITA',
18 noiembrie a.e.J

„Motivele fun.
damentale ale agi
tațiilor studențești
(din S.U.A. n.r.)
sint de ordin intern :
„violența, dezamă
girea, nevroza în
masa a unei socie^
tați în parte bol

linava
(ERWIN CANHAM 
în „THE CHRIS
TIAN SCIENCE 
MONITOR* — 24 
octombrie — 2 no

iembrie a.c.).

„Legitimitatea
acestor lupte este
determinată de lipsa

după a-
___________ a 
unei politici privind

absolută
titea promisiuni

dreptul la studiu și 
lărgirea democrației
în școală"

(MARCO MAR- 
CUCCI — în arti
colul „Noua luptă 

a studenților").

— Aș sublinia că făurirea societății so
cialiste în România nu este decît opera 
propriei noastre națiuni. Aceeași națiune 
care a trăit și în orânduirea capitalistă, dar 
care în condițiile sooialismului. dispune de 
toate premisele de ordin economic, social, 
politic, spiritual pentru a se dezvolta în 
mod liber, suveran, pentru a-și fructifica 
multilateral potențele sale creative. Și toate 
acestea pentru că a fost creat un stat care 
— ca reprezentant oficial al națiunii — 
servește în mod real interesele întregului

țiuni. Spun în mod fals, deoarece consider 
că nu pot fi satisfăcute adevăratele inte
rese naționale sacrificînd interesele altor 
națiuni.

— Tovarășe profesor, știu că nu împăr
tășiți opiniile celor care susțin că națiunea 
ar fi azi o formă depășită. V-ați putea to
tuși referi, concret, la cîteva din acestea ?

— Cele mai periculoase sînt opiniile 
extremiste, ale unor politologi occidentali, 
care pretind că națiunea ar fi o categorie 
anacronică. Sînt cunoscute teoriile care

Dialogul nostru

cu prof. dr. docent

IOAN CETERCHI 
vicepreședinte al Academiei îfe

Științe Sociale și Politice

NAȚIUNEA
• O realitate socialistorică dinamica • Definirea națiunii — pretext și 
subtext pentru aprinse controverse științifice • Socialismul și afir
marea națiunii • Cum colaborează națiunile. Forme verificate de 
viață și altele care nu sînt și nu pot fi viabile • Independența și 
suveranitatea — atribute inalienabile ale națiunii • Unde țintesc 
teoreticienii care susțin că națiunea ar fi devenit anacronică
• 0 puternică forfa motrice a luptei pentru progres

popor, că mijloacele productive, avuția na
țională sînt în stăpînirea poporului și nu a 
unei clase de privilegiați ca în trecut.

— Aveți în vedere și relația națiune- 
naționalități conlocuitoare ?

— Evoluția istorică atît de sinuoasă a 
creat astfel de situații încît rar sau foarte 
rar s-ar putea afla un popor, în cadrul 
căruia să nu se găsească și comunități a- 
parținînd altor naționalități. Cînd vorbim 
de transformările din viața poporului nos
tru ne referim, desigur, și la naționalită
țile conlocuitoare, care au aceleași drep
turi, se bucură de aceleași libertăți acor
date tuturor cetățenilor.

— Ce înseamnă a întări națiunea ?
— A dezvolta o economie națională pu

ternică, stabilă, a determina afirmarea cul
turii naționale, a perfecționa și moderniza 
învățămintul național, a forma o conștiință 
națională. înseamnă a întări statul sub 
toate aspectele : economic, politic, militar, 
a-i asigura suveranitatea, independența, 
precum și un deosebit prestigiu internațio
nal. Țelul Partidului Comunist Român este 
de a crea o viață mai bună, de a ridica 
standardul de soață la nivelul cei mai înalt 
de cultură și civilizație pentru poporul 
nostru, pentru națiunea noastră.

— Cum explicați eroarea celor care coa- 
fundă preocuparea pentru afirmarea națiu
nii cu naționalismul ?

— Cine este de bună credință nu poate 
face astfel de confuzii. Naționalismul bur
ghez este o trăsătură negativă, o manifes
tare condamnată de politica noastră, de 
concepția noastră despre lume și viață, 
alături de rasism, șovinism și alte forme 
de discriminare între popoare. Naționalis
mul burghez reprezintă politica unor 
cercuri reacționare care îndreaptă în mod 
fals interesele naționale împotriva altor na-

numesc națiunea o formă de comunitate 
corespunzătoare epocii paleotehnice — pe
rioadei dinaintea apariției tehnicii moderne- 
Ele pornesc de la afirmația că deex'oltarea 
forțelor de producție în condițiile revoluți
ei tehnico-științifice contemporane ar ne
cesita desființarea barierelor naționale și 
ajung la concluzia că existența națiunii 
frinează progresul. Și în țările socia
liste există 
despre o 
economice
mentînd că n-ar fi necesară o suveranitate 
economică pentru susținerea celei politice. 
Unii pretind că a vorbi de apărarea inte
reselor naționale ar fi tot una cu a te posta 
pe poziții naționaliste. Aceste păreri pro
vin, cum am arătat, dintr-o eroare, dintr-o 
confuzie.

— Ce-ar insemna să se accepte aceste 
teorii ?
— Ar însemna să se renunțe la poziția de 

stat suveran și independent, cu toate con
secințele care decurg de aici- Ar însemna 
ca altcineva, din afară, să stabilească poli
tica internă și externă a țării. Ceea ce xr 
fi dăunător nu numai națiunii noastre, care 
și-ar pierde independența, ci și cauzei so
cialismului, mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. Țările socialiste ca 
state socialiste suverane, trebuie să ofere 
un model de organizare socială in care să 
nu existe nici in interior relații de domi
nație, dar nici în exterior.

— Dar oare națiunea e veșnică ?
— Evident că și națiunea are caracter 

istoric. Ea va dispare insă numai atunci 
cînd bazele economico-sociale care o fac 
necesară vor dispare, cînd resursele ea au 
fost epuizate și deci trebuie căutate alte 
forme de comunitate, cu resurse superioare. 
In prezent sint încă multe probleme ale

societății contemporane, de natură econo
mică, socială, culturală care nu pot fi re
zolvate decît în cadrul națiunii, prin con
tribuția adusă de fiecare națiune. Așadar, 
a veni acum cu teze ce susțin că națiunea

care vorbescteoreticieni 
desprindere a suveranității 
de cea politică, argu-

In prezent sint încă multe

f
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depășită înseamnă a face afirmații eon*e
trarii realităților pe care le trăim.

— Tovarășe profesor, ee credeți, se poa
te dezvolta o națiune în afara relațiilor eu 
alte națiuni ?

— Problema nu se poate pune astfel. 
Realitatea istorică însăși, dovedește că na
țiunile nu se dezvoltă în izolare, autarhic, 
că evoluția fiecăreia se produce într-un 
permanent și amplu schimb de valori ma
teriale, spirituale, etc. Relațiile, legăturile 
pe planuri multiple — atunci cînd se în
temeiază pe egalitate și echitate, — repre
zintă elemente importante pentru progre
sul fiecărei națiuni. Se cuvine aici să re
levam etapa nouă, calitativ superioară, pe 
care o reprezintă în evoluția relațiilor în
tre națiuni colaborarea dintre țările socia
liste. Numai socialismul poate oferi un 
climat de demnitate și deplină egalitate. 
Relațiile dintre țările socialiste pot oferi 
un model de cooperare între națiuni care 
să nu nedreptățească nici o țară, nici un 
popor. Pentru aceasta este însă necesar 
ca relațiile dintre țările socialiste să se 
dezvolte pe temeiul respectării principiilor 
suveranității, independenței, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului reci
proc.

v— Ce forme pot îmbrăca relațiile de co
operare internațională ?

— Aoestea sînt numeroase și pot de
veni și mai numeroase. N-ar avea rost să 
le inventariem. Important este oa toate 
aceste forme să țină seamă, să se funda
menteze pe principiile mai sus amintite. 
Pentru că — așa cum ilustrează realitatea 
*— nu sînt și nu vor fi niciodată viabile 
acele forme care încalcă sau frânează viața 
națională a popoarelor.

— Dar, tovarășe profesor, există aseme
nea forme; mai mult, există și tendințe 
de a le menține și prolifera.

— Nu vă contrazic. Ele sînt expresia 
politicii imperialiste de violare a suvera
nității și independenței unor țări și po
poare, de amestec în treburile interne ale 
unor state, de dominație colonialistă și 
neocoloniafetă. Numai că în lumea con
temporană popoarele nu sînt dispuse să 
mai accepte nici o formă de înrobire. In 
lumea de azi, împotriva politicii imperia
liste care nesocotește dreptul legitim al 
popoarelor la dezvoltarea liberă și inde
pendentă se ridică forțe tot mai puternice, 
țările socialisto, partidele comuniste și 
muncitorești, națiunile care și-au dobândit 
independența sau care luptă să și-o do
bândească, forțele progresiste și democra
tice — o uriașă mișcare antiimperialistă 
în rmdul căreia tineretul reprezintă un 
potențial combativ, revoluționar important.

— Credeți în necesitatea afirmării unui 
sentiment național ?

— Da. Și această necesitate decurge din 
faptul că națiunea, ideea de suveranitate 
și independență națională, reprezintă o pu
ternică forță motrice a lumii contemporane, 
însuflețește popoarele în lupta lor pentru 
progres, constituie o parte inseparabilă a 
mișcării generale pentru socialism. Cu atît 
mai mult e necesară preocuparea pentru 
cultivarea sentimentului național în situația 
țării noastre, unde afirmarea sentimentelor 
patriotice nu numai că nu contravine, ci 
se conjugă armonios cu sentimentul inter
naționalismului socialist...

— Tovarășe profesor, vă mulțumesc. Ra
portul dintre patriotism și internaționalism 
ni-1 rezervăm pentru un dialog viitor.

ADRIAN VASILESCU

OAMENI. MIRCEA
IDEI,
IDEALURI

ROSETTI
de ION FELEA

timpuriu, de prea timpuriu —

• ANA BARCAN — elevă, Brașov : „Știm cu toții că în socia
lism contradicțiile sînt neantagoniste. Totuși, ce fel de contra
dicție este aceea dintre ideologia noastră și religie ?"

Răspunde prof. dr. docent 
Tudor Bugnariu : „Cred că 
întrebarea conține o confuzie. 
Pentru că atunci cînd vorbim 
despre contradicții neanta
goniste, ne referim, de fapt, 
la structura societății socia
liste. Contradicțiile socialis
mului sînt contradicții pe 
care le generează el însuși. 
Unele pot fi, temporar, anta
goniste. Dar socialismul nu 
generează — prin esența sa — 
religia. în acest raport este 
vorba de o problemă de ideo-

Poporul nostru pierduse de .
acea numai 32 de ani — pe unul din primii râspinditori români 
ai idealului socialist. Mircea Rosetti era iubit ți stimat oriunde

Fiul, Mircea mergea pe urmele tatălui. Const. Rosetti, ți-l 
detansa. La Paris, după ce-ți lui bacalaureatul și urmase fa
cultățile de drept p litere, Mircea intrase in cercul de students 
sociahțti. Nimic din ideile generoase su-i scăpa. Era in perma
nență cu cartea fi condeiul in mini. Lucru cite sece ore pe zi, 
atunci tind boala nud st m ea. Vroia si cunoască bine drumul 
care ducea rpre fericirea poporului sau. Ideile sale se cristali
zau in polemici cu adversarii socialismului ți in strălucitele 
sale cucintări. Ziarul „Timpul" criticase, in 1877, atitudinea 
/roților Mircea și Vintilă Bosetti pentru solidarizarea lor cu zia
rul de stingă francez „Drepturile omului", cînd fusese suspen- 

| dat, iar redactorul responsabil condamnat la închisoare.
La criticile ziarului „Timpul", Mircea Rosetti răspunse plin 

de mindrie că dacă se consideri revoluționar, aceasta se da
torează nu numai faptului că organizarea burgheză nu este 
conformă cu demnitatea omului, că ea nu tinde spre binele 
obștesc, ci și pentru că era convins că numai „prmtr-o revo- 
luțiune... se realizează adevăratul progres în omenire, revolu- 
țiune în instituțiuni, revoluțiune în moravuri, revoluțiune în 
idei".

Mircea Rosetti se făcuse cunoscut ți prețuit in cercurile 
progresiste din Paris ți Roma. Luase cucintu! la inmormîn- 

tarea lui Jules Michelet (1874). La Roma, in 1877, pronunțase 
un mare discurs cu prilejul amintirii lui Mazzini. Căldura cu- 
ointării sale, largul umanism ce se degaja din verbul său îna
ripat, au impresionat profund pe cei prezenți. La cercul repu
blican din Roma unde fusese invitat ți-a proslăvit printr-o e- 
moționantă alocuție, patria sa, România.

La festivitatea organizată la Roma in cinstea lui de țase 
sute de studenți, Mircea Rosetti îți termină cuvîntarea cu ur
mătorul îndemn: ,,Să lucrăm necurmat ți mai cu seamă cu 
pasiune, căci numai pasiunea creează, numai pasiunea rezistă. 
Să fim dăr pasionați pentru a realiza progresul. Închin dar 
pentru revoluțiunea socială !“.

La un an de la moartea lui Mircea Rosetti, 1883, marele 
dascăl al socialismului român, Const. Dobrogeanu-Gherea, scria 
următoarele la începutul lucrării sale „Un răspuns d-lui prim 
ministru I. C. Brătianu": Dedicat memoriei socialistului 
Mircea C. Rosetti.

Memoria lui Mircea Rosetti rămîne mereu vie In conștiința 
constructorilor socialismului din România.

logie. Adică de un antagonism 
între două concepții opuse 
despre lume. Socialismul în
lătură cauzele fundamentale 
ale religiei în măsura în care 
înlătură înstrăinarea — feno
men ce se manifestă prin do
minarea omului de către pro
dusele acțiunilor sale. Dar în
lăturarea înstrăinării este un 
proces istoric... Subliniez : nu 
pot fi confundate contradicții
le socialismului și contradic
țiile ideologice".

• HRISTACHE BODEA din Tg. Bujor se Interesează care este, 
în linii generale, semnificația conceptului de antimaterie. Răs
punde Steiian Popescu, cercetător principal la Institutul de filo
zofie.

Semnificația nu rezidă în 
vreo opoziție eu conceptul 
de materie. Existența anti
particulelor a condus la 
ideea posibilității existenței 
antiatomilor, deci a unor 
complexe de antiparticule. 
Cum atomii sînt constitu- 
enții principali ai „lumii" 
materiale s-a putut vorbi 
despre posibilitatea exis
tenței unor „antilumi" sau 
„antiuniversuri" — lumi, 
universuri constituite din 
antiatomi. Acești antiatomi 
și anticorpurile pe care e- 
ventual le-ar constitui n-ar 
putea coexista cu atomii și, 
respectiv, cu corpurile „o- 
bișnuite", întrucât în con
tact s-ar produce procesul 
de anihilare — transforma
rea lor în radiații electro-

magnetice. Comportarea an- 
ticorpurdlor ar trebui după 
teoriile actuale, să difere 
oarecum de comportarea 
corpurilor obișnuite" și pe 
baza acestor diferențe se 
încearcă detectarea unor e- 
ventuale anticorpuri în spa
țiul cosmic. Dacă vrem să 
căutăm semnificația filozo
fică a conceptului de anti- 
materie trebuie să apelăm 
la ansamblul de probleme 
pe care le pune gîndirii fi
lozofice cunoașterea știin
țifică contemporană a mi
crocosmosului și în special 
a așa-numitelor particule 
elementare. Printre acestea 
— problemele privind- pro
prietățile spațiului și tim
pului l-a scară microfizică, 
problema parte-întreg.

puternică, 
împotriva

nu 
a-

ALMA MA TER “TINERETUL 
ÎN ȚĂRILE 

CAPITALISTE

In ultimii ani, lumea occiden
tală trăiește convulsiile unei 
grave crize universitare, punînd 
în discuție nu numai sistemul 

de învățămînt ci și întregul si
stem social care îl promovează. 
Un „atlas" al crizei universi
tare nu ar fi posibil în cazul de 
față. Cîteva direcții, însă, deși 
insuficiente, pot deveni revela
toare.

CAUZELE
„In momentul de față, univer

sitatea este aidoma unei între
prinderi in declin — moral și 
material — aproape de faliment 
— observă G. Berlinguer în stu
diul „Universitatea și clasa mun
citorească". Se detașează nece
sitatea presantă a unei reforme 
capitale, care să ducă la o nouă 
universitate". Dar care sînt 
semnele concrete ale acestui 
declin ? Seria de „Documente" 
elaborate de facultățile umaniste

IN CRIZA
din Torino, cuprinzînd descrie
rea felului în care totul în uni
versitate acționează pentru a 
împiedica studiile tinerilor pro- 
veniți din păturile muncitoare 
și neburgheze, se încheie prin- 
tr-o negație radicală „dreptul la 
studiu nu există". Și nu există 
pentru că sînt legiferate o serie 
de dificultăți create de sistemul 
actual de selecție — realizată 
prin intermediul instrumentelor 
de discriminare (modalitățile 
de examinare, respingeri, mono
polul „culturii" deținut de gru
puri restrinse, limitarea admite
rii în colegii a minorităților et
nice), de insuficienta asigurare 
a bazei materiale necesare stu
diului (doar 15 la sută din stu
denții francezi și 13 la sută din 
cei americani beneficiază de 
burse și alte înlesniri materiale) 
fapt ce-i determină pe mulți 
dintre ei — unele cifre vorbesc

de peste 2/3 din cei înscriși — 
să-și abandoneze studiile. „Pre
legerile și seminariile rămîn un 
privilegiu eliiar dacă nu sînt în
soțite de o politică de drept e- 
feetiv la studiu", se evidențiază 
în lucrarea „Universitatea — o 
ipoteză revoluționară" apărută 
la Padova. Pe de altă parte, se 
arată în ..Documente" didactica 
tradițională (lecția, cursul spe
cial. seminarul sint organizate 
astfel incit să-1 învețe pe student 
exclusiv modul de a gîndi al 
profesorului) îngrădește gîndirea 
independentă, personală, critică, 
împiedică orice posibilitate re
ală de maturizare a studentu
lui". Un alt semn acut ai „îm- 
bătrînirii" sistemului de învăță- 
mint occidental este ilustrat de 
..Documentele" elaborate la Fa
cultatea de arhitectură din Ve
neția : „nu sînt formați cerce
tători științifici ci funcționari

W// DESPRE MIȘCAREA 
Sni)f \ JEASCA OCCIDENTALĂ

alienați pentru sistemul produc
tiv." „ta Universitate se învață 
să comanzi și să te supui, se 
subliniază în „Universitatea — 
o ipoteză revoluționară."

In S.U.A. „Universitatea este 
o gigantică societate pe acțiuni 
în care marea afacere contro
lează structura 
ideologică 
superior" 
Aptheker 
denților", publicat de „Poli
tical Affairs". „Criza universi
tății reprezintă un motiv de ten
siune foarte acută in societatea 
franceză actuală, arată Lucio 
Magri în „Reflecții asupra eve
nimentelor din mai" publicate 
de „Les temps modernes". Și 
continuă — contradicții diverse 
se întîlnesc aici, care reflectă 
în același timp dezvoltarea ra
pidă a societății capitalului în 
cursul utimilor ani, persistența 
elementelor arierate ale siste
mului, interpătrunderea dezvol
tărilor și întîrzierilor care se 
acumulează și se multiplică. Se 
disting trei categorii de probleme 
în criza universitară (în linii ge
nerale acestea sînt valabile și 
pentru alte țări occidentale n.r.).

financiară și 
a invățămintului 

- afirmă Bettins 
în „Revolta stu-

In primul rînd, dezvo.ltarea ra
pidă a școlarizării într-o struc
tură instituțională neschimbată 
în fond a generat un sistem uni
versitar anormal, ineficace, in
capabil de a da o pregătire teh- 
nico-profesională. Productivita
tea acestui învățămînt este ri
dicolă, metodele de învățămînt, 
statutul profesoral, dotările ab
solut inadecvate... Repercusiu
nile negative asupra condițiilor 
de muncă și viață ale studenți
lor și asupra perspectivelor 
sint evidente. In al doilea rind, 
există contradicția dintre creș
terea rapidă a școlarizării, ten
dința spre instrucția superioară 
aducătoare de venituri și pres
tigiu și scăderea indicelui de 
creștere a producției. In a- 
ceastă situație șomajul intelec
tual devine un fenomen răspîn- 
dit. în al treilea rînd, are loc 
proletarizarea intelectualilor 
care, neintegrîndu-se în clasele 
dominante sînt lipsiți de per
spectiva afirmării și constrînși 
la sarcini monotone și subalter
ne. Structura arhaică a univer
sității accentuează sentimentul 
stupidității muncii pentru care 
omul este destinat".

DE LA CONTESTARE 
LA LUPTA

„Nu există ceva care să 
ne intereseze". Afirmația 
parține unuia din conducă
torii studenților revoltați din 
R.F.G., atestînd radicalizarea 
studenților și lărgirea ariei de 
cuprindere a obiectivelor uni
versitare, sociale și politice ale 
mișcării studențești. „Ce a 
fost mai ’68 in Franța ? — se 
întreba anul trecut in „La pen- 
see" cunoscutul filozof Louis 
Althusser. O întîlnire — conti
nua el — între, pe de o parte, 
o grevă generală fără precedent 
in istoria occidentală prin par
ticipare și durata ei, pe de altă 
parte, acțiunile nu numai ale 
studenților, dar de asemenea, 
ale liceenilor și intelectualilor. 
In această întîlnire, greva 
generală a muncitorilor a fost 
în mod hotărit evenimentul 
absolut determinant, în timp ce 
acțiunile studenților, liceenilor, 
„intelectualilor" care au prece
dat-o cronologic, au fost un 
eveniment nou și de mare im
portanță, dar subordonat".

„Luptele studențești din 1968 
au fost un prilej pentru un im
portant salt calitativ în con
știința ideologică și politică a 
sute de mii de tineri. Acest 
proces capătă azi o nouă matu
ritate", consemna zilele trecute 
„L’Unitâ".

„Considerați mișcarea studen
țească protestatară din Statele 
Unite ca fiind în fond eșuată ? 
— se adresa în octombrie, 
A. Reif de la „Die Zeit" au
toarei cărții „Putere și violen
ță" — Hannah Arendt. „Nicide
cum. Pentru așa ceva, succesele 
ei de pînă acum sînt prea mari. 
Amintesc succesul în problema

negrilor ; succesul în problema 
războiului este însă de fapt și 
mai mare. Aceste mișcări stu
dențești au reușit intr-adevăr 
să scindeze țara, realizînd poate 
o majoritate sau în orice caz o 
minoritate foarte 
foarte calificată, 
războiului".

Șl MAI DEPARTE?

Desigur, studențimea este o 
forță puternică de opoziție. în 
anumite condiții revoluționare. 
In ultimul deceniu, numărul 
studenților a crescut in S.U.A. 
la 7 milioane ; în R.F.G. la o 
jumătate de milion ; în Anglia 
la peste 400 mii, în Franța la 
aproape 700 mii. Dar creșterea 
ponderei numerice a studenți
lor, impulsivitatea caracteristică 
celor care trăiesc mai mult în 
„viitor", nu pot explica, în 
afara intereselor de clasă ale 
proletariatului intelectual, spiri
tul activ, caracterul de masă și 
acuitatea socială fără precedent 
ale mișcărilor studențești con
temporane.

înțelegînd pericolul ca miș
carea studențească să se iro
sească în revendicări parțiale. 
Luigi Longo avertiza în urmă 
cu doi ani în „Rinascita" : „Pro
blema constă în găsirea unei le
gături politice și de acțiune în
tre revendicările studențești — 
și obiectivele mișcării munci
torești și populare anticapita
liste ; în primul rînd, este vor
ba de problema raportului cu 
partidul comunist, ca exponent 
și conducător al marii majori
tăți a clasei muncitoare".

GEORGETA RUȚA
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Cluburile In sprijinul 
sportului școlar

.Președintele Uniunii Socialiste Arabe, ANWAR EL SADAT, 
a adresat secretarului general al Partidului Comunist Ro
mân, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Am primit cu plăcere amabilul mesaj, prin care mi-ațl 
adresat felicitări, din partea dumneavoastră și a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, cu prilejul alegerii 
mele în calitate de președinte al Uniunii Socialiste Arabe.

O dată cu aprecierile pentru sentimentele dumneavoastră 
de cordialitate și urările de bine, sper sincer că legăturile 
de prietenie și colatsorare care există intre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă Arabă vor continua să se dez
volte și să se întărească, spre binele celor două țări prietene 
ale noastre și al promovării păcii bazate pe dreptate.

în numele meu și al Uniunii Socialiste Arabe, vă transmit 
dumneavoastră și membrilor Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român cele mai sincere mulțumiri împre
ună cu cele mai bune urări.

O excepție care se 
numește „Petrolul"

BILANȚ FRUCTUOS
1

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU a adresat următoarea te
legramă Majestății Sale Regelui GUSTAF AL VI-LEA A- 
DOLF al Suediei:

Cu ocazia aniversării zilei de naștere, adresez Majestății 
voastre felicitări călduroase și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, iar poporului suedez urări de 
pace și prosperitate.

în răspunsul primit de președintele Consiliului de Stat, 
din partea regelui Suediei, se spune t

Doresc să exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele 
sincere pentru amabilul mesaj adresat cu ocazia zilei mele 
de naștere.

CRONICA U.T.C.
Marți dimineața a părăsit 

Capitala, indreptîndu-se spre 
Cairo, Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist, ministru pentru proble
mele tineretului, care va face 
o vizită în Republica Arabă 
Unită și Tunisia.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, erau prezenți secre
tari ai Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

A fost de față Ibrahim 
Yossri, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Ara
be Unite la București.

Ieri a plecat în R.F. a Ger
maniei pentru a participa la

Conferința europeană a tine
retului de la Munchen, o de
legație a U.T.C. alcătuită din 
Gheorghe Prisăcdru. repre
zentantul U.T.C. la F.M.T.D., 
Fred Mahler, director adjunct 
la Centrul de cercetări pen
tru problemele tineretului, 
Silviu Oană, activist al C.C. 
al U.T.C., Bazil Ștefan, re
dactor la „Scânteia tineretu
lui” și Eugen Patriche, re
dactor la „Viața Studențeas
că".

La plecare, pe aeroportul 
internațional Otopeni, au 
fost de față loan Boncotă, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C., alți activiști 
ai C.C. al U.T.C. Au fost 
prezenți, de asemenea, repre
zentanți ai ambasadei R.F. a 
Germaniei la București.

ABSOL VENTUL

Desigur, nu întimplător statu
tul asociațiilor sportive școlare 
prevede susținerea acestora — 
printr-o diversitate de forme — 
de către cluburi departamentale 
șî mari asociații sportive. Nu în
timplător, fiindcă aceste unități 
operative specializate dispun de 
terenuri și amenajări complexe, 
nu întotdeauna utilizate la capa
citatea lor maximă, dispun de ca
dre tehnice și, nu în nltimnl rind, 
sînt chiar ele interesate în a-și 
forma pepinierele, pe nunuri de 
sport pentru secțiile de perfor
manță.

Sînt numeroase încă, din păca
te, asociațiile sportive școlare 
care ,1a bilanțul ce a precedat 
calendarul de toamnă, au con
statat că întreg ajutorul și patro
najul duhurilor s-a rezumat doar 
la prezența unui delegat cu oca
zia ședințelor de constituire, care 
n-a fost rezervat în promisiuni—

Primul exemplu intîlnit care 
contrazice această stare de lu
cruri a fost duhul ploieștean 
Petrolul. înti-o discuție pe care 
am axut-o cu președintele 
clubului, NICOLAE PANTI- 
LIE și cu vicepreședintele 
ION TEODORESCU aveam să 
aflăm că sprijinirea multilate
rală a asociațiilor sportive școla
re din Ploiești înființate în licee
le teoretice, de specialitate și în 
școlile profesionale, pornește de 
la „interesul clubului de a sti
mula ți dezvolta activitatea spor
tivă școlară pricită ca fiind cea 
mai importantă sursă de elemen
te tinere, de perspectivă, pentru 
secțiile de performantă". Consta
tările noastre n-au început, de 
fapt, din biroul președintelui d 
din sălile specializate ale duhu
lui puse la dispoziția elevilor cu 
întreaga lor dotare, cu tehnicie
nii secțiilor. Majoritatea sportivi
lor clasificați provin din asociații
le deșilor; la Grupul școlar Pe
trol și Școala generală nr. 2L 
funcționează două centre specia
lizate — lupte clasice și călărie; 
elevii Grupului școlar al Uzinelor 
1 Mai și ai citorva școli genera
te beneficiază de ore rezervate la

bazinul acoperit; Liceul nr. I 
Grupul școlar UCECOM sînt 
numai două asociații sportive 
școlare cărora li s-a pus recent 
la dispoziție, fără plată, stadio
nul, anexele de atletism, terenu
rile de handbal și volei, sălile de 
gimnastică și jocuri; tot pe baze
le sportive ale clubului au loc și 
etapele diverselor „divizii" școla
re. Și am mai putea numi în 
continuare numeroase alte forme 
de sprijinire. „O serie de mate
riale sportive, din stoc disponibil, 
au fort trecute m patrimoniul u- 
nor asociații sportive școlare — 
ne tratează interlocutorii noștri. 
Astfel. Crupul școlar minier a 
fost dotat cu un vet de saltele de 
lupte, aproape noi. in valoare de 
circa 15 000 de lei; Consiliului 
județean al Organizației pionieri
lor n sint destinate un număr de 
200 de tricouri noi etc. Dar for
mele de sprijinire nu înseamnă, 
in viziunea noastră. numai pune
rea la dispoziție a bazelor sporti
ve ți a unor materiale disponibi
le. O serie de sportivi fruntași ți 
antrenori au participat la nume
roase icfilniri cu membri ai or
ganizațiilor U.T.C. din Ucee, 
bucurindu-se întotdeauna de pri
etin ți aprecieri călduroase**.

.Jar dacă un număr de 300 de 
elevi — la mifiatica clubului 
— au incăfat ..Marșul petro
liștilor'
tribune la meciurile de fot
bal ale Petrolului (acolo unde 
toți elevii ploieșteni au acces 
gratuit — jjl) ni se pore că pu
tem exemplifica, oarecum. ți ata
șamentul elevilor față de clubul 
sportiv al orașului nostru. Adică 
putem exemplifica chiar și prin 
aceasta, legăturile viabile stator
nicite intre club ți asociațiile 
sportive școlare. Legături care, 
recunoaștem, ar putea fi ți mai 
bine dezvoltate. Și, pentru aceas
ta. ne-am propus incă de la în
ceputul anului școlar, să nu aș
teptăm doar incitațiile țcolilor 
profesionale ți liceelor 
noi, să fim aceia care 
ficăm relația".

Și

pe care-l cintă in

ci, chiar 
să ampli-

(Urmare din pag. F

fi asigurată reușita în anul I al 
unei facultăți cu profil net dife
rit de cel inițial, ați accepta să-i 
urmați cursurile ?“

15 răspunsuri categoric afir
mative, trei abțineri și doar doi 
tineri resping o asemenea so
luție.

6 incertitudine a idealurilor 
dirijează, după cum se vede, op
țiunea unei bune părți a tineri
lor absolvenți. Producție!? se în
treabă absolvenții. Cum, după ce 
am absolvit 12 ani de școală să 
mă fac strungar sau mai știu eu 
ce meseriaș ? Argumentul acesta 
este atit de des invocat, incit, ca 
oricărui stereotip i se răspunde 
cu stereotipe.

Intr-o zi, elevilor unei clase a 
XII-a de la Liceul nr. 3 din Plo
iești li s-a pus, intr-o oră de di- 
rigenție, intrebarea-stas : ce me
serie vreți să îmbrățișați după 
terminarea liceului ? Diriginta, a 
citit apoi vreo 30 de răspunsuri 
cam ca acestea : „vreau să de
vin cascador, vedetă de film, a- 
Vocat, posesor de mașină etc..."

— Noi am crezut că e o glu
mă, povestește fosta elevă a aces
tei clase. Doina Nioolaescu, După 
o lună am mai fost întrebați dacă 
nu cumva ne-am răzgîndit Cam 
asta a fost tot.

A fost, în acest fel, rezolvată 
grava și seriosa problemă a op
țiunii pentru o meserie ? Elevii 
nu au considerat serioasă între
barea — luată singular, nici nu 
este, decît pentru un copil din 
clasele primare ! — iar profeso
rii au considerat, din păcate, se
rioase răspunsurile. Intr-o ase
menea derută sau neooncordanțâ 
între ceea ce înțeleg elevii prin 
ideal profesional și ceea ce înțe
leg profesorii este firesc ca din 
31 de elevi din clasa a Xll-a C, 
28 să nu aibă, după absolvire, 
nici o ocupație, din clasa a 
XII-a D, 30, din clasa a XII-a E, 
29.

De ce nu s-au orientat, decît 
într-o proporție infimă, absol
venții spre sectoarele producti
ve ? Argumentul oferit de ei 
este greu de combătut acum, 
după terminarea liceului, atîta 
vreme cit în anii de școală cre
dința că sectoarele direct pro
ductive nu sînt pentru absolvenți 
a fost întreținută fie prin unila- 
teralizarea perspectivelor — 
pentru toți, facultatea — fie prin 
indiferență față de acest aspect. 
Nesiguranța unei orientări pro
fesionale se face simțită în pri
mul rind în „plimbările" de la 
un examen de admitere la altul, 
și în al doilea rînd prin totala 
lipsă de interes a absolvenților 
pentru alte profesiuni decît cele 
care trec prin studenție.

care dezvoltarea tehnicii, poii- 
tehnizarea tuturor domeniilor de 
activitate cere oameni bine pre
gătiți, bine orientați pentru 
toate profesiile.

Este adevărat că într-o perioa
dă de început „indicatoarele" iși 
aveau importanța lor bine de
terminată de nevoia acută de 
specialiști. Gu timpul, acoperirea 
acestor necesități n-a schimbat 
însă și sensul „indicatoarelor" 
care au rămas, pentru procesul 
educativ desfășurat în licee, uni
direcționale. Educația pentru 
muncă n-a mers în progresie di
rect proporțională cu dezvoltarea 
tuturor sectoarelor economice, 
cu emanciparea domeniilor teh
nice. Profesiunile muncitorești, 
direct productive, au rămas să-și 
asigure cadrele din categoriile 
eterogene ale tinerilor proveniți 
din mediul rural în special. în 
timp ce in licee s-a ignorat edu
carea adolescenților pentru mun
ca socială utilă, pentru o atitu
dine pozitivă, angajată pentru 
activitatea socială diversificată 
în funcție de necesitățile econo
mice ale țării. Și. in acest sens, 
considerăm că însăși concepția 
generală de educație pentru 
muncă suferă de lipsa unui a- 
decvat simț al realității care se 
transmite, implicit, tinerilor. Sar
cina școlii constă în studierea 
personalității fiecărui elev cu 
scopul de a-1 determina să-și a- 
leagă profesiunea care i se po
trivește, care-i realizează, pe 
plan social, vocația și aptitudi
nile. Dar nu numai atit. Sistemul 
de educație trebuie să urmăreas
că formarea la elevi a acelor 
tendințe spre profesie care să 
corespundă intereselor societății, 
nevoilor economiei naționale. 
Conjugarea acestor două atribu
ții înseamnă, în ultimă instanță, 
formarea unui individ social
mente necesar, realizat atit din 
punctul de vedere al aspirațiilor 
sale personale dt și al aspirații
lor societății.

Ne propunem, conform acestor 
teoretizări, o largă dezbatere a- 
supra educației liceenilor prin 
muncă și pentru muncă. O dez
batere fondată pe acel înalt ni
vel de aspirații pe care îl presu
pune sistemul nostru educativ și 
pe acele coordonate, acele dru
muri ale perspectivelor de viață 
pe care „indicatoarele" să nu 
aibă un unic sens.

VIOREL RARA

Cupa „13 Decembrie

cidocros, organizați de Aso-

(Urmare din pag. I)

1970, proiectați o imagine cu
prinzătoare a prezenței elevi
lor și studenților pe coordona
tele îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor economice în condi
țiile specifice pe care le cu
noaștem. Ce anume considerați 
că trebuie reținut de această 
dată, cînd elevii și studenții se 
află din nou în sălile de curs, 
în amfiteatre, orele consumate 
de ei în perimetrul șantierelor 
permițind atit evaluări canti
tative cit și aprecieri calitati
ve ?

■ — Vreau să vă informez că 
zilele acestea Biroul Comitetu
lui Central al U.T.C. a luat în 
discuție numeroasele aspecte 
decurgind din participarea ele
vilor șl studenților la acțiunile 
de muncă patriotică In anul 
1970. Analizind rezultatele în
registrate de-a lungul perioa
dei la care ne referim trebuie 
să subliniem de la început că 
bilanțul muncii desfășurate de 
tinerii brigadieri, peste 300 
de mii de elevi și studenți. se 
dovedește fructuos, că activita
tea lor a fost un bine venit și 
generos punct de sprijin pen
tru unitățile agricole. între
prinderile de construcții indus
triale, de drumuri, pentru uni
tăți ale industriei alimentare 
si forestiere In realizarea sar
cinilor economice. In recupera
rea cit mai grabnică a pagube
lor provocate de calamitățile 
naturale din primăvară. Apre
ciem că participarea elevilor și 
studenților a însemnat o im
portantă forță de muncă in 
sprijinul terminării la timp a 
lucrărilor. Odată cu efectul 
economic înregistrat, se cere 
scos în evidență faptul că ac
tivitățile patriotice ale uteciș- 
tilor și-au manifestat odată mai 
mult caracterul lor instructiv, 
imprimindu-și forța educativă 
prin muncă asupra tineretului, 
catalizind cultivarea sentimen
tului responsabilității lui soci
ale.

— îh lunile de vară si mai 
tirziu, prin reportaje sau gru
paje fotografice am încercat să 
surprindem un tablou cit mai 
complet al acestei revărsări ti
nerești de energie pe șantierele 
muncii voluntar-patriotice. Poa
te tocmai pentru a completa 
acest tablou, oricînd pindit 
de neșansa de a fi doar 
fragmentar, v-am ruga să par
curgem retrospectiv activitatea 
tinerilor, apelînd în măsura în 
care este posibil la cifre, la 
exemple, la sublinieri.

— Dind curs inițiativei dv. 
aș începe prin a spune că In 
sprijinul unităților agricole de 
stat în perioada de vară și 
toamnă au lucrat 176 000 de 
elevi și studenți realizînd 
1 102 000 zile. Deși poate desti
nate numai statisticilor nu cred 
nepotrivit să alătur în continu
are alte cîteva date. Au fost 
recoltate în acest răstimp peste 
1 700 tone grîu, 27 400 tone car
tofi, 2 430 ha furaje, 17 265 tone 
sfeclă s-au strîns și depănu- 
șat 104 230 tone porumb, s-au 
recoltat și sortat 2 430 ha fura
je, 11 990 tone legume, au fost 
prășite și plivite 3 690 ha ș.a. 
Se cuvine adăugat că un nu
măr însemnat de elevi și stu- 
dențî au sprijinit în toamna 
acestui an cooperativele agri
cole de producție la lucrările 
de recoltare. De asemenea, 
vreau să amintesc contribuția 
adusă în această acțiune de 
tinerii muncitori și funcționari, 
de elevi ai școlilor generale, 
intelectuali la sfirsit de săptă- 
mînă. In zilele de sîmbătă și 
duminică.

Este cunoscut că unul din 
obiectivele muncii voluntar-pa
triotice I-a constituit in această 
vară sortarea produselor agri
cole Ir. fabricile de conserve. 
Cei aproape 5 200 elevi prezenți 
In unitățile din Tecuci, Rîureni. 
Fetești ta alte întreprinderi de 
profil au reușit să realizeze

85 700 zile efectiv lucrate ta- 
scriindu-și contribuția la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție.

Și, pentru ca enumerarea să 
fie mai largă, adăugăm, că pe 
șantierele naționale ale tinere
tului pentru construcții, la Lo
tru, pe autostrada București- 
Pitești, pe șoseaua Miercurea 
Ciuc-Gheorghieni, la calea fe
rată Cimpulung-Combinatul de 
materiale de construcții au 
muncit In cursul vacanței 1900 
elevi și studenți.

Aceste rezultate ne-au dovedit 
cu prisosință că atunci ctnd 
munca este bine organizată, 
cînd colaborarea între factorii 
interesați funcționează cores
punzător, rezultatele pe linia 
eficienței economice și educa
tive nu Intlrzie să apară. Ele
vii și studenții din întreaga 
țară s-au prezentat pe șantie
rele muncii patriotice animați 
de dorința de a-și aduce o con
tribuție cit mai însemnată la 
îndeplinirea cu succes a planu
lui in agricultură, în industrie, 
în investiții. Aprecierile for
mulate la adresa lor de orga
nele județene ale Uniunii Tine
retului Comunist, de conduce
rile unităților economice, ne 
permit eu atît mai mult să 
subliniem eforturile depuse 
de tinerii din municipiul Bucu
rești, din județele Satu Mare, 
Mureș. Timiș. Argeș, Brașov, 
Cluj, Ialomița, Ilfov, Teleor
man, Vilcea, Iași, din cele
lalte județe ale țării, îndreptă
țesc Biroul C.C. al U.T.C. să 
le adreseze felicitări pentru 
perseverența, pentru seriozita
tea de care au dat dovadă.

Consider oportun să rețin a- 
tenția asupra faptului că un 
rol pozitiv în desfășurarea ac
tivității pe cele 2 200 șantiere 
naționale și locale ale tineretu
lui din acest an l-a avut între
cerea între brigăzile de mun
că voluntar-patriotică ale ele
vilor și studenților, deschisă 
tuturor celor ce au lucrat la 
Lotru, la CImpulung Muscel, 
pe autostrada București-Pitești, 
la șoseaua Miercurea-Ciuc- 
Gheorghleni în perioada 15 iu
nie — 30 septembrie.

— Cînd vom putea face cu
noscute numele celor situați în 
fruntea acestei competiții ?

— Nu demult Biroul Comite
tului Central a analizat rezul
tatele fiecărei brigăzi de pe 
cele cinci șantiere naționale de 
muncă patriotică. S-a hotărît 
acordarea fanionului de bri
gadă fruntașă în întrecere ur
mătoarelor colective de muncă 
patriotică cfc s-au distins în 
mod deosebit prin rezultatele 
obținute în producție, în acti
vitatea educativă : brigada
Grupului Școlar UMM Cîmpu- 
lung Muscel (Șantierul național 
Hidrocentrala Lotru), brigada 
Argeș 6 de la liceul Dinicu 
Golescu (Șantierul național con
strucții C.F.R. CImpulung Mus
cel), brigada Dîmbovița for
mată din elevii liceelor nr. 1 
și 2 Tîrgoviște (Șantierul na
țional Autostrada București- 
Pitești), brigada elevilor de la 
liceul Ditrău-Miercurea Ciuc- 
Gheorghieni și brigada de stu
denți a institutului de con
strucții București (Șantierul 
național — Autostrada Bucu
rești-Pitești).

— Nu cred că este mai puțin 
important să insistăm asupra 
acelor elemente ce s-au adău
gat la experiența organizației 
U.T.C. pe linia mobilizării ti
nerilor, a antrenării lor la 
muncă, a înnobilării activității 
educative în general.

— Este dincolo de orice în
doială că rezultatele la care 
ne-am referit — In agricultură 
îndeosebi, in unitățile indus
triale sau de construcții, la re
facerea economiei zonelor a- 
fectate de inundații, la con
strucția unor obiective social- 
culturale. a sistemelor de iri
gații, îndiguiri, desecări, la

PANOUL DE ONOARE AL ÎNTRECERII ■ 
ÎNTRE BRIGĂZILE DE MUNCĂ PATRIOTICI

ALE ELEVILOR Șl STUDENȚILOR,
DIN VARA ANULUI 1970, |

PE CELE CINCI ȘANTIERE NAȚIONALE I

• Brigada Grupului Școlar U.M.M. CImpulung — judeliH
Argeș de pe șantierul național al tineretului Hidrocentral® 
Lotru. ■

• Brigada Argeș 6 de la liceul Dinicu Godescu — nrdețvl
Argeș de pe șantierul național de construcții C.F R. CîmpuH 
lung. H

• Brigada Dîmbovița formată din elevii liceelor nr. T
Tîrgoviște de pe șantierul național al tineretului AvtosiradcB 
București-Pitești. ■

o Brigada elevilor de Iu Bceul Drtrâu, județul HarghitrB 
de pe sontierul național al tineretului -Șoseaua Miercurecl 
Ciuc-Gneorghieni. I

• Brigada de studenți a Institutului de Construcții Bucul
rești de pe șantierul național al tinerelului , Aut o stradal 
București-Pitești". ■

Exprimat în zile luorate, calendarul activității tineretului 
la lucrările agricole în anul 1970 însumează : I

• 55.302 zile — elevi licee cultură generală țiunie-iulie)J
e 55.974 zile — studenți (iulie*. |
o 427.904 zile — elevi licee cultură generală (septembrie-!

octombrie). I
e 115.450 zile — elevi licee agricole (septembrie-octom-l 

brie). I
e 38.516 zile — elevi din ^coli profesionale aparțmîndl 

Ministerului Agriculturii și Silviculturii (septembrie-octom-l 
brie). I

e 232.152 zile — elevi din celelalte școli profesionalei 
(septembrie-octombrie). i

• 55.616 zile — studenți Institutul agronomic (octombrie). I
• 46-312 zile — studenți inst. pedagogic (octombrie). <
• 75.352 zile — alte categorii de tineri. i

Tn anul 1970 la chemarea organizației U.T.C. elevii, stu
denții, alte categorii de tineri au efectuat în agricultură 
următoarele lucrări j

RECOLTĂRI

• Grîu — 1.720 tone.
• Porumb — 67. 120 tone.
• Fasole, soia și floarea-soarelui — 1.290 ha.
• Sfeclă — 17.265 tone.
• Cartofi — 27.400 tone.
• Fructe — 2.920 tone.
• Legume — 11.990 tone.
o Struguri — 11 730 tone.
e Depănușat porumb — 37-110 tone.

ÎNTREȚINERE

• Prășit și plivit — 3.690 ha.
o Lucrări în vii și portaltoi — 3.670 mii bucăți,
O încărcat produse — 58.950 tone.
• Descărcat produse — 43.170 tone.

îmbogățirea patrimoniului fo
restier, la înfrumusețarea ora
șelor șl satelor patriei — își 
găsesc explicația într-o măsură 
importantă în modul cum au 
fost organizate aceste acțiuni 
de către Uniunea Tineretului 
Comunist, în preocuparea mi
nisterelor, a organelor locale 
pentru asigurarea unor condiții 
corespunzătoare desfășurării a- 
cestor acțiuni. Pe de o parte 
comandamentul central de 
muncă patriotică a reușit să 
organizeze în mai bune condi- 
țiuni acțiunile propuse, exerci- 
tînd îndrumarea șl controlul 
lor la un nivel superior ani
lor precedenți, a crescut pe de 
altă parte capacitatea organi
zatorică a comandamentelor 
județene. Ne bucură toate a- 
cestea. înainte de orice pentru 
că bilanțul fructuos al partici
pării elevilor și studenților din 
institutele agronomice, pedago
gice și de construcții la mun
că voluntar-patriotică ne în
dreptățește să aspirăm spre o 
activitate și mai bogată în vii
tor. De aceea, ne preocupă 
în mod firesc asigurarea încă

de pe acum a condițiilor cfl 
rute de acest lucru, preîntîmpH 
narea din vreme, evitarea un® 
neîmpliniri, neajunsuri ivi® 
în contextul general categorl 
satisfăcător la care ne-am r® 
ferit. Sint chestiuni ce țin dl 
domeniul organizării. Cu at® 
mai mult rezolvabile deci, ir® 
diferent că este vorba de n® 
folosirea eficientă a forței dl 
muncă prin neasigițtarea zilnil 
că a frontului de .'lucru, defil 
ciențe în asigurarea transport 
tului, a cazării, mesei, asistenl 
ței tehnice. I

Spuneam că stă în atenții 
noastră felul cum se vor desfâl 
șura acțiunile de muncă volunl 
tar-patriotică a elevilor și stul 
denților în 1971. Avem în ve-l 
dere consultarea largă a minis-l 
terelor economice și diversifi-l 
carea obiectivelor unde voi 
lucra tinerii, delimitînd dirl 
vreme șantierele naționale dd 
muncă patriotică, elaborind, șl 
asigurtnd împreună cu ceilalți 
factori de răspundere măsurild 
cerute în desfășurarea în cele 
mai bu-ne condiții a activității! 
în noul an.

ciația sportivă „Tipograful".

a reunit la start numeroși

tineri

Foto : PAVEL TTXJALĂ

nevoitor de consum ale între
gului popor, sint un răspuns 
palpabil dat unor cerințe de 
mare actualitate, un stimulent 
puternic pentru inxeeirea efor
turilor dirijate in scopul crește
rii continue a producției agrico
le. pentru ridicare calitativi a 
întregii activități in sectorul 
cooperatist al agriculturii.

Dar iată, in detaliu, opiniile 
exprimate ’.a masa rotundă de 
către partidponți : ALEXAN
DRU SANDU, președintele uni
tății. TEODORA IONESCU. bri
gadieră in legumicultura. MA
RIA PODGOREANU. coopera
toare. VICTOR LISANDRU. in
giner azronom. MARIA NICO
LAE contabilă, secretara comi
tetului U.T.C.. EUGEN CIOBA- 
NU, brigadier zootehnist.

Cenușăreasa
INDICATOR UNIC _ 

FACULTATEA ?

Cităm dintr-un studiu al peda
gogului sovietic I. P. Avereev • 
,.De-a lungul mai multor ani ele
vilor li s-a spus și în școală și 
acasă, în emisiunile de radio șî 
televiziune, in paginile presei ; 
în fafa voastră sînt deschise toa
te căile, toate drumurile. Din pă
cate, această idee a fost înțelea
să in sensul cel mai îngust — pe 
toate căile și pe toate drumurile 
erau puse indicatoare : instituția 
de învățămînt superior cutare, 
facultatea cutare. Ca rezultat al 
acestui fapt foarte mulți tineri 
au început să considere ca scop 
al vieții lor obținerea studiilor 
superioare și munca in domeniul 
activității intelectuale".

An de an peste 60 de mii de 
tineri absolvă liceul și dintre a- 
ceștia doar 35—40 la sută devin 
studenți, conform unei necesități 
de specialiști cu înaltă calificare 
bine planificată economic. Nor
mal. firesc ar fi ca ceilalți să-și 
îndrepte aspirațiile spre acele 
domenii ale activității sociale în 
care pregătirea lor medie le ofe
ră șanse de a progfesa. de a se 
califica in procesul productiv di
rect. Mai ales în condițiile în

și prinții 
fermecati

9
(Urmare din pag. I)

despre viață, despre natură, despre om — prin care cetă
țenii de mîine, ei, cei nealienați de vechea, fosta orînduire, 
vor trăi, vor construi și vor progresa infinit mai mult decît 
noi cei de astăzi ?

De n-ar fi decît viziunea cosmică pe care o are omul zi
lelor noastre și o va avea cu atît mai mult cel de mîine, și 
încă ar fi suficient să tulbure acele inerții și latențe care, 
privind din „unghiul viitorului", la o nouă scară a lumii și 
a ființei umane, ar putea răspunde tot mai cuprinzător ce
rințelor — inexorabile — ale generațiilor în devenire.

Eminescu a scris pentru copii. Și'Creangă. Și Sadoveanu 
și Arghezi ; și Cezar Petrescu; și Otilia Cazimir. Continuă 
să scrie Victor Eftimiu, Ion Pas,’ Demostene Botez, aflați în 
cel de-al optulea deceniu al activității lor. După cum scriu 
Gellu Naum, Nina Cassian, Marin Sorescu, Melius loszef, 
Ion Brad, Tiberiu Utan, Maria Banuș, Constantin Chiriță, 
Gabriela Melinescu, — ca și alții, dintre scriitorii mai vîrst- 
nici sau mai tineri. Dar, oricum am suci lista, ea demon
strează că e puțin, prea puțin.
_ „Cenușăreasa", care încă a rămas literatura pentru copii, 
își așteaptă „prinții fermecați".

Cu toate darurile lor.

• •

Alexandru Sandu : Judeciră 
după venituri — peste 4® MB 
lei la suta de hectare arabile, 
s-ar deduce — și nu fără te
mei. că ia Gorgota se practică 
o agricultură intensivă. Noi, 
care ne cunoaștem bine posibi
litățile afirmăm, insă, că ceea 
ce am obținut pină acum nu re
flectă dedt intr-o mică măsură 
posibilitățile. Legumicultura si 
zootehnia, sectoare ce găsesc ia 
noi condiții dintre cele mai bune 
nu sint dezvoltate suficient, nu 
produc și nu aduc veniturile 
preconizate. Recoltele de griu 
și porumb sint incă la nivele 
nemulțumitoare iar ramurile a- 
nexe. contribuie insuficient la 
realizarea venitului global. De 
ce ? Cine v-a împiedicat să săl- 
tați rezultatele in toate aceste 
sectoare ? — ne va întreba, 
poate, cineva. Și răspunsul este 
acesta : concret nimeni nu s-a 
opus, dar nici inițiativă noastră 
nu ajungea să se materializeze 
pentru că, așa cum ni se spunea 
mereu la ședințe, „instrucțiunile 
sint instrucțiuni". Și. ce preve
deau acele instrucțiuni bune 
probabil undeva, dar nu și la 
noi, trase însă la șapirograf 
pentru toate unitățile din Pra
hova ? Prevedeau că trebuie să 
creștem păsări și oi. cu toate că 
noi nu avem nici un petec de 
izlaz; prevedeau să cultivăm hi
bridul de porumb 201, deși in 
condițiile noastre cele mai bune 
rezultate ni Ie-a dat H.D. 409 ; 
să cultivăm griul Bezostaia cind 
recordul noi l-am realizat la 
San Pastore, să cultivăm co- 
reandru. ricin și încă două sau 
trei culturi medicinale pe supra-

fețe de 3—4 hectare fiecare ; 
prevedeau ca suprafața legumi
colă să nu depășească un număr 
de hectare, ca bazei furajere să 
zn*-i rezervăm mai mult de 5C 
de hectare, iar valoarea retri
buției să nu crească peste 26— 
27 lei la norma convențională 
Secția de mecanizare care ne 
deservește nu dispunea de foarte 
multe dintre mașinile necesare...

Teodora Ionescu : Două luni 
de zile am alergat după o mo- 
tofrezâ cu care să lucrăm in so
lar. Aceasta pentru faptul că 
șeful secției noastre de meca
nizare. a refuzat-o atunci cind 
ni s-a repartizat, susținind că 
„activitatea pe hectarul nostru 
de solar nu i-ar asigura veni
tul planificat de către I.M.A. și, 
ca atare, i-ar diminua realiză
rile". Ncdispunînd de acest agre
gat am fost nevoiți să lucrăm cu 
pluguri și manual, să investim 
foarte multă forță iar rezulta
tele au fost in final modeste.

•Alexandru Sandu : ...iar
membrii cooperatori, prin aceea 
că normele de lucru erau in

care ne asigură maximum de 
eficiență ia munca depusă.

Eugen Ciobanu : Zootehnia va 
fi profilată pe vaci de lapte, ti
neret la îngrășat. în felul aces
ta asigurăm nu numai o valo
rificare superioară a condițiilor 
de care dispunem, dar asigurăm 
de lucru tot umpul-anului. la 
peste 50 de membri cooperatori.

Victor Lisandru : Ieri in șe
dința de consiliu la care au 
participat și brigadierii, făceam 
lin calcul asupra a ceea ce s-ar 
putea dștiga numai ca urmare 
a unei mai judicioase reampla- 
sări a culturilor. Semănind cu 
porumb boabe cele 12 hectare 
cultivate pină acum cu plante 
medicinale, și care din cauza 
lipsei de condiții nu asigurau 
venituri bănești mai mari de 
1 000 lei la hectar, vom obține 
cel puțin 40 tone cereale, canti
tate suficientă obținerii a circa 
500 hectolitri lapte, sau mai 
exact a aproape o sută de mii 
de lei venituri bănești. Adău
gind acestei sume pe cele obți
nute in urma valorificării spo-INIȚIAT

tate de conducerea partidului 
au o excepțională însemnătate. 
Ca brigadieră eu aș vrea să mă 
opresc mai pe larg la prevede
rile referitoare la asigurarea 
unui venit minim garantat 
membrilor cooperativelor agri
cole. Această măsură va duce 
la stabilizarea cooperativelor și 
la participarea lor continuă la 
muncă. Ca urmare, lucrările a- 
gricole vor putea fi executate la 
timp și la un bun nivel calitativ. 
Alături de obligativitatea parti
cipării efective la executarea 
lucrărilor necesare în coopera
tivă, (20 de zile pe lună pentru 
bărbați și 15 pe lună pentru 
femei) includerea prevederii că 
pentru fiecare membru coopera
tor cîștigul este în funcție de 
nivelul realizărilor : minim 300 
lei lunar în condițiile îndepli
nirii prevederilor de plan, ne 
mobilizează, ne îndeamnă la 
găsirea unor forme adecvate de 
lucru, care să permită oglindi
rea în recoltă a posibilităților 
încă nevalorificate pînă acum.

Maria Podgoreanu : Noi, laIVA
așa fel stabilite prin normativ, 
incit nu dezvoltau îndeajuns 
răspunderea personală, nu răs
plăteau efortul depus — unii 
lucrau la recoltat alții la strin- 
sul paielor, unii la prășit, alții 
la plivit, toate, lucrări impor
tante pentru producție, dar soli- 
citind diferit omul, — nu se 
simțeau indeajuns de cointere
sați. Citind atent expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
dată publicității zilele trecute 
am desprins cu deosebită satis
facție măsurile creatoare, ce se 
așează temelie dezvoltării a- 
griculturii noastre. Măsurile pre
conizate. începînd cu cele pri
vind reorganizarea întreprinde
rilor de mecanizare. crearea 
consiliilor intercooperatiste, îm
bunătățirea formelor de organi
zare. și retribuirea muncii in 
CA.P. și încheind cu cele ce 

vizează perfecționarea organe
lor agricole. îmbunătățirea pla
nificării producției, permit o 
vie și stimulatorie analiză in
ternă. în fiecare unitate, asu
pra condițiilor economice și 
naturale existente, privind o- 
rientarea și dezvoltarea produc
ției către acele ramuri si culturi

rurilor de recoltă, apreciate de 
mine la 25—35 la sută —, de la 
griu. porumb și legume ca ur
mare a amplasării judicioase a 
culturilor, a asimilării celor mai 
bune soiuri, a extinderii meca
nizării și întreținerii culturilor 
după cum pretinde agrotehnica, 
precum și veniturile realizate 
prin extinderea legumiculturii, 
constatăm că anual circa 
1 000 000 de lei pot intra su
plimentar în casa de bani a co
operativei noastre. Și sint con
vins că acest sumar calcul e- 
fectuat de mine aici la Gorgota, 
poate fi repetat cu cel puțin 
atitea satisfacții în aproape toa
te cooperativele agricole din 
țara noastră. Iată, de ce și a- 
firm faptul că înfăptuind am-, 
piui .program enunțat în ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se creează perspectiva 
unei mai depline valorificări a 
condițiilor economice și natu
rale existente, dind posibilita
tea obținerii unor producții ve
getale și animale mult mai ri
dicate. .

*
Teodora Ionescu : Fără îndo

ială, în totul lor, măsurile adop-

brigada I de cîmp, ne-am 
gindit să alcătuim echipe de lu
cru pe grupe de familii, să re
partizăm începînd cu primăvara 
anului viitor culturile acestor 
echipe încă de la pregătirea te
renurilor și însămînțări. Planul 
de producție, al brigăzii va fi 
defalcat pe echipe, fiecare din 
aceste formațiuni de lucru răs- 
punzînd de îndeplinirea unor 
indicatori diferențiali. în func
ție de fertilitatea pămîntului, 
soiuri sau hibridul cultivat. în- 
grășămintele folosite etc.

Eugen Ciobanii : Și in zooteh
nie vom proceda la defalcarea 
sarcinilor de plan pe grupe 
de animale. In felul acesta, în
grijitorii vor fi puși în condi
ții asemănătoare de lucru. de 
retribuție. Pentru ei, această 
măsură va constitui un imbold, 
va asigura terenul propice ini
țierii unor acțiuni organizatorice 
și tehnologice care să le per
mită evidențierea în producții 
cit mai mari a condițiilor cre
ate.

Alexandru Sandu : Asigurarea 
retribuției minime garantată nu 
numai pentru membrii coopera
tori dar si pentru brigadieri și

președinte, atrage după sine o 
răspundere maximă privind în
deplinirea de către fiecare 
membru cooperator, iar in final 
de către cooperativa agricolă a 
sarcinilor de plan, a obligațiilor 
ce-i revin, privind participarea 
la formarea fondului centralizat 
al statului. Sîntem conștienți de 
acest lucru, și răspunderea per
sonală se va manifesta în mod 
deosebit începînd cu perioada 
întocmirii dezbaterii și aprobării 
planului de producție și conti- 
nuînd pe filiera producției pînă 
în momentul in care recolta in
tră in hambare.

Maria Nicolae : Dezvoltind ra
murile anexe, legumicultura și 
zootehnia ca ramuri de bază in 
cooperativa noastră, incepind cu 
primăvara viitoare, apreciem 
noi. peste 90 la sută dintre mem
brii cooperatori vor avea o ac
tivitate continuă. Se va pune un 
accent deosebit pe dezvoltarea 
lemnăriei, prin crearea unui a- 
telier de confecționarea căru
țelor care să acopere nevoile 
unui mai mare număr de unități 
agricole vecine. Aceasta este o 
tradiție în comuna noastră, și 
cooperativa agricolă va determi
na nu numai stimularea ei. dar 
și organizarea intr-un centru 
de producție dirijat. In același 
timp peste 100 de membri co
operatori vor avea de lucru con
tinuu in atelierele de ceramică, 
cărămidărie și țiglărie. Va fi un 
cîștig atît pentru cooperativa ar 
gricolă ale cărei venituri vor 
spori cu circa 1 milion și jumă
tate lei. dar și pentru membrii 
cooperatori care vor putea ob
ține venituri permanente.

Victor Lisandru : Un studiu 
multilateral asupra direcțiilor 
de dezvoltare ale cooperativei 
noastre agricole ne permite o 
concluzie : materializind în mod 
exemplar complexul de măsuri 
expus de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta ședință de 
lucru de la C.C. al P.C.R., fie
care membru cooperator din 
Gorgota va putea realiza o pro
ducție suplimentară, comparativ 
cu media anilor 1965—1970 de 
cel puțin 30 la sută. Tn aceeași 
proporție vor crește veniturile 
unității, retribuția membrilor 
cooperatori. Și. sînt convins că 
ceea ce noi considerăm ca rea
lizare certă in perspectivă, este 
o realitate în toate unitățile co
operatiste din țara noastră.



Solidari cu eroicul
Vietnam !

Miting al tinerilor și studenților din Capitală
li după amiază, Ia Casa de 
lultură a studenților din 
Capitală a avut loc un mi- 
Ide solidaritate al tinerilor 
ludenților români și străini 
Lpta poporului și tineretu- 
Lietnamcz. Mitingul a fost 
liizat de Uniunea Tineretu- 
Comunist și Uniunea Aso- 
llor Studenților din Româ- 
|O lozincă exprima senti- 
lelc tuturor celor prezenți: 
pască prietenia și solidari- 
l între poporul și tineretul 
un și vietnamez!". în sală 
flau Nguyen Van Hoa, se
ar al Ambasadei R.D. Viet- 

la București, membri ai 
nsadei, numeroși tineri din 
tală, ca și studenți străini 

învață în București.
Itingul a fost deschis de

forțele agresoare. Un asemenea 
popor se bucură pe drept cu- 
vînt de aprecierea, simpatia și 
sprijinul tuturor forțelor pro
gresiste din lume. Poporul ro
mân, tineretul României socia
liste, și-au manifestat întot
deauna solidaritatea intcrnațio- 
nalistă cu lupta eroică a po
porului vietnamez împotriva 
dominației colonialiste, împo
triva agresiunii imperialiste a- 
mericane, pentru libertate și in
dependență națională".

In continuare, a luat cuvîntul 
în numele studenților vietna
mezi care învață în București 
LE VAN BA care a condam
nat recentele acte agresive ale 
forțelor militare americane, ac
țiuni ce reprezintă o sfidare la 
adresa opiniei publice pro-

în rindul populației eroice 
vietnameze, apreciindu-le ca 
un nou act agresiv împotriva 
poporului vietnamez. MOHA
MED AZIZ. reprezentantul 
studenților din țările arabe, 
și-a exprimat solidaritatea de
plină față de lupta dreaptă a 
poporului și tineretului din 
Vietnam și din întreaga 
Peninsulă Indochineză, pentru 
libertate și izgonirea trupelor 
americane din această parte a 
lumii. HIDALGO RIVAS. re
prezentantul studenților din A- 
merica Latină, a adresat de la 
tribuna adunării un cald sa
lut de solidaritate cu eroicul 
popor și tineret vietnamez.

Tinerii și studenții prezenți 
la miting au adoptat in unani
mitate o telegramă adresată or-

EXANDRU SOARE, pre- 
intele Consiliului Uniunii 
jciațiilor Studenților din 
îtrul Universitar București, 
i partea tinerilor și studen- 
ir români, a luat cuvîntul 
MITRU GHEORGHIȘAN. 
mbru al Biroului Comitetu- 
Central al U.T.C., prim se- 

tar al Comitetului Munici- 
București al U.T.C. In cu- 

tul său, tovarășul Dumitru 
eorghișan a exprimat indig- 
rea tineretului român, a în- 
gului nostru popor, față de 
renta încălcare a spațiului 
rian al R.D. Vietnam de către 
ioane americane care au 
mbardat centre populate și 

provocat pierderi în rindul 
pulației civile. „Lupta plină 

abnegație și actele de ero
ri ale poporului și tineretu- 

vietnamez — a spus vorbi- 
ul român — sînt o mărturie 

! a voinței sale de neclintit 
a-și apăra libertatea, su- 

ranitatea și independența sa. 
încrederii în justețea cauzei 

Ie ; este o confirmare în plus 
adevărului că, în epoca noas- 
ă, un popor care-și apără 
•eptul sacru Ia libertate și in
tendență, nu poate fi în- 
înt, oricît de puternice ar fi

gresiste din întreaga lume in
clusiv cea americană. Mulțu
mind pentru sprijinul moral 
și material pe care tineretul și 
poporul român îl acordă po
porului vietnamez, Le Van Ba 
a declarat în continuare : „Po
porul frate român. P.C.R. și gu
vernul Republicii Socialiste 
România au repetat de nenu
mărate ori, în declarațiile con
ducătorilor lor, sprijinul ferm 
față de lupta poporului nostru 
și a popoarelor Indocbinei. Re
centa vizită a delegației gu
vernamentale a României in 
R.D. Vietnam, precum și acor
durile semnate la Hanoi, cu 
privire la ajutorul militar și 
economic acordat Vietnamului 
de către România, constituie 
încă o dovadă a acestui spri
jin. Profitind de această oca
zie, mulțumim încă o dată po
porului frate român. Partidului 
tău Comunist și guvernului Re
publicii Socialiste România 
pentru solidaritatea lor".

In continuare a luat cuvintul 
EREDIO PUENTES, reprezen
tantul studenților cubanezi caro 
studiază in Capitală. In cuvin
tul său el a condamnat recen
tele bombardamente americane 
asupra R.D. Vietnam, care au 
semănat distrugere și moarte

ganizațiilor de tineret și studen
țești din R.D. Vietnam în care 
se exprimă solidaritatea cu 
lupta poporului și tineretului 
vietnamez, și se manifestă pro
testul energic împotriva acțiu
nilor agresive americane și a 
reluării bombardamentelor asu
pra Republicii Democrate Viet
nam. „împărtășind îngrijorarea 
întregii omeniri iubitoare de 
pace — se scrie în telegramă — 
ne reafirmăm și cu acest pri
lej, deplinul sprijin și solidari
tatea internaționalistă cu lupta 
dreaptă a poporului, tineretului 
și studenților vietnamezi și ce
rem cu hotărire să se pună ca
păt războiului din această zonă 
a lumii, să fie retrase trupele 
agresoare ale S.U.A. și ale a- 
liaților lor din X letnamul de 
sud. să se respecte dreptul in
alienabil al poporului vietnamez 
de a-și hotărî seingur desti
nele. fără nici un amestec din 
afară".

După miting a fost prezentat 
filmul ..Victoria Vietnamului", 
care a ilustrat aspecte din lupta 
eroică a poporului și tineretu
lui vietnamez, din construcția 
socialismului in Republica De
mocrată Vietnam.

DOINA TOPOR

dJe|p e s t e
Sesiunea O.N.U.

Adoptarea unor rezoluții împotriva 
discriminării rasiale și naționale

Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat luni 
patru rezoluții de con
damnare a tuturor for
melor de discriminare 
rasială și națională.

Una dintre aceste rezoluții, 
adoptată cu 71 de voturi pen
tru. 12 contra și 28 abțineri, 
condamnă guvernele care în
calcă dreptul la autodetermi
nare al popoarelor „din Africa 
de Sud și Palestina-. Docu
mentul reafirmă legitimitatea 
luptei popoarelor .Aflate sub 
dominație colonială și stra nă" 
pentru autodeterminare și 
dreptul lor de a solicita și 
primi în acest scop sprijin 
material și moral. „Cucerirea 
și deținerea de teritorii Ia 
contradicție cu dreptul po
porului acelui teritoriu la au
todeterminare sint inadmis- 
bile și constituie o violare 
flagrantă a Cartei", arată re
zoluția.

La cererea reprezentantului 
permanent al R. A U. la O_N.U„ 
Abdullah el-Erian. a avut loc 
un vot separat asupra menți
nerii in textul rezoluției a cu
vintelor „și Palestina-. Un nu
măr de 48 de state s-au pro
nunțat pentru, 27 contra, iar 
35 s-au abținut

Celelalte rezoluții recunosc 
legitimitatea luptei popoare
lor oprimate din Africa de 
sod-vest. Rhodesia și coloniile 
portugheze ..pentru a obține 
egalitatea rasială prin orice 
mijloace posibile-, chemind 
toate guvernele statelor mem
bre ale O.N.U. să sprijine lup
ta acestor popoare și să sus
pende relațiile de orice natură 
cu regimurile rasiste. Statele 
membre sint solicitate, de ase
menea, să coopereze cu noul 
comitet pentru eliminarea dis
criminării rasiale, care ur
mează să fie creat.

ATACURI Uf 
PATRIOTILOR3

SUD-VIETNAMEZI
In Vietnamul de sud uni

tățile Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu au lansat in 
noaptea de luni spre marți 
un atac cu rachete și mor- 
tiere asupra cartierului divi
ziei americane de la Chu 
Lat Atacul a fost confir
mat de purtătorul de cuvint 
al comandamentului mili
tar american care nu a 
dezvăluit pierderile înre
gistrate de trupele ame
ricane. El s-a limitat, potri
vit agenției A.P„ să mențio
neze „intervenția artileriei 
și elicopterelor americane in 
regiunile de unde se presu
punea că a fost lansat ata
cul asupra obiectivului de la 
Chu Lai". în aceeași noapte, 
detașamentele patriotice au 
lansat alte opt atacuri cu ra
chete si mortiere in diverse 
regiuni ale Vietnamului de 
sud. Cele mai însemnate au 
avut loc in jurul orașului 
Kontum.

OPINII PENTRU NORMALIZAREA
RELAȚIILOR JAPONO-CHINEZE

Stabilirea relațiilor 
diplomatice intre

TOKIO 1. — CTtjg— 
dealul Agerpres. Flore* 
T«iu transmite: „Pro- 
Mem* chineză este ce* 
nui importantă in Asia", 
a declarat premierul Ei- 
sakn bato in cuvintare* 
** 1* actual* sesiune ex
traordinară a Dietei.

R. P. Chineză
și Etiopia

PEKIN 1 (Agerpres). — Gu
vernele R.P. Chineză și Etio
piei au hotărit. in conformi
tate cu interesele și dorința 
țărilor lor, să stabilească re
lații diplomatice la nivel de 
ambasadori — se arată in
tr-un comunicat difuzat de 
agenția China Nouă. Comu
nicatul menționează că gu
vernele celor două țări au că
zut de acord să dezvolte re
lațiile lor diplomatice, prie
tenia și colaborarea reciprocă 
in conformitate cu principiile 
respectării suveranității și in
tegrității teritoriale. neagre
siunii. neamestecului in tre
burile interne, egahtății și a- 
vantajuiui reciproc și coexis
tenței pașnice.

Guvernul etiopian afirmă 
că guvernul R_P. Chineze este 
singurul guvern legal care 
reprezintă întregul popor chi
nez. La rindul său. guvernul 
chinez reafirmă sprijinul ho
tărit al R.P. Chineze față de 
poporul etiopian in lupta îm
potriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonia- 
lismului.

EI a relevat că guvernul ja
ponez va aborda această pro- 
Messă „țirrind seama de dezvol
tarea vntoare a situației in 
lame, in spiritul încrederii re
ciproce in comunitatea interna- 
pocală. al intereselor naționale 
și dorinței de a slăbi tensiunea 
in Extremul Orient*. Ministrul 
ce externe, Kiiciji Aichi, a a- 
nunțat că guvernul japonez „va 
studia cu atenție* atitudinea sa 
viitoare față de reprezentarea 
RP. Chineze in O.N.U.

in opinia ziarului „The Daily 
Ycmiori*, nu este exclusă .o 
cotitnră majoră in politica față 
de RP. Chineză. „Guvernul — 
scrie același ziar — intențio- 
r-.zâ să abandoneze poziția ri
gidă fată de această problemă 
șt să elaboreze o politică de

în smul Partidului liberal de- 
moexat de gtreernămint se în
mulțesc vocile care cer stabili
rea de relații diplomatice cu 
RP. Chineză „Guvernul de la 
Pekin este smgurul care repre
zenta China*, declara deputatul 
Lberal democrat S. Matsumoto 
ziarului VTainif4tr* T j rindul 
său. Aîchiro Fujiyama, fost mi
nistru de externe, afirmă că 
, din punct de vedere interna
tional concepția că guvernul din 
Pekin reprezintă China și-a con
solidat terenul, așa cum arată 
votul din Adunarea Generală a 
O.N.U Japonia trebuie. deci, 
să prîmoveze o politică exter
nă bazată pe Înțelegerea fermă 
a acestui fapt".

La 9 decembrie va fi creată 
Liga deputaților Dietei pentru 
restabilirea relațiilor diplomatice 
chino-japoneze, din care vor 
face parte 320 de deputați li- 
berali-democrați și ai partidelor 
de opoziție.

Toate partidele de opoziție 
și-au intensificat cererile pen
tru stabilirea relațiilor diploma
tice cu RP. Chineză. Partidul 
Comunist din Japonia a decla
rat că votul din Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a constituit o 
victorie istorică a forțelor de
mocratice din lume, care se 
pronunță neîncetat pentru recu
noașterea guvernului din Pekin 
și pentru restabilirea drepturi
lor poporului chinez în organi
zația mondială. Coichiro Ueda, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., redactor șef al ziarului 
„Akahata", a relevat că parti
dul „a depus și continuă să de
pună toate eforturile pentru sta
bilirea relațiilor diplomatice 
chino-japoneze".

Partidul Socialist Japonez a 
inițiat deja o mișcare largă 
condusă de Congresul național 
pentru restabilirea relațiilor 
prietenești dintre China și Ja
ponia. După votul din Adunarea 
Generală a O.N.U„ P.S.J. a 
subliniat că țările lumii recu
nosc acum că problemele inter
naționale nu pot fi rezolvate 
fără participarea RP. Chineze.

pe

Vizita delegației
P.C.R. în

BRUXELLES 1 (Agerpres). — 
Delegația Partidului Comunist 
Roman, condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care se află in 
Belgia la invitația Partidului 
Socialist Belgian, a vizitat luni 
regiunea Liege. întîmpinați de 
Georges Dejardin, senator, mem
bru al Biroului național al 
P.S.B., de Simon Paque, preșe
dintele Federației P.S.B. din 
Liege și de alți reprezentanți ai 
Partidului socialist, oaspeții au 
fost invitați la sediul Consiliului 
comunal din orașul Seraing, im
portant centru al industriei si
derurgice. Aici, membrii delega
ției P.C.R. au fost salutați de 
primarul Fernand Dauwen, de 
secretarul național al P.S.B., 
Guy Matthot, de consilieri co
munali ai partidelor socialist, 
comunist și ai altor partide.

Intr-un cald cuvint de salut, 
primarul Dauwen, vechi mili
tant socialist, și-a exprimat sa
tisfacția de a fi putut întilni de
legația P.C.R. și a evocat in ter
meni de înaltă apreciere dezvol
tarea multilaterală a României 
socialiste. înfățișind evoluția e- 
conomică și industrială a regiu
nii. strins legată de creșterea 
forței clasei muncitoare, de tra
dițiile sale revoluționare de lup
tă, vorbitorul a subliniat impor
tanța contactelor și a legăturilor 
dintre partidele, organizațiile și 
toate forțele democratice ata
șate cauzei păcii și cooperării 
între popoare.

In numele delegației P.C.R., 
tovarășul Manea Mănescu a 
mulțumit pentru primirea prie
tenească făcută comuniștilor ro
mâni in acest important centru 
muncitoresc, bine cunoscut pen
tru rolul pe care îl ocupă în is
toria luptei revoluționare a cla
sei muncitoare din Belgia. Vor
bitorul a relevat că împărtășeș
te convingerea exprimată de

gazde în ce privește utilitatea 
extinderii relațiilor dintre cele 
două partide, țări.și popoare, in 
interesul securității și pății.

La Liege, delegația a depus 
din partea P.C.R. o coroană de 
flori la Monumentul național al 
Rezistenței — simbol al recu
noștinței întregului popor bel
gian față de marea contribuție 
adusă de populația regiunii in 
lupta de rezistență împotriva o- 
cupanților fasciști din perioada 
celui de-al doilea război mon
dial.

Membrii conducerii naționale 
și federale a P.S.B., care i-au 
însoțit pe oaspeți în vizita prin 
regiune, au oferit în cinstea a- 
cestora un dejun la Palatul Con
greselor.

Georges Dejardin și Tudor Io- 
nescu au rostit scurte toasturi.

★
Ambasadorul României la 

Bruxelles, Alexandru Lăzărea- 
nu, a oferit luni seara, în onoa
rea delegației P.C.R., un dineu 
la care au participat, intre al
ții, Jos van Eynde, vicepreședin
tele P.S.B., Guy Matthot și Jan 
Luyten, secretari naționali ai 
P.S.B., Gerrit Kreveld, secretar 
național adjunct, senatorul 
Georges Dejardin, membri ai 
Biroului național al P.S.B. și alți 
militanți ai Partidului socialist, 
deputați, lideri sindicali. Au 
fost, de asemenea, prezenți E. 
Anseele, ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor, Henri Polin și 
I. Troclet, miniștri de stat, E. 
Jaumotte, rectorul Universității 
libere din Bruxelles.

în cadrul convorbirilor ami
cale, desfășurate cu prilejul di
neului într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost abordate 
probleme privind colaborarea și 
cooperarea dintre cele două par
tide și cele două țări, precum și 
aspecte ale colaborării și coope
rării în domeniile economic, teh- 
nico-științific și cultural.

SOSIREA DELEGAȚIEI
U.G.S.R. LA PEKIN

PEKIN 1. — Corespondentul 
'Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite: Delegația Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., a sosit marți 
la Pekin, într-o vizită tn R. P. 
Chineză.

La aeroport, delegația a fost 
întimpinată de Tzi Pang kui, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Chinez, 
U Da, membru al C.C. al P.C.

Chinez, vicepreședinte al Comi
tetului revoluționar orășenesc 
Pekin, Liu Si Ciuan, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, membru al 
conducerii Adunării Reprezen
tanților- Muncitorilor din orașul 
Pekin, Shen Cen, secretar gene
ral al secției legături externe a 
C.C. al P.C. Chinez, și alte per
soane oficiale.

A fost prezent, de asemenea, 
Aurel Duma, ambasadorul Româ
niei la Pekin.

Seara, în cinstea delegației a 
fost oferită o masă.

în cadrul unei declarații 
de presă făcute la Bonn, 
Karsten Rohwedder, secretar 
de stat Ia Ministerul Econo
miei al R.F.G., a anunțat că 
schimburile economice dintre 
Republica Federală a Germa
niei și Republica Democrată 
Germană vor depăși anul a- 
cesta 4 miliarde de mărci 
vest-germane, înregistrînd 
cel mai mare volum cunos
cut pînă în prezent. în pri
mele 9 luni ale anului in 
curs, livrările de mărfuri 
vest-germane în R.D.G. au 
sporit cu 17 la sută, iar livră
rile de mărfuri din R.D.G. 
către Germania Federală au 
sporit cu 20 la sută fată de 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Karsten Roh- 
vvedder a declarat că măsu
rile luate în luna iulie a.c., 
privind introducerea unei 
taxe de 6 la sută la expor
turile vest-germane către 
R.D.G. și scutirea de taxe a 
importurilor din R.D.G. au a- 
vut efecte pozitive asupra 
schimburilor dintre cele două 
state germane. Pentru anul 
1971 se prevede o creștere in 
continuare a schimburilor e- 
conomice dintre R.F.G. și 
R.D.G. — a declarat cl.

Dezbaterile din 
parlamentul italian

• DUPĂ 180 de ore de ședință 
neîntreruptă, consacrată alter
nativ dezbaterilor asupra decre
tului guvernamental de redre
sare a economiei italiene și 
proiectului de lege privind insti
tuirea divorțului, Camera Depu- 
taților a aprobat în cursul nop
ții de luni spre marți, cu 359 
voturi, contra 246 așa-numitul 
„Decret-bis“ din 26 octombrie, 
care prevede o serie de măsuri 
anticonjuncturale menite, în in
tenția guvernului, să favorizeze 
dezvoltarea producției și pro
ductivității muncii, să asigure 
noi resurse financiare pentru 
investiții, să garanteze stabili
tatea monedei și să acopere o 
parte din deficitul administra
ției publice.

Proiectul de lege, care pen
tru prima oară în istoria Italiei 
asigură obținerea oficială a di
vorțului, înfrîngindu-se, astfel, 
opoziția bisericii, a fost adoptat

list, Socialist Unitar, Socialist 
al Unității Proletare, Republi
can, Liberal și independent de 
stingă, contra a 286 exprimate 
de reprezentanții Democrat- 
creștinilor, monarhiștilor și Miș
cării sociale italiene.

• AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România la Vie- 
na, Dumitru Aninoiu, a înmî- 
nat un dar în cărți românești 
Institutului de limbi romanice 
din cadrul Academiei de Co
merț mondial. Lucrările, care 
cuprind cele mai diverse do
menii de creație — literatură, 
istorie, geografie, economie po
litică — vin să completeze fon
dul de volume . românești al 
Institutului, unde, de anul tre
cut, funcționează un rectorat 
de limbă română.

IRLANDA DE NORD. — O clădire deteriorată la Belfast în 
urma unei explozii.

• PREȘEDINTELE R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, cu so
ția. va sosi la 10 decembrie 
anul acesta intr-o vizită oficială 
in Italia la invitația președin
telui Italiei, Giuseppe Saragat — 
informează agenția Taniug.

Instalarea noului 
președinte mexican

• ÎN MEXIC a fost instalat 
marți noul președinte al țării, 
Luis Echeverria Alvarez, ales 
in urma scrutinului de la 5 iu
lie a.c.

Lider al partidului de guver- 
nămint — Partidul Revoluțio
nar Instituțional — Echeverria a 
promis, in cadrul campaniei 
sale electorale, că va continua 
liniile directoare ale politicii 
predecesorului său, Gustavo 
Diaz Ordaz, transpunînd în 
practică programele privind 
dezvoltarea economică și socială 
a țării. Aceste programe pun 
accentul pe aplicarea reformei 
agrare și crearea de noi locuri 
de muncă.

Luis Echeverria Alvarez, în 
vîrstă de 48 ani, este de profe
sie avocat. Intre anii 1964—1968 
el a făcut parte din vechiul 
guvern al președintelui Gustavo 
Diaz Ordaz, dețlnind, ultima 
dată, portofoliul de ministru al 
afacerilor interne.

cu 319 voturi pentru, exprima
te de partidele Comunist, Socia-

Ședința unor comisii permanente 
ale C.A. E. R.

La Moscova a avut loc șe
dința a XlV-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru in
dustria alimentară. La ședință 
au luat parte delegații din Bul
garia. Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, Ro
mânia, U.R.S.S. și Ungaria. In 
calitate de observatori au par
ticipat reprezentanții Republicii 
Cuba.

Comisia a elaborat o serie de 
măsuri privind realizarea hotă- 
ririlor Sesiunii a XXIV-a a 
C.A.E.R. și ale ședinței a 48-a 
a Comitetului Executiv al Con
siliului referitoare la adincirea 
și perfecționarea colaborării ță
rilor membre C.A.E.R. in dome
niul industriei alimentare.

Totodată a fost examinată 
problema privind noile forme de 
colaborare între țările membre 
ale C.A.E.R. Ia efectuarea cer
cetărilor științifice și tehnice. 
Comisia a adoptat recomandări 
referitoare la dezvoltarea cola
borării țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1971—1975

Comisia a aprobat planul său 
de lucru pe anul 1971 și pe pe
rioada 1971—1973.

Ședința a decurs intr-o at
mosferă prietenească și de în
țelegere reciprocă.

între 24 și 27 noiembrie, la 
Praga s-au desfășurat lucrările 
celei de-a XlX-a ședințe a Co
misiei permanente C.A.E.R. 
pentru probleme valutar-finan- 
ciare.

La lucrări au participat dele
gații din R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, 
R.P. Polonă, R.P. Mongolă, Re
publica Socialistă România, R.P. 
Ungară și Uniunea Sovietică. 
In conformitate cu acordul din
tre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F. 
Iugoslavia, la ședință a partici
pat o delegație a R.S.F. Iugo
slavia. Au participat de aseme
nea reprezentanți ai Băncii In
ternaționale de Colaborare Eco
nomică.

Acordul asupra bugetului pe anul 1971, 
încheiat între cancelarul Kreisky, șeful gu
vernului minoritar socialist austriac și Frie
drich Peter, șeful micului partid liberal de 
opoziție, atrage atenția observatorilor sce
nei politice austriece. Va duce acest acord 
la o evoluție care să aibă ca punct final 
„o mică coaliție" guvernamentală socialist- 
liberală, după modelul celei de la Bonn ? 
La Viena predomină impresia că o ase
menea constelație politică, fără precedent 
in formulele guvernamentale austriece, ar 
putea fi finalul logic, pe termen lung, al 
.tratativelor desfășurate săptămîna trecută 
[tratative al căror rezultat imediat a fost 
acordul privitor la bugetul pe anul viitor).

Un guvern de „mică coaliție" care n-ar 
putea fi, în mod normal, constituit decît în 
urma unor noi alegeri, nu reprezintă 
pare-se o formulă de stringentă actuali
tate. Oferindu-și sprijinuT proiectului, de 
buget al guvernului socialist, liberalii per
mit cancelarului Kreisky să treacă cu suc
ces examenul primei mari dezbateri par
lamentare de la învestitura sa, în aprilie 
a.c. Tn schimb, liderul socialist a promis 
conducătorilor liberali o reformă a legii 
electorale. Această reformă care, așa cum 
este concepută nu are nevoie decît de o 
majoritate simplă în parlament, urmează să 
fie supusă dezbaterii adunării legislative 
in cursul acestei săptămîni (și votată înain
te de adoptarea bugetului). O asemenea 
desfășurare a fost cerută de liberali. Ei

urmează, de altfel, să fie principalii bene
ficiari ai modificării sistemului e ectoral. 
Luindu-se ca bază voturile înregls‘rate Ia 
scrutinul din 1 martie, repartiția locurilor 
în parlament în lumina modificări or pre
conizate la legea electorală ar fi urmă
toarea : 89 socialiști, 83 populiști și 11 libe-
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rali (actualmente ; 81 socialiști, 78 popu
liști și 6 liberali). Noua lege, care prevede 
creșterea numărului de deputați, restrînge- 
rea drastică a numărului circumscripțiilor 
electorale și suprimarea „clauzei de 5 la 
sută" pentru obținerea unui mandat parla

mentar, avantajează, în mod vădit, parti
dele minoritare și face mai dificilă obți
nerea majorității absolute de către un sin
gur partid.

Se pune întrebarea de ce socialiștii, ei 
înșiși un mare partid, cu veleități majori
tare, au promovat un mecanism electoral 
care-i avantajează pe minoritari. Abil tac
tician, cancelarul Kreisky este, în mod in
dubitabil, conștient de repercusiunile pe 
termen lung ale reformei electorale. El a 
dorit, însă, să se asigure pentru viitorul 
imediat și să înceapă, cu sprijinul celor 6 
deputați liberali realizarea programului 
său pentru o „Austrie modernă", program 
al unui guvern minoritar care este în orice 
moment la discreția unei moțiuni de cen
zură a parlamentului. Considerente con
vergente par să fi dominat și decizia libe
ralilor, al căror lider, Friedrich Peter, de
clara la sfîrșitul săptămînii trecute că a în
cheiat acordul cu socialiștii „pentru a asi
gura continuitatea dezvoltării economice a 
țării"...

Dincolo de mobilurile tactice, nimeni la 
Viena nu poate exclude de acum încolo ca 
„mica coaliție parlamentară de facto" so- 
cialist-liberală (termenul aparține șefului 
partidului populist Hermann Withalm) să 
pună jaloanele unei colaborări care să se 
extindă la nivel guvernamental.
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• CELEBRUL navigator soli
tar britanic, Francis Chichester, 
va încerca din nou să traver
seze Oceanul Atlantic la bordul 
unei ambarcațiuni cu pînze. în 
cadrul unei conferințe de pre
să, ținută luni la Londra, Chi
chester a anunțat că tentativa 
sa va începe la 13 decembrie. 
El a relevat că speră să par
curgă distanța de 4 003 mile ma
rine între Bissau și San Juan 
del Norte în 20 de zile.

• STATELE UNITE și-au în
cetat zborurile de recunoaștere 
cu avioane ,,U-2“ deasupra zo
nei Canalului de Suez, infor
mează agențiile de presă citind 
surse oficiale ale Departamen
tului de Stat. In prezent, nu e- 
xistă planuri pentru noi zbo
ruri de recunoaștere, afirmă 
sursele citate, dar - asta nu în
seamnă că ele nu vor fi reluate 
dacă Administrația le va con
sidera necesare.

Protocol comercial 
româno-suedez

• IN URMA tratativelor care 
au avut Ioc la Stockholm, marți 
a (ost semnat protocolul co
mercial privind listele de 
mărfuri ce vor face obiectul 
schimburilor între R.S. Româ
nia și Suedia în anul 1971. Pro
tocolul a fost semnat din par
tea română de Petre Sin, di
rector în Ministerul Comerțu
lui Exterior, iar din partea 
suedeză de Hans Ewerlof, di
rector în Ministerul Afacerilor 
Externe al Suediei. La sem
nare au fost de față Eduard 
Mezincescu ambasadorul R.S. 
România în Suedia, și membrii 
celor două delegații.

• LUNI a avut loc în capitala 
Yemenului de sud, Aden, fes
tivitățile prilejuite de aniversa
rea a trei ani de la obținerea 
independenței acestei țări. Cu 
acest prilej, șeful statului, Sa
lem Robya Aii, a rostit o cu- 
vîntare în care a anunțat că 
țara sa se va numi Republica 
Democratică Populară a Yeme
nului. Robya Aii a prezentat un 
plan de dezvoltare a economiei. 
Tot luni, la Aden a avut loc o 
paradă Tnilitară la care au asis
tat delegații din statele arabe 
și din alte țări ale lumii.

• JOSEPH Rhodes, mem
bru al Comisiei prezidențiale 
însărcinate cu anchetarea in
cidentelor din orășelele uni
versitare americane, a decla
rat că doi clin membrii Găr
zii naționale care au partici
pat în primăvara trecută la 
reprimarea demonstrațiilor 
de Ia Universitatea Kent se 
fac vinovati de omucidere. 
Se știe că in timpul inciden
telor de Ia această universi
tate, patru studenți au fost 
împușcat! de către membrii 
Gărzii naționale. După cum 
a subliniat Rhodes, agenții 
F.B.I.-ului au constatat că 
doi din membrii Gărzii na
ționale s-au deplasat la Uni
versitatea de Kent cu inten
ția de a ucide. „F.B.I.-ul. a 
spus el, cunoaște acest lucru 
dar nu i-a acuzat formal în 
fața unui mare juriu fede
ral".

Rhodes a subliniat că va 
cere ca această afacere să fie 
adusă în fata unui asemenea 
juriu pentru ca cei vinovați 
de uciderea studenților să fie 
trași la răspundere.

Mari demonstrații 
de protest în Spania
Mari demonstrații de 

protest au avut loc luni 
Ia Barcelona și în alte 
localități spaniole. După 
cum reievă agențiile de 
presă, miile de demon
stranți au condamnat 
hotărîrea autorităților 
spaniole de a trimite 
spre judecare în fața 
tribunalului militar un 
grup de 16 cetățeni 
basci.

Tot în semn de protest, a- 
proximativ 15 000 de studenți 
din Barcelona au hotărit să

nu mai participe la cursuri 
pînă la 3 decembrie, cînd ur
mează să înceapă procesul. De 
asemenea, salariații din peste 
90 de întreprinderi metalur
gice, de construcții și indus
trie ușoară au participat luni 
la greve de scurtă durată.

Agenția France Presse pre
cizează că împotriva demon
stranților de pe străzile Bar
celonei au fost trimise impor
tante forțe de poliție călare, 
și că au avut loc incidente, 
soldate cu numeroși răniți. 
Totodată, poliția a operat 
arestări.
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