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In zilele de 18 și 19 iunie 1973 a avut loc Ple
nara Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
seeretar general al Partidului Comunist Român.

1) La primul punct al ordinii de zi, Plenara a 
dezbătut și aprobat raportul Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea și perfec
ționarea învățămîntului în România.

In încheierea dezbaterilor la această problemă a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara a aprobat in unanimitate concluziile și 
sarcinile cuprinse în cuvîntarea secretarului general 
al partidului.

Comitetul Central a stabilit ca, in spiritul propu
nerilor Comitetului Executiv, al concluziilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu și al recomandărilor fă
cute de participants la discuții, să se definitiveze 
hotărîrea cu privire la perfecționarea învățâmintu- 
lui, corespunzător cerințelor dezvoltării economico- 
sociale a societății noastre socialiste. Hotârirea ur
mează să fie dată publicității. Totodată, s-a sta
bilit ca, la sfirșitul fiecărui an de invâțâmint, sâ se 
prezinte Comitetului Central o informare cu privire 
la modul in care se aplică măsurile adoptate.

2) Plenara a analizat modul in care sint transpuse 
în viață notărîrile partidului și statului nostru cu pri
vire la rolul femeii in viața politică, economică si 
socială a țării, și a dat o inaltă apreciere contr - 
buției aduse de milioanele de femei ia progresul 
patriei, la înflorirea României socialiste, la formarea 
unui tineret sănătos, animat de nobilele idealuri 
ale socialismului și comunismului.

In încheierea discuțiilor la acest punct al ordinii 
de zi a luat cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara C.C, al P.C.R, și-a însușit in unanimita
te concluziile secretarului general al partidului și 
a stabilit, finind seama de complexitatea sarcinilor 
izvorîte din programul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, noi măsuri referitoare la pro
movarea tot mai activă a femeilor in intreaga viață 
social-politică a țării, îmbunătățirea condițiilor lor 
de muncă și de viațâ. Hotârirea va fi dată publi
cității.

3) Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat realizarea 
Complexului hidroenergetic și de transport Dună- 
rea-Marea Neagră, prin reluarea lucrărilor de exe
cuție a canalului Dunărea-Marea Neagră, con
struirea noului port maritim la Constanța Sud-Agi« 
gea și a hidrocentralei de la Cernavodă.

4) Aprobind in unanimitate informarea privind re
zultatele aplicării măsurilor stabilite da plenara 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973 in legătură 
eu îmbunătățirea organizării activității economico- 
sociale, Comitetul Central a stabilit ca organele de 
partid și de stat sâ acționeze in continuare pentru 
aplicarea cu fermitate a măsurilor adoptate, asigu- 
rînd o mai bună folosire a forței de muneâ, repar-

btorea cadrelor in producția —cte^o-c rabonafao- 
rea și simplificarea operatului odmjnistrtrtrv.

5) Plenara GG al P.GR. a apraoat in
tace informarea cu privire la compact;a, efectwf 
și structura organizatorică a partidu’ui. Pe-c-: a 
stabilit sâ se ia măsuri in continuare pentru afir*a- 
rea continuo a roiului conducător ol partduk.< m 
intreaga viațâ politică, econom că și soc aâ a țârii, 
pentru creșterea conștiinței socialiste a maselor in 
spiritul idea Iun Lor societății noastre, ai eccii si 
echității socialiste, pentru mob'Kzorea c*gc a tu
turor ocmeru'or munoi — români, rsagnargerma- 
și de alte nauonoi.tcti — la înfăptuirea ia un nivel 
calitativ superior și înainte de termen a sort in ‘ar 
actualului plan cincinal

6) Plenara GG al P.GR- a apraoat m .‘a- șutate 
informarea cu privire La powbca de cadre. Comite
tul Central a trasat tuturor orga re Lor ce part'd, ce 
stat și obștești sarcina de a desfășura in continuare 
o activitate multilaterală in domeniul formării si 
promovării cadrelor, sâ le dervohe acestora aptitu
dinile de buni organ zatori și conducători politici, 
inaite trăsături etice și morale, pentru a-și pune în
treaga capacitate și putere de muncă in siujba în
făptuirii politicii partidului si statului nostru.

7) La propunerea tovarășului Ni co ce Ceausescu, 
Plenara GG al P.GR. a hotârit «n ura-* —..tote con
stituirea Congresului oeputctilor canLor popuiore 
județene. Congresul urmează sâ se întrunească o 
dotă la cinci ani și sâ dezbată ooncipcleLe proble
me ale dervohor-! Roasăntei, mdushr plenul de dez
voltare econom»co-soc.ai«, precum si a he masuri, 
să fie un organ de participare le gă o reprezentan
ților cetoțer. or Io conducerea ten. E va cup’ "de 
totalitatea deputat ik>r con$« or populare județene 
și municipiului București.

Crearea unui astfel de organism as.gură, direct 
și democratic, verificarea reală a justei»’ politicii 
partidului și statu!u< nostru, creșterea răspunderii 
tuturor cetate- or in întreaga activitate de condu
cere a țării noastre.

Comitetul Central a hotârit. totodată, organaarea, 
din patru in patru ani, a Conferinței pe țară a pre
ședinților consiliilor populare comuiaie si orâse- 
nești, iar din doi in doi ani a conferințelor județene 
aie președinților consiliilor populare 
orășenești.

Plenara a hotârit ca aceste măsuri 
legiferării Marii Adunări Nationale.

8) La ultimul punct cl ordinii de zi, 
deptat unele hoteriri organizatorice.

In urma măsurilor care s-au luat m 
mai bune repartizări a cadrelor ș. -^ărr conduce
rii unor ’ . * .
sif Banc și Ion Dincă au trecut in munca de prirn»- 
secretari la județele Mureș și, respectiv, Argeș. In 
legătură 
mitate eliberarea lor din funcția 
GG cl P.C ®

cs^wio’e si

so He s-puse

Henora o a-

comitete județene de part’d, tararâș'i la-

cu aceasta, Plenara a aprobat in wnani- 
de secretari ai

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

cu privire la dezvoltarea
și perfecționarea învățămîntului

Stimați tovarăși,

în raportul prezentat plena
rei a fost înfățișat un bilanț 
al înfăptuirii hotăririlor Comi
tetului Central din 1968, al apli
cării legii învățămintului. După 
cum se vede, am obținut o se
rie de rezultate în mai buna 
organizare și desfășurare a pro
cesului de invățămînt. in asi
gurarea cadrelor necesare dife
ritelor domenii ale activității 
economico-sociale. învățămintul 
nostru asigură predarea la un 
nivel mai înalt a unor cunoș
tințe și satisface, aproape in 
totalitate, necesarul de cadre 
de specialiști. Acesta este un 
rezultat de seamă al activității 
desfășurate de partid in dome
niul pregătirii cadrelor, al ridi
cării nivelului general de cu
noștințe al tineretului și al în
tregului nostru popor.

Așa cum se înfățișează în 
raportul prezentat plenarei și 
cum cunoaștem din viață, in 
domeniul învățămîntului conti
nuă să se mai manifeste încă 
o serie de neajunsuri. în pri
mul rind, consider că trebuie 
să subliniem faptul că Minis
terul Educației și învățămintu- 
lui, instituțiile de învățămint, 
ministerele care au atribuțiuni 
în domeniul învățămîntului, nu 
au acordat atenția necesară și 
nu au urmărit în suficientă 
măsură înfăptuirea hotăririlor 
plenarei, realizarea prevederilor 
legii învățămîntului. Aceasta a 
făcut ca în învățămîntul de toa
te gradele să mai dăinuie lipsuri 
serioase.

Sint lipsuri în ce privește 
planificarea necesarului de ca
dre. atit in domeniul școlilor 
profesionale, al cadrelor medii, 
cît și în învățămintul superior. 
O planificare judicioasă cere o 
cunoaștere mai bună a perspec

tivei de dezvoltare economică- 
socială a țării. Avem un plan 
cincinal, avem prevederi pe o 
perioadă mai îndelungată, dar 
am impresia că nu s-a ținut 
seama in suficientă măsură de 
acestea pentru a se asigura pre
gătirea cadrelor de care avem 
realmente nevoie și pentru a se 
evita școlarizarea unor cadre 
pentru specialități sau sectoare 
de care nu avem nevoie. De a- 
ceea avem astăzi unele sectoa
re cu surplus de cadre, pe care 
trebuie acum să le îndrumăm 
spre recalificare, spre produc
ție.

Nu in suficientă măsură s-au 
apiicat prevederile cu privire 
la legarea învățămintului de 
Dractică, de viață. S-au obținut, 
e drept, și rezultate bune în 
această direcție. Pe de altă par
te, organizarea de ateliere, de 
laboratoare, dotarea lor necesi
tă un anumit timp. După cum 
ați auzit din cuvintul unor to
varăși, sint în curs o serie de 
măsuri privind realizarea de 
construcții și de dotări care vor 
îmbunătăți mult situația, mai

(Continuare în pag. a Ill-a)

ȘEDINȚA PLENARĂ
A CONSILIULUI SUPREM
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE 

SI SOCIALE
9

în ziua de 19 iunie a avut 
loc, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ședința ple
nară a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și So
ciale.

Consiliul Suprem a examinat 
și aprobat proiectul planului de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România 
pe anii 1974—1975, hotărînd să 
se treacă de îndată la defalcarea 
sarcinilor sale pe centrale in
dustriale și întreprinderi. Tot
odată, Consiliul Suprem a sta
bilit ca în întreaga activitate de

pregătire și realizare a acestor 
prevederi să se urmărească a- 
plicarea riguroasă, fermă, a in
dicațiilor cuprinse în concluziile 
privind planul pe 1974 prezen
tate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ja ședințele din 
cursul lunii iunie ale Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. și 
Biroului Permanent al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale.

Consiliul Suprem a stabilit ca 
pentru următoarele șase luni să 
se ia toate măsurile pentru re
alizarea integrală a planului pe

1973, la toți indicatorii, astfel 
incit acesta să reprezinte o 
bază trainică pentru buna pre
gătire a planului pe 1974.

Totodată, ministerele econo
mice să ia măsuri energice pen
tru realizarea planului de in
vestiții pe 1973 și pregătirea 
documentațiilor și a proiectelor 
pentru obiectivele prevăzute în
1974.

în continuare, Consiliul Su
prem a aprobat unele îmbună
tățiri în componența și condu
cerea secțiunilor de specialitate.

Ședința Comisiei de Elaborare

Intrucrt tovarășul Aurel Duca a fost numit amba
sador, Plenara a aprobat in unanimitate eliberarea 
sa din funda de membru supleant al Comitetului 
Executiv al GG al P.C.R.

Pletora a hotârit completarea numărului mem
brilor GG al P.C.R. In acest sens, a aprobat in 
imor.'T to:e trecerea dm rindul membrilor supleanți 
in = _ membrilor GG al P.C.R. a tovarășei Mag- 
cc'ef»o FHpos, președinta Uniunii Sindicatelor din 
Industria Ușoară.

Plenara a hotărit in unanimitate mărirea număru
lui membrilor Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
de Io 21 la 2X

In sp 'tul notoririi Plenarei privind creșterea rolu
lui femeilor in viața politică, economică și socială 
a țârii, promovarea lor in activitatea de conducere, 
Comitetul Central a aprobat in unanimitate, ia pro
punerea tovarășului Emii Bodnoraș, membru al Co
mitetului Executiv, ai Prezidiului Permanent al C.C. 
oi P.GR., a egerea ca membri ai Comitetului Exe
cutiv al QG ai P.C.R. a tovarășelor Elena Ceaușescu, 
director generai a! Institutului Central de Cercetări 
Comice, si Una Gobanu, prim-secretor a! Comitetu
lui de oo^ d oi sectorului li — București. De aseme- 
reo, Pîenora a ales in unan;n;.ate ca membri su
pleantă oi Comitetului Executiv al C.G ol P.C.R. pe 
tovcrcseMagdalena FîT.paș s- Aurelia Dănilă, pre
ședinta Com tetu’ui județean Cluj “ol femeilor.

de zi o Plenarei, 
Nicolae Teode- 

i oamenilor

La punctele înscrise pe ordinea 
ou luat cuvintul tovarășii: cccd. 
rescu. vicepreședinte c» Asoc at-ei oamenilor de 
ști nță, prof. uni». Ludox z Takacs, vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor munc de naționalitate mc; 
ghioro, Ștefan Pascu, roctond Universității „Babes: 
Bolyai' din Cluj, Andrei Cervencorici, prim-secretar 
al Comitetului județean Arad al P.C.R., acad. 
Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Gheorghe Vasilichi, președintele 
Comisiei pentru sanătaie, muncă și asigurări so
ciale a M.A.N., Ion Anton, rectorul Institutului poli
tehnic din Timișoara, Constantin Dâscâlescu, prim- 
secretor al Comitetului județean Galați al P.C.R., 
Saxona Gâdea, președinta Consiliului Național al 
Femeiiar, Olimpia Solomonescu, președinta Comi- 
tetulu județean Prahova ai femeilor, Aurelia Dănilâ, 
președinta Comitetului județean Cluj al femeilor, 
Agurița Alexandrescu, secretar ai Comitetului muni- 
c pal Bacău al P.C.R., luliana Bucur, directoarea In- 

-de- integrate de lină din Constanta, Gheor
ghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central 
ol Uniu-iii Generale a Sindicatelor, Gheorghe 
Cioară, prim-secretar al Comitetului municipal Bucu- 
resV o' P.C.R., Mihai Telescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Timiș al P.C.R., Ludovic Fazekas, 
pr secretar al Comitetului județean Harghita al 
P.C.R., Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare.

I a Proiectului Programului
Partidului Comunist Român

Sub . .
Nicolae Ceaușescu, în ziua 
19 iunie, a avut loc ședința Co
misiei de Elaborare a Proiectu
lui Programului Partidului Co
munist Român, document care 
urmează să fie supus dezbate
rii organizațiilor de partid, în
tregului popor și prezentat spre

președinția tovarășului 
de

aprobare Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

Comisia a analizat și discutat 
cu acest prilej tematica Proiec
tului Programului partidului.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care s-a referit la

orientările ce trebuie să le aibă 
proiectul de program, la direc
țiile de activitate - - -
lucru al comisiei.

în unanimitate, 
însușit orientările 
secretarului general al partidu
lui.

și modul de

comisia și-a 
și indicațiile

Hotărîrea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

cu privire la realizarea Complexului
Hidroenergetic și de transport Dunărea

Programul elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului pre
vede accelerarea dezvoltării eco
nomiei ca sarcină primordială a 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România.

în acest cadru se va asigura 
o puternică dezvoltare a indus
triei. a celorlalte ramuri, parti
ciparea crescindă a țării noas
tre la circuitul economic inter
național. Ca urmare vor crește 
considerabil necesitățile de tran
sport pentru aprovizionarea in
dustriei cu materii prime și-ma
teriale și livrarea unor cantități 
sporite de produse la export.

Tinînd seama de aceste cerin
țe obiective ale progresului eco
nomic al țării — subliniate cu 
claritate de tovarășul Nicolae

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEA UȘESCU

cu privire la rolul femeii în viața 
politică, economică și socială a țării

Stimați tovarăși,

Dezbaterile au reliefat că ra
portul prezentat plenarei este, 
în general, acceptat. într-adevăr, 
în societatea noastră socialistă, 
femeile ocupă un loc important ; 
ele au adus și aduc o contribu
ție considerabilă în toate sectoa
rele de activitate, munca și 
creația lor sint încorporate în 
tot ceea ce am realizat și reali
zăm. Așa cum se arată în ra
port și cum s-a precizat Și în 
dezbateri, există ramuri de ac
tivitate unde femeile reprezintă

60—70 la sută, avînd rolul hotă- 
ritor în înfăptuirea programu
lui partidului. De altfel, ținînd 
seama că din totalul populației, 
femeile reprezintă 51 la sută, 
înseamnă că nici nu se poate 
concepe, și nici nu se poate 
vorbi despre construcția socia
lismului, despre înfăptuirea 
programului de dezvoltare a 
țării, fără participarea activă la 
întreaga viață socială a femei
lor. De aceea, ceea ce trebuie 
de fapt să discutăm acum este 
să vedem ce trebuie făcut spre 
a asigura condițiile propice

pentru creșterea contribuției 
femeilor la înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului.

Desigur, nu putem da decît 
o înaltă apreciere muncii fe
meilor. De altfel, apreciind ac
tivitatea muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor am inclus, în
totdeauna, și femeia care, din 
punct de vedere social, nu 
poate fi tratată în mod sepa
rat. Nu este practic posibil să

(Continuare în pag. a IlI-a)

Marea Neagră
Ceaușescu în _____
din 18—19 iunie 1973 . ............
tul Central al Partidului Comu
nist Român hotărăște :

1. Realizarea Complexului hi
droenergetic și de transport Du
nărea—Marea Neagră, prin re
luarea lucrărilor de execuție a 
canalului Dunărea-Marea Nea
gră. construirea noului port ma
ritim la Constanta Sud—Agigea 
și a hidrocentralei de la Cerna
vodă.

2. Aceste obiective vor fi in
cluse in planurile de dezvoltare 
economică-socifllă a României.

3. Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor și Ministe
rul Energiei Electrice vor trece 
imediat la elaborarea studiilor 
tehnico-economice și a proiecte
lor de execuție pentru construc
ția acestor obiective.

4. Ministerele de specialitate 
vor lua toate măsurile ce se 
impun in vederea asimilării uti
lajelor de mare capacitate nece
sare lucrărilor de execuție la a- 
ceste obiective, cît si pentru

cadrul Plenarei
Comite-

'șantierele altor investiții simi
lare.

5. în vederea folosirii avanta
jelor pe care le oferă transpor
turile maritime si fluviale. Co
mitetul de Stat al Planificării, 
împreună cu ministerele intere
sate vor face propuneri pentru 
amplasarea de obiective indus
triale in zona canalului Dună
rea—Marea Neagră.★

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român apreciază 
că realizarea Complexului hidro
energetic și de transport Dună
rea Marea Neagră reprezintă o 
necesitate a dezvoltării activi
tății economice a tării si reflec
tă totodată potențialul actual al 
industriei, capacitatea creatoare 
a națiunii. Comitetul Central iși 
exprimă convingerea că stă in 
puterea muncitorilor, tehnicieni
lor, Specialiștilor, a întregului 
nostru popor să înfăptuiască a- 
cest măreț obiectiv al edificării 
socialismului și comunismului 
in România.

Tovarășul Nicolae Ceausescu
>

a primit delegația 
P. C. din Japonia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit 
marți după-amiază, delegația 
Partidului Comunist din Japo
nia, condusă de tovarășul To
rnio Nishizawa, membru al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.J. Din- delegație fac 
parte Shichiro Takeuchi, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Shiro Toyoda. membru al C.C.’ 
al P.C.J. și Hiroshi Kikunami, 
adjunct al șefului Secției Inter
naționale a C.C. al P.C.J.

La primire, au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

In cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej s-a fă
cut un schimb de informații

despre evoluția situației din ță
rile respective, despre activi
tatea celor două partide in ul
tima perioadă, precum și cu 
privire la unele probleme de 
interes comun privind situația 
internațională și mișcarea co
munistă și muncitorească inter
națională. A fost subliniată do
rința comună de a dezvolta in 
continuare relațiile de priete
nie dintre P.C.R. și P.C.J., spre 
binele ambelor partide și po
poare, in vederea promovării 
țelurilor comune ale democra
ției, independenței, progresului 
social și păcii in lume. Totoda
tă, a fost exprimată dorința 
celor două partide de a-și adu
ce contribuția la dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor dintre 
România și Japonia în intere
sul popoarelor român și japo
nez, al păcii și colaborării in
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de 
caldă și prietenească.

In Editura Politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la adunarea populară din București 
consacrată aniversării a 125 de ani de la 
Revoluția din 1848 și a unui sfert de veac de 
la naționalizarea principalelor mijloace de 
producție

16 iunie 1973
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Un obiectiv major
al întrecerii uteciste ECONOMIILE

Utilizarea cu maximă eficiență a materiilor prime și materialelor, a energiei si combustibilului, 
evitarea risipei sub orice formă, trebuie să fie preocupări permanente ale fiecărui tînăr

SPIRITUL
GOSPODĂRESC

ÎN ACȚIUNE
9 Maistrul Georgescu și cei 70 de

tineri cm nu vor să cheltuiască

Atelierul de autoatillri de 1* 
întreprinderea mecanică Mu*- 
cel, condus de maistrul Dumi- 
tru Georgescu, a realizat, prin 
forțe proprii, toate utilajele ne
cesare unei vopsitorii moderne 
cu o capacitate de 50 000 de ma
șini anual. Pe acewtă cale, 
uzina a economisit 5 000 000 lei 
valută. Cu doi ani în urmă, 
maistrul Georgescu a adunat 
în jurul său aproape 70 de ti
neri cu eare a lucrat apoi, fără 
întrerupere, cîte 10 și chiar 12 
ore pe zi, ui tind de ora la care 
«e încheie programul, preocu
pați doar de rezolvarea proble
melor, mereu altele, mereu 
complicate, ridicate de utilajele 

din

cele
*iei

vMiute doar în desenele 
proiectele de execuție.

— Am satisfacția că, 
mai pretențioase utilaje de
>u fost executate de echipa pe 
care o conduc, ne spune tinărul 
maistru Toader Badea. A fost 
deatal de greu, dar acum dnd 
aproape totul e gata, rămîne 
doar experiența acumulată, 
doar bucuria că am făcut un

lucru ca lumea, că instalațiile 
care pînă ieri erau pe hîrtie 
azi funcționează.

Printre coautorii de onoare ai 
acestei lucrări se numără și lă
cătușii Ion Popescu. Sandu Du
mitru, Bucur Cornel și Aurel 
Voicu.

Prima linie din cadrul vopsi - 
toriei funcționează cu rezultate 
bune de mai bine de o lună. 
Următoarele două sînt in pnobe 
tehnologice, li «e aduc ultimele 
retușuri, astfel încît săptămîna 
viitoare să poată intra și ele 
în producție, cu cel puțin 10 
zile înainte de termenul plani
ficat.

— Pînă la 23 August, vom 
termina și celelalte 3 linii, așa 
cum ne-am angajat, ne asigură 
maistrul Dumitru Georgescu. 
'Pe urmă, cei mai buni dintre 
noi vor rămîne tot aici, ca me
canici de întreținere a utilaje
lor pe care le-am construit fi 
montat împreună.

IUSTIN MORARU

ină:
BiTom AlffOClAWT

Trei clădiri cochete, amintind 
de stilul căsuțelor de odihnă 
construite în munți, în jurul 
eabanelor, au modificat recent 
peisajul Uzinei mecanice de u- 
tiii) chimic, București. Cele trei 
căsuțe pastelate sînt în fapt cĂ- 
Milne clădite de uzină pentru u- 
eenief Aspectul lor, oarecum in
solit, ne previne că ne aflăm în 
fiți unei premiere,

— tntr-adevăr, încuviințează 
irig. Dorin Racoeeanu, șeful 
secției mecano-energetic, acest 
•ti! de cămine, experimentat 
pentru prima oară la noi, este 
o premieră națională. Avem un 
mare număr de ucenici la ca
lificare, iar căminul existent 
este în același timp impropriu 
fi insuficient Eram în căutarea 
unei soluții rapide pentru a re
zolva problema cazării uceni
cilor...

Soluția s-a ivit sub forma u- 
nui proiect lucrat în itellerel* 
Institutului Proiect București. 
Clădirile, extrem de simple, al- 
e£tu<te din patru camere, însu- 
mfnd A) de locuri, sînt prevă
zute cu grup sanitar, grup so
cial, un culoar larg, mobilat cu 
dulapuri pentru haine si ali
mente. Bineînțeles, nu lioseste 
încălzirea centrală și iluminatul 
electric. Căminele au avantajul 
că pot fi construite extrem de 
reped0—cele trei de la U.M.U.C. 
au fost ridicate în numai 13 zile.

— De fant cele 1? zile au tre
buit înmulțite eu 3. precizează 
Ton Moraru. secretarul comitetu
lui U.T.C. Tinerii uzinei au lu
crat cot la cot cu constructorii.

trei schimburi pe zi! Prin muncă 
voluntară au fost săpate funda
țiile, șanțurile pentru canaliza
re. a fost împrejmuit terenul, 
s-au amenajat spațiile verzi în
conjurătoare (De notat că, în a- 
celași timp, a fost amenajat și 
parcul sportiv eu cele trei te
renuri ale sale ? handbal, volei 
și baschet).

După turnarea „clasică" t 
fundației, construcția constă nu
mai în operații de montaj. Că
minul este executat în întregi
me din panouri prefabricate din 
beton celular autoclavizat 
(B.C.A.) — un afiestec de de
șeuri de aluminiu, lemn șî 
lianți, cu proprietăți termoizo- 
latoare. Costul unui astfel de că
min este de trei ori mai scă
zut decît cel al unei construcții 
obișnuite. Avantajele oferite — 
preț de cost redus, construire 
rapidă, calități funcționale foar
te apropiate de cele ale mate
rialelor de construcție obișnui
te, au făcut ca mai mulți con
ducători de întreorir-deri să po
posească Ia U.M.U.C. pentru a 
so documenta în vederea pre
luării noului tio do cămine. 
Pentru anul 1974 U.M.U.C. pre
vede construirea a încă sa«e 
clădiri asemănătoare. Trebuie 
remarcat că același fel de con
strucție poate căpăta folosințe 
diverse ! cămine, cantine, clu
buri, atellere-școală și chiar 
săli de festivități.

MONICA ZVIRJINSCHI

ZECE VAGOANE
DE COMBUSTIBIL LA

„DECONTUL NEGLIJENTEI"
Autobaza 7 Giurgiu a între

prinderii de transporturi auto 
București. O curte betonată, bine 
îngrijită de altfel, în care 30 de 
autocamioane așteaptă plecarea 
în cursă. Zadarnic însă, pentru 
că nici unul din acei „cai-putere~ 
nu pregetă să-și ia startul de pe 
pista de beton bine îngrijită. 
Ziua e înaltă, chiar tîrzie, cîțiva 
mecanici trebăluiesc ceva. Unde
va se desfundă un canal de 
scurgere. Alături, un tractor cu 
motorul în „ralenti". Aud și cîte
va replici : „Unde-i tractoristul ?" 
întreabă cineva. „$tiu eu, o fi 
pe aici pe-aproape..." „Cind 
apare, spune-i să vină în fața 
benzinăriei să remorcheze o ma
șină". „Haida-de, îl deranjezi pe 
om tocmai acuma.-." Tractoristul 
de pe 41-IF-2225 nu apare decît 
mult mai tîrziu. Mașina a fost 
urnită de cițica mecanici din 
apropiere.

Alte patru tractoare stau por- 
cate lingă poarta autobazei în 
deplină inactivitate și asta tn 
timp ce Întreprinderea de mașini 
agricole de alături are o acută 
nevoie de astfel de utilaje. Din 
cele relatate de tovarășul Radu 
Tănase, secretarul Comitetului 
U.T.C. al Autobazei 7 Giurgiu 
se poate deduce concluzia că nici 
viitoarele zile nu vor aduce nici 
o schimbare 
Cauza ? Nu
tuală front de lucru, iar unele 
mașini nu au șoferi.

Situația este tot așa de gravă 
și în cazul autocamioanelor și 
autobasculantelor SR-113. 21-1F- 
1414 nu mai are șofer de pe data 
de 2 iunie, deși mașina se află

în perfectă stare de funcționare. 
In lipsă de altceva însă, auto
camionul „înghite" prin stațio
nare 40 de pe oră. Traian 
Duță, șofer pe 21-IF-2512 a fost 
„sfătuit" să-și ia concediu pen
tru ci mașina lui nu ca putea 
pleca in cursă cel puțin o lună 
din cauza lipsei unor piese de 
schimb (cutie de viteză și grup

favorabil și asupra realizării pla
nului de producție, asupra acti
vității autobazei în general. Iată, 
realitatea: planul pe anul trecut 
la tone kilometru, principalul in
dicator în acest domeniu, a fost 
îndeplinit în proporție de numai 
90 la sută- Iar pentru coloana a 
ll-a transporturi marfă primele

La autobaza nr. 7 din Giurgiu unde datorită
indisciplinei și slabei organizări se înre
gistrează asemenea depășiri a normelor
de consum, majoritatea salariaților sînt
tineri. Paradoxal, organizația U. T. C. se

păstrează în expectativă...

a acestei situații, 
au nici la ora ac-

diferențial). Total nehistificată 
apare, de asemenea, situația î» 
care tint alte două autocamioane 
(31-IF-504 și 31-IF-649). Aflate 
în stare de funcționare perfectă 
(31-IF-649 a ieșit doar cu cîteva 
zile în urmă din reparații capi
tale), nu au părăsit totuși curtea 
autobazei de cel puțin o săptă- 
mînă.

Lista s-ar mai putea continua 
cu încă 10—12 astfel de cazuri. 
Inutil însă pentru că aceeași lip
să de răspundere, același spirit 
de delăsare guvernează o mare 
parte din activitatea autobazei.

Situația se răsfringe astfel ne-

patru luni ale acestui an oferă'un 
aspect mai nefavorabil: doar 66,5 
la sută din plan a fost realizat. 
Restul ? Vin după aceea scuzele, 
zeci de scuze bazate pe „argu
mente solide" : ,^intern o auto- 
bază de periferie cu tranzit de 
mărfuri redus", „nu prea avem 
comenzi.

— Și totuși, unele cauze obiec
tive există, ne asigură inginerul 
Eugen Georgescu, șef de auto
bază adjunct. Lipsa de front de 
lucru și lipsa pieselor de schimb 
creează o situație a cărei rezolva
re nu este de competența noastră. 
Este drept că peste toate aces-

tea se suprapun și lipsa de dis
ciplină a unor conducători auto, 
și consumurile exagerate de car
buranți, ulei și piese de schimb.

— In ceea ce privește consu
murile ridicate, adaugă tot ingi
nerul Eugen Georgescu, ele se 
datorează normelor de consum 
departamentale destul de mari 
pentru autobaza noastră și a co
eficientului de utilizare a capaci
tății destul de ridicat (64 la sută).

Din cele relatate s-ar putea 
trage concluzia că Autobaza 7 
Giurgiu are nevoie de norme 
speciale, de un C.U.C- special și 
— eventual — de încă 10—15 
autocamioane care să „înghită** 
prin staționare alte zeci de mii 
de lei.

Fără doar și poate, cauze 
obiective există. Dintre ele două 
ar fi mai importante: lipsa de 
piese de schimb și slaba calitate 
a lucrărilor de reparații făcute 
de U.R.A. 3 București, fapt se
sizat deseori și de conducerea 
Autobazei. Dar aceste cauze nu 
pot scuza repetatele acte de in
disciplină din partea unor con
ducători auto și acea risipomanie 
care, numai anul trecut, a atins 
o sumă de cîteva sute de mii de 
lei. Iar de la începutul anului și 
pînă în prezent depășirile la con
sumul de carburanți se cifrează 
la peste 100 000 de litri. Situația 
riscă să se permanentizeze dacă 
nu vor fi luate măsuri imediate 
pentru reducerea consumului in
dividual, pentru desființarea ace
lor „ciubucuri pe banii statului", 
pentru instaurarea unei discipline 
ferme în producție-

Sugestia este lansată și Comi
tetului U.T.C. pe Autobază pen
tru că, din discuțiile purtate cu 
tovarășul Radu Tănase, secreta
rul comitetului, rezultă că aceas
tă problemă atît de actuală nu 
a fost discutată pe larg în nici 
o adunare generală. Faptul pare 
cu atît mai paradoxal cu cît ma
joritatea conducătorilor auto de 
la Autobaza 7 Giurgiu sînt tineri.

PA VEL PERFIL

CAMPANIA AGRICOLA

ACCENTE

CEEA CE ESTE,
CEEA CE NU ESTE
Cu clțiva ani In 

urmă, cu ocazia li
nei vizite făcute la 
o universitate din 
New York, cineva 
l-a Întrebat pe rec
torul care ne înso
țea in ce mod țin 
studenții săi legătu
ra cu producția. Ex
presia, tipică pentru 
limbajul nostru, l-a 
surprins o clipă pe 
profesorul american, 
apoi și-a exprimat 
foarte scurt, dar tot 
așa de surprinzător 
(de data aceasta 
pentru noi) părerea 
sa : „Știți, a spus 
el — ințelegind 
sensul Întrebării — 
pe mine nu mă inte
resează ceea ce 
există ; pe mine mă 
interesează ceea ce 
nu există încă". 
S-au cerut explica
ții și el a adăugat : 
„Cunoașterea pro
ducției este impor
tantă pentru ca să 
știi Ia ce nivel s-a 
ajuns, la noi sau in 
altă parte a lumii. 
După aceasta îmi 
pun problema cum 
se poate face altfel 
— mai nou, mai 
bun, mai repede, 
mai ieftin".

Desigur, afirmația 
profesorului new- 
yorkez nu trebuie 
reținută la tonul ca
tegoric. Școala su
perioară americană 
creează mulți prac
ticieni. specialiști 
care dau formă con
cretă unor idei teh
nice ai căror autori 
nu sînt chiar ei, 
persoane, dar 
cepția sa mi-a 
mas în minte

ca 
con- 

ră- 
___ ___ ___ prin 
perspectiva pe care 
o deschide__ învăță-
mtntului în genere. 
Căci, dacă am lnțe- 
les-o bine, în nici un 
fel ea nu ascunde 
vreo urmă de dis
preț la adresa acti
vității industriale 
propriu-zise, activi
tate care reprezin
tă multiplicarea în 
serii mai mari sau 
mai mici a unor pro
totipuri. în același 
timp însă ea condu
ce la ideea că toti 
cei care trec prin 
învățămtatul su
perior au obligația 
să gîndească ei în
șiși, să depășească 
— prin 
minții lor 
existentul, 
zi de zi,

lucrarea
— datul. 
Injectată 

_____  devenită 
cheia învățăturii în
seși, metoda de gîn- 
dire „cu perspectivă" 
ÎI leagă pe tînărul 
specialist de îdeea 
îmbunătățirii, a per
fecționării neconte-

nit«. Desigur, unii 
studenți se vor do
vedi cu mai multă 
imaginație, cu mai 
multe aptitudini, u- 
nii chiar cu talent, 
vor apare diferen
țieri, dar indiferent 
de capacitatea lor, 
mințile vor lucra în 
slujba noului, in 
slujba treptelor su
perioare, a dialecti
cii mai binelui.

Timpul petrecut in 
respectiva universi
tate uu mi-a permis 
să aciincesc punerea 
in practică a princi
piului pe care l-aș 
numi „interesul pen
tru viitor". Astăzi 
însă, cind în țara 
noastră se meditea
ză cu atita seriozita
te la perfecționarea 
școlii românești, vir
tutea aceasta, a 
noului, a lucrului 
care depășește pre
cedentele, cred că 
trebuie să ne pre
ocupe in mod deo
sebit. O spun fiind
că, doi ani, am lu
crat și eu dintr-o 
explicabilă dorință 
de contact cu lumea 
universitară la o ca
tedră de științe so
ciale a unui institut, 
iar întîlnirile cu 
studenții (să fi fost 
niște excepții ?) 
mi-au arătat că In 
unele cazuri 
de-a face in 
mul 
cu un 
gust, 
astfel, 
mulți 
deja satisfăcuți dacă 
elevii lor reușesc 
să se apropie de 
modelele, uneori 
cam învechite, pe 
care le-au moștenit 
ei Înșiși In cursuri 
sau în laboratoare. 
M-a surprins, spun, 
în acele cazuri. în
toarcerea privirii 
doar spre existent, 
și încă spre unul 
despre care nu a- 
veau siguranța că 
reprezintă ultimul 
cuvînt In materie 
tehnică. M-a sur
prins și Împăcarea 
acelor cadre didac
tice cu situația ci
tată, lipsa lor do 
efort pentru a în
toarce mințile tine
rilor spre mai nou. 
spre mal bun, adică 
pentru antrenarea a- 
celor minți într-o 
competiție cu reuși
ta și cu viitorul, 
deopotrivă. Iată de 
ce, în destul de 
multe cazuri, tinerii 
absolvenți 
cum au
sau cum
că s-a mal

avem 
siste- 

de lnvățămlnt 
practicism în- 
Am observat, 
ca destul de 
profesori sînt

lucrează 
văzut, 

văd 
făcut.

■ II
Iată de ee unii — 
după cîte 10—15 ani 
de meserie, nu se 
pot lăuda că au scos 
din mintea lor un 
șurub, o piuliță, 
deși, poate, și-au 
„făcut datoria". E 
foarte puțin !

Citez, spre exem
plificare, un singur 
caz — dintre sutele 
care se pot da : o- 
biectele de uz cas
nic. Cine privește 
vitrinele cele mai 
bune din lume poate 
aduna în imaginație 
kilometri de rafturi 
cu produse de ace
lași tip (tirbușoane, 
crătiți, valize, apara
te electrice diverse 
etc.), dar în sute de 
variante, care mai 
de care mai frumoa
se, mai îmbietoare. 
Nu poți, deci, să 
nu-ți pui întrebarea: 
unde sînt mințile a- 
celea inginerești care 
să adauge in vitrine
le noastre, produsele 
noastre, in stare să 
concureze — și să 
depășească ! — reu
șitele celorlalți? S-au 
obținut unele succe
se în ultimii ani, dar 
nu poate să nu ne 
îngrijoreze faptul că 
tipul de tirbușon (ca 
să iau un exemplu 
sub limită) a rămas 
același, sub privirile 
stagnante ale unor 
ingineri care ar tre
bui și-n somn să vi
seze modele noi. Dar 
ei nu l-au învățat pe 
altceva ! Să ne ui
tăm în vitrinele cu 
jucării : se prezintă, 
mai bine lucrurile 
acolo ? Dau aceste 
exemple fiindcă nici 
pentru tirbușoane, 
nici pentru valize 
sau jucării nu tre
buie cine știe ce in
dustrie. Tn cele mal 
multe țări ele se lu
crează în cooperati
ve de invalizi :

De ce insuflăm 
studenților într-o 
proporție atît de 
mare doar satisfacția 
(o numesc suficien
ță) de oameni care 
„asimilează" idei și 
procedee ? Pentru 
un timp, a asimila 
bine un produs de 
clasă este foarte im
portant. Imediat insă 
privirile trebuiesc 
lăsate să treacă pes
te ceea ce există, 
determinate să in
venteze ceea ce nu 
există încă.

Abia atunci un in
giner este un INGI
NER !

11 ajutăm pe tinăr, 
pe student să fîn- 
dească așa ?

EUGEN 
FLORESCU

DESPRE SECERIȘ - LA TIMPUL PREZENT

FIECARE PALMA DE PAMINT

Se lucrează la prițitul sfeclei Foto: GH. CUCIJ

SA PODEASCĂ

Cu ce acțiuni specifice
se înscriu tinerii?

• •

Unii recuperează metru cu metru,
alții risipesc cu hectarele

Fiecare palmă de teren agri
col trebuie să producă, să aducă 
venituri cooperativelor agricole, 
economiei naționale. Pe terito
riul județului Alba, de mai bine 
de două săptămîni a început o 
iargă acțiune pentru depistarea 
tuturor spațiilor cuprinse între 
construcțiile zootehnice, curți, 
terenurile din plantațiile de 
pomi, capetele tarlalelor, tere
nurile din gospodăriile popu
lației, în vederea lnsămlnțărli 
lor cu porumb și alte plante 
agricole. Aceste terenuri, la pri
ma vedere, par suprafețe ne
glijabile, dar la scara întregu
lui județ ele însumează sute de 
mii de hectare ce pot aduce 
mii de tone de produse agrico
le. Deci, punerea în valoare a 

■ acestor terenuri, care pînă acum 
au fost virane, constituie una 
din preocupările organelor și

. organizațiilor de partid și
U-T-C., eît și a conducerilor uni
tăților agricole de stat și coope
ratiste.

Dintr-o situație existentă la 
Direcția generală județeană 
pentru agricultură, industrie 
alimentară și ape rezultă că au 
fost depistate peste 760 hectare, 
suprafață care a «1 fost însă-

mințată cu sfeclă furajeră (325 
de hectare), borceag (106 hec
tare), porumb masă verde (85 
de hectare) și alte culturi între 
care porumb siloz, dovlecei și 
ovăz. De pe aceste terenuri se 
va obține o cantitate însemnată 
de furaje, ceea ce va contribui 
la asigurarea unei hrăniri mai 
substanțiale a animalelor din 
fermele zootehnice ale județului.

Aici, putem evidenția unități
le agricole care au reușit să 
depisteze suprafețe însemnate 
de teren si să le însămînțeze 
rum sînt • cele din Cingud, 
Ighîu, Sîntimbrie, Mirăslău și 
altele. Numai la C.A.P. Noșloc, 
prin efortul tinerilor din comu
nă. s-a reușit să se redea agri
culturii o suprafață de 3 hecta
re teren care, cultivată ci po
rumb siloz, va asigura furaje 
pentru hrana a 100 animale pe 
60 zile. Sigur, și în sectorul 
cooperativelor agrleole de pro
ducție mal sînt rezerve, ca de 
exemplu la C.A.P. Teiuș, Cugir 
Spăloaca, Cisteiul de Mureș și 
altele. Trebuie să menționăm 
predarea în circuitul agricol a 
unor Însemnate suprafețe d^> 
către întreprinderile agricole do

stat Aiud, Lunca — Mureș, Blaj 
și Jidvei.

Din păcate, mai sînt și unele 
neînțelegerii din partea unor 
șantiere de construcții și a unor 
fabrici. Dacă vom analiza 
felul cum este folosit te
renul din perimetrul acestora, 
vom ajunge la concluzia că sînt 

multe locuri unde acestuia nu 
1 se dă nici o utilitate, deci și 
aceste spații putînd fi folosite 
pentru producerea unor culturi 
alimentare, ori furajere, menite 
să întregească fie fondul cen
tralizat de produse al statului, 
fie cel " ‘

Un 
partea i 
fabrici 
C.A.P. ( 
Fabrica ,___ ________
construcții Sîntimbru șî-a des
chis pe 6 hectare din cel mai 
bun teren o carieră de nisin. 
Fabrica și-a închis de un an d* 
zile cariera, dar nu s-a gîndit 
să niveleze terenul pentru s se 
putea lucra, ba maî mult, și-a 
deschis o nouă carieră pe o 
suprafață de 4 hectare teren 
arabil, proprietatea aceleiași 
cooperative. După cîte am aflat.

de furaje.
exemplu negativ din 
unor șantiere sau a unor 
l-am constatat pe raza 

Crăciunelul de Jos. Aici, 
i pentru materiale de

aceste cariere au fost deschise 
de fiecare dată fără o aprobare 
prealabilă din partea organelor 
în drept Credem că acum a- 
ceste organe vor lua măsurile 
ce se cuvin, nu de alta dar 
poate de data aceasta vor cu
noaște mai bine Legea nr. 
12/1968 privind apărarea, con
servarea și folosirea terenurilor 
agricole. în aceeași situație se 
află I.J.C.M. Alba, Șantierul 
de căi ferate Cluj, Trustul d* 
construcții Brașov, I.S.P.S 
Deva, întreprinderi ce lucrează 
pe raza județului care fie că 
depozitează la voia întîmplării 
produse de balastieră oe tere
nul agricol, fie că formează 
drumuri pe unde le convine șe- 
ferilor sau altele nu respectă 
termenul de redar * 
agricol a terenurile 
porar în folosinj 
piardă an de an în 
tități de produse 
credem că trebuie, 
derile agricole pj 
acestor terenuri s| 
voie ca orice alt j 
folosească terenuri 
decît cu o aproba] 
celor In drept. I

OVIDTf

circj

Practic a început numărătoa
rea inversă. Recolta a două mi
lioane trei sute de .mii de hec
tare trebuie strînsă și depozitată 
pînă la ultimul bob. -Următoa
rele zece zile coincid cu efor
turile depuse pentru întreținerea 
culturilor, strînsul rurajelor, re
pararea ultimelor dintre com
binele ce impun revizii și o te
meinică organizare. Ritmul re
coltării se vrea intens. In acest 
scop tot ceea ce se întreprinde 
acum urmărește eliberarea for
ței de muncă pentru cele zece- 
cincisprezece zile cît va J 1 
secerișul. Combinele sînt deta
șate în cadrul aceluiași județ 
dar mai ales de la o zonă la 
alta. Conducerea ministerului de 
resort a înlesnit detașarea 
cîtorva zeci de mii de combine, 
această măsură organizatorică 
permite înjumătățirea încăr
căturii de terenuri ocupate de 
păioase pe combină ; realizarea 
unui ritm de lucru la recoltat 
cu mult superior celor înregis
trate în anii trecuți. Unitățile 
agricole din județele Dolj, Arad 
și Teleorman, de pildă, vor 
scurta perioada de recoltare cu 
trei zile, cele din Tulcea și 
Constanța cu patru zile, iar cele 
din Botoșani, Timiș, Ialomița, 
Brăila și Bihor cu trei pînă la 
cinci zile.

în acest moment de cumpănă 
pentru ritmul și calitatea lu
crărilor

dira

mecanizatorilor, cooperatorilor, 
lucrătorilor din I.A.S. și specia
liștilor este realizarea recoltă
rii într-un timp scurt și fără 
pierderi. în acest scop, prin tot 
ceea ce se face se urmărește 
asigurarea, pe toată perioada 
secerișului, unei funcționări 
continue, un timp cît mai înde
lungat din zi, a fiecărei comu
ne. In cadrul secțiilor de meca
nizare se realizează acum ulti
mele retușuri la combine, spe
cialiștii direcției agricole rea
lizing graficul recoltării păioa- 
selor în fiecare unitate agricolă. 
Iar activitatea celor aproape 
douăzeci de mii de tineri ai sa
tului, după cum ne spunea to
varășul Traian Dicu, prim se
cretar al Comitetului județean 
Olt al U.T.C., își subsumează e- 
forturile preocupărilor gene
rale ale agricultorilor din ju
deț. Inițiativa lor e formulată 
ca o chemare : „fiecare com
bină să funcționeze maximum 
de timp din zi" ; pentru aceasta, 
în cadrul cooperativelor agri- i

zile bune de lucru. Iar pentru 
reducerea pierderilor au ‘ 
adaptate 
aparatul 
sporirea 
combină 
forță de 
loace de____ _ ___
permită o funcționare de 
puțin douăsprezece ore din zi.

Tulcea: „Echipe uteciste pe 
combine"

1 771 fost
dispozitive speciale la 
de treier care permit 

etanșeității. . Fiecare 
este astfel echipată cu 
muncă, cu saci și mlj- 
transport încît să i se 

cel

,în dialogul avut cu tovarășul 
Florea Radu, președintele Con
siliului Tineret sătesc din cadrul 
Comitetului județean Tulcea al 
U.T.C. ni s-a înfățișat pe larg 
paleta de acțiuni cu care orga
nizațiile U.T.C. se înscriu în 
această operativă campanie a- 
gricolă a anului. In primul rînd, 
peste 80 la sută dintre combi
nele concentrate anul acesta pe 
suprafața de peste o șută 
mii de hectare cu păioase 
județului, vor fi deservite 
către uteciști. Circa două

de 
a 

de 
mii

cole tinerii s-au constituit 
formațiuni mixte de lucru 
vor lucra pe combine, la trans
portul cerealelor, eliberatul su
prafețelor de paie și însămîn- 
țarea culturii dublea peste șai
zeci de mii de hectare. Ince- 
pînd de luni. în fiecare organi
zație U.T.C. uteciștii ce vor lu
cra pe combine, participă la șe
dințe de Instructaj. Specialiștii 
din cooperativele agricol^JBM 
de la S.M.A. prezint

de tineri cooperatori și meca
nizatori alcătuiesc aceste for
mații mixte de lucru. în pre
zent se desfășoară acțiunea de 
pregătire a lor. în cadrul in
structajelor se insistă în primul 
rînd pe organizarea muncii — 
cheia de boltă în materializarea 
strădaniei de impulsionare a 
ritmului de lucru. Totodată, în 

de cooperative- agri-

' asemenea, de către uteciști. La 
Ceamurlia de Jos, Dâieni, Mah- 
mudia, Adighiol și Luncavița, 
toate mijloacele de transport 
vor fi deservite de către tineri. 
Iar în adunările uteciste au fost 
adoptate hotărîri ce asigură an
trenarea tuturor elevilor și stu
denților veniți în vacanță' a ti
nerilor navetiști la transportul 
noii recolte, pregătirea în bune 
condițiuni a depozitării și la 
eliberarea terenului de paie în 
vederea asigurării frontului de 
lucru pentru mecanizatori ce 
au de însămînțat în cultură du
blă peste 50 000 de hectare. Ac- 
ționînd pe drumul : cîmp-ham- 
bare, tinerii tulceni fac totul 
pentru ca noua recoltă să fie 
depozitată fără pierderi. In ma
ximum de timp.

Ilfov: „Zece ore cu combina, 
patru ore la arat"

Pentru organizațiile U.T.C. 
din județul Ilfov, pregătirea 
campaniei agricole a început 
încă de la 1 iunie. In acest 
sens, ne spunea tovarășul Ion 
Minea, prim secretar al Comi
tetului județean U.T.C., s-a 
luat măsura adoptării de către 
fiecare comitet U.T.C. din 
C.A.P., I.A.S. și S.M.A. a unor 
măsuri concrete privind consti
tuirea și instruirea echipelor 
formate din tineri care vor lu
cra pe combine și la transpor
tul noii recolte. Cîteva sute de 
tineri vor intra în componența 
echipelor service în vederea de
panării rapide a defecțiunilor. 
Cei 1 680 de mecanizatori ute- 
ciști s-au angajat să lucreze, 
zilnic, zece ore cu combina și 
alte patru ore la arat, in ve
derea însămînțării cu culturi 
duble a celor 50 000 de hectare 
planificate. Elevii și studenții 
aflați în vacanță vor fi antre
nați la activitățile din cimp, 
dintre ei constituindu-se forma
țiile de lucru ce vor acționa la 
eliberarea terenurilor de paie, 
împreună cu pionierii, uteciștii 
vor participa la recoltarea gri
ului de pe terenurile unde nu 
poate pătrunde combina. Tine
rii vor constitui prezențe active 
pe toată perioada desfășurării 
lucrărilor de recolarea păioase- 
lor, obiectivul esențial al mun
cii constînd în recoltarea fără 
pierderi a griului și orzului de 
pe cele 130 359 de hectare culti
vate In cel mult 12 zile bune 
de lucru.

GH. FECIORU
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Cuvîntarea 
NICOLAE
cu privire ia dezvoltarea

tovarășului 
CEAUȘESCU 
și perfecționarea invățămîntului

(Urmare din pag. I)
:u seamă în învățămîntul su
perior, m învățămîntul profe
sional și în cel de specialitate 
ehnici. Și-a făcut însă loc o 
inumilă mentalitate — la Mi- 
listejiil Educației și Invățămin- 
tului și la unele cadre didactice 
— <ă nu ar fi necesar ca în toa
te domeniile să se pună accent 
P* practică. Această mentalitate 
tre o influență negativă asupra 
ealizării hotăririlor plenarei Co- 
riitetului Central din 1968 cu 

rivire la legarea învățămintu- 
ui de viață.

Consider că o lipsă serioasă a 
Ministerului Educației și Invă- 
ămintului este faptul că nu a 
uat măsurile corespunzătoare 
pentru asigurarea, în bune con- 
iițiuni, a generalizării învăță- 
nintului de 10 ani. Dimpotrivă, 
s-au emis tot felul de teorii, 
?are puteau să ducă, pînă la 
irmă, la abandonarea ideii de 
generalizare a învățământului 
ie 10 ani.

Unele lipsuri s-au manifestat 
>i în activitatea consiliilor 
populare și a comitetelor jude
țene de partid, mai ales in ce 
privește îndrumarea învățămin- 
:ului de cultură generală și pro- 
fesional. Nici de la Comitetul 
Central — mă refer la Secreta- 
riat, la organele centrale de 
partid care trebuiau să veghe
ze la aplicarea hotăririlor — 
nu s-a exercitat un control te
meinic, nu s-a acționat cu des
tulă fermitate. La rîndul său, 
Consiliul de Miniștri, care răs
punde de înfăptuirea prevede
rilor legii, a hotăririlor de par
tid. nu a exercitat un control 
si o urmărire efectivă, perma
nentă a realizării sarcinilor sta
bilite.

Dacă asemenea stări de lu
cruri negative nu s-ar fi ma
nifestat, dacă ele ar fi fost mai 
botărît combătute, ne-am fi pu- 
tut înfățișa acum cu rezultate 
mai bune. Cred că e bine ca, 
după cinci ani. cind discutăm 
ceea ce am realizat, cind luăm 
noi măsuri în vederea imbună- 
tâtirii întregii activități in în
vățămînt, să menționăm aceste 
neajunsuri, pentru ca ele să fie 
eliminate, astfel încit să țțutem 
realiza in mai bune condițiuni 
ceea ce vom stabili în această 
plenară.

După cum ați văzut, se fac o 
«erie de propuneri, cred, judi
cioase. care asigură dezvoltarea 
intr-o formă unitară a întregu
lui sistem de invățămînt din 
țara noastră. Avem posibilita
tea să urmărim, intr-o concepție 
unitară. întregul proces de în- 
^ățămint și de pregătire a ca
drelor. incepind de la grădini
țele de copii.

Grădinițele trebuie să facă și 
ele parte din procesul de edu
care și formare a copilului. în- 
vățâmintului preșcolar nu i s-a 
acordat la noi suficientă atenție. 

I a trebui ca în viitor, așa cum 
| se prevede în material, să fie 
I cuprinși efectiv toți copiii în a- 
' cest sistem- sau. in orice caz, 
cel puțin in ultimul an. Consi- 

| der măsurile ce se propun în 
I întregime juste. Va trebui să 
I cream condiții materiale ca, 
realmente, copiii pînă la 6 ani 
să poată primi o anumită edu
cație și anumite cunoștințe care 
să le faciliteze intrarea în în
vățămîntul propriu-zis. Trebuie 
să considerăm grădinițele ca 
o parte a invățămîntului, pre
gătitoare — dacă vreți —. dar 
ca o parte a învățămîntului.

învățămîntul de 10 ani este 
conceput acum, duoă părerea 

.mea. intr-o formă mai unitară. 
1 Aceasta creează posibilitatea ge- 
țneralizării lui. a înfăptuirii 
Șfcfjgativității ca întregul tineret 
să absolve 10 clase. Trebuie pă
răsita vechea mentalitate și ve

chea situație de a pierde pe 
drum circa 10 la sută din copii. 
Școala, învățătorul, profesorul 
sînt obligați să găsească formele 
de educație cele mai corespun
zătoare pentru ca toți copiii să 
parcurgă această perioadă obli
gatorie de invățămînt. Obligația 
statului, a societății, nu este 
să-i scoată afară din școală pe 
cei care învață mai greu, ci să 
găsească mijloacele potrivite 
pentru a-i ajuta pe toți copiii 
să-și însușească cunoștințele 
corespunzătoare. Să creăm și 
sisteme separate, de cămin, de 
internat pentru acei care au 
condițiuni mai grele, să le asi
gurăm profesori speciali. Pe 
alții să-i trecem în școli spe
ciale, în așa fel incit, practic, 
întregul tineret să parcurgă cele 
IC clase obligatorii. Este inadmi
sibil să mai existe astăzi tineri 
care să se ducă la armată cu 
una sau două clase de școală, 
învățămîntul trebuie să asigure 
cadrul și măsurile necesare ca 
întregul tineret să-și însușească 
cunoștințe la nivelul a 10 ani 
de școală.

Formele propuse aici sînt ac
ceptabile și, după cite am în
țeles. toți tovarășii au fost de 
acord cu ele Cei 10 ani vor fi 
realizați în trei trepte : ridul 
primar, gimnaziul și liceul. De 
ce este nevoie să procedăm ast
fel ? Pentru că sistemul de pînă 
a?um — cind după clasa a VIII-a 
tineretul se despărțea, o parte 
mergînd spre școala profesională 
și alta spre liceu — dezorganiza 
școala. Trebuie să mergem pe 
un sistem unitar de 10 ani, nr- 
mînd ca după aceea să se facă 
separarea celor care merg ia 
liceu și a celor care merg în 
învățămîntul profesional. Cu o 
subliniere : — ca în primii doi 
ani de liceu, ultimii doi ani de 
școală din cei zece obligatorii, 
trebuie pus un mare accent pe 
cunoștințele practice. întregul 
invățămînt trebuie să pregă
tească tineretul pentru produc
ție. pentru m’Jhcă. $i tînărul din 
liceu și cei din universitate tre
buie sâ fie in stare sâ execute 
o muncă concretă în societatea 
socialistă. Fiecare trebuie să 
înțeleagă că nu se pregătește 
sâ devină funcționar, ci pentru 
a contribui La sporirea avuției 
naționale. Consider că trebuie 
sâ înscriem ca principiu de bază 
în hotărîrea Comitetului Central 
și în lege, că învățămîntul tre
buie să pregătească tineretul 
pentru muncă și viață. Aceasta 
este sarcina fundamentală a ți
nui invățămînt cu adevărat se
rios, capabil sâ pregătească po
porul pentru construcția societă
ții socialiste și comuniste. (A- 
p lăuze).

Este necesar sâ aducem o serie 
de îmbunătățiri formelor și me
todelor de predare. Există o 
preocupare destul de susținută 
pentru a se lăsa profesorului 
mai mult timp liber în vederea 
studiului și altor activități. Mai 
puțină preocupare există însă 
la pedagogul nostru de a lăsa 
copilului timp de studiu. Copiii 
sînt supraîncărcați cu predarea. 
Există un număr prea mare de 
ore de predare. Aceasta este 
valabil și în învățămîntul supe
rior. Trebuie să mergem cu ho- 
tărîre la îmbunătățirea proce
sului de învățămînt. în primul 
rînd, este necesar să se înțe
leagă faptul că elevul, studentul, 
nu pot învăța nelimitat. Noi în 
trecut ceream 6 ore de activi
tate pentru tineretul pînă la 
virsta de 18 ani. Este clar că nu 
se poate impune zilnic elevului 
— și cred că aceasta e valabil 
și pentru student — mai mult 
de 6 ore de învățămînt — în 
care să fie incluse și orele de 
clasă și practica. Este suficient 
să se învețe în școală 30—36 
ore pe săptâminâ, in care să 

fie inclusă predarea, seminarul, 
laboratorul, practica. Dacă vrem 
ca copilul, tînărul să poată în
văța temeinic, trebuie să re
ducem orele de predare. încăr
cate cu elemente inutile, cu 
repetări fără discernămînt. să 
aducem serioase îmbunătățiri 
metodelor și formelor de pre
dare în învățămîntul nostru de 
toate gradele.

S-a vorbit aici despre învăță
mîntul în limbile naționalități
lor conlocuitoare. Pe drept cu- 
vînt in raportul prezentat s? 
subliniază justețea politicii 
partidului nostru în acest do
meniu. rezultatele obținute în 
crearea unui învățămînt larg 
pentru în-tregul tineret, inclusiv 
în limbile naționalităților con
locuitoare. rezultatele deosebite 
ale întregii politici naționale a 
partidului nostru.

Se pune problema : este sau 
nu necesar ca tînărul de națio
nalitate maghiară sau germană 
să învețe în școală și limba 
româna ? Cred că nu asigurîn- 
du-i condiții să învețe această 
limbă i-am face o nedreptate, 
ci invers, dacă l-am lăsa în 
ccntinuare să nu cunoască limba 
română. In felul acesta l-am 
pune într-o situație de inegali
tate față de tineretul român, 
deoarece practic în felul acesta 
el nu ar putea avea acces li
ber la toate formele superioare 
de învățămînt. Am mai spus 
si cu alte prilejuri : noi nu vom 
putea crea institute speciale de 
fizică, chimie sau alte speciali
tăți pentru tinerii care nu cu
nosc limba română. De aceea, a 
nu crea condiții pentru învă
țarea limbii române ar însemna 
Ră-l punem pe tînărul maghiar 
sau german intr-o situație de 
inegalitate față de colegul său 
român. Nu am fi marxiști, nu 
am fi comuniști dacă am proce
da în felul acesta. Una este să 
asigurăm — și trebuie să asi
gurăm — posibilitatea tuturor 
de a învăța in limba proprie, și 
alta e obligația noastră, a so
cietății. de a-i sprijini pe tinerii 
de alte naționalități să învețe 
si limba română. limba de stat 
care-i ajută să aibă acces liber, 
nelimitat, in toate domeniile de 
activitate. Tn felul acesta tre
buie înțeleasă problema.

Tu material se pune și pro
blema ca tinerii de naționalitate 
«■omână din comunele și județele 
unde se vorbește și limba unei 
naționalități conlocuitoare, să 
cunoască și limba acesteia. Este 
cred just, normai. Este necesar 
să luăm măsuri in acest sens, 
sâ creăm condiții corespunzătoa
re. Este evident că intr-un sat 
unde sînt și români și maghiari, 
sau și români și germani, învăță
torul, indiferent că e de naționa
litate română, maghiară sau ger
mană, trebuie să cunoască am
bele limbi. Altfel nu va avea 
posibilitatea să lucreze bine cu 
copiii. De aceea, este necesar să 
ne gîndim la asemenea măsuri 
practice care să corespundă si
tuațiilor concrete din fiecare 
loc, pornind de la necesitatea 
asigurării condițiunilor ca tine
retul să poată învăța în limba 
naționalității respective, și în 
același timp să poată învăța și 
limba română. Limba română 
nu este pentru nici un tînăr 
care trăiește în România o 
limbă străină ! Este limba so
cietății noastre socialiste și tre
buie învățată de toți cetățenii 
români. Numai astfel se pot 
realiza condiții reale de egali
tate în drepturi. Putem discuta 
oricît. dar realitatea aceasta 
este. Nu poate fi egalitate dacă 
cetățenii aceleiași țări nu cu
nosc limba statului, care le 
permite să-și desfășoare activi
tatea în oricare domeniu.

Pornind de aici, doresc să mă 

refer și la problema limbilor 
străine. Nu se poate spune că 
stăm prea bine cu învățarea 
limbilor străine ; dimpotrivă, în 
această direcție există încă 
neajunsuri serioase. Avem obli
gația de a asigura tineretului 
nostru posibilitatea <fe a învăța 
în școli limbi străine. Dacă ne 
gîndim la viitor, la apropierea 
intre națiuni, este clar că în
vățarea limbilor străine consti
tuie o problemă de bază a apro
pierii — nu numai in cadrul 
României. între români și națio
nalități, dar și pe scară mai ge
nerală. Lăsînd insă la o parte 
această perspectivă îndepărtată, 
trebuie să spunem că accesul 
la cuceririle științei și tehnicii 
contemporane nu este posibil 
fără stăpinirea măcar a două 
limbi de circulație mondială. 
Astăzi fără limba rusă nu te 
poți descurca intr-un șir d^ 
probleme tehnice. Fără engleză, 
de ■ asemenea, nu te poți 
descurca în cele mai multe 
probleme tehnice. La fel în ce 
privește germana, franceza. Nu 
îr.tîmplător se predă în școală 
rusa, franceze, engleza și ger
mana. S-a pornit tocmai de la 
necesitățile dezvoltării socie
tății ncastre. Cel puțin în con- 
dițiunile de astăzi. Ce va fi 

.peste 100 de ani se va vedea 
atunci. Se va merge probabil 
spre reducerea limbilor, spre 
apropiere și nu spre diversifi
carea lor. Ca să se înțeleagă, 
oamenii trebuie să poată vorbi 
aceeași limbă. Iată de ce învă
țarea limbilor străine de circu
lație mondială este obligatorie. 
Vina Ministerului Educației și 
Invățămîntului este că nu a 
luat măsuri pentru pregătirea 
cadrelor necesare predării aces
tor limbi și că n-a urmărit pre
darea la nivelul corespunzător 
a acestora. Vor trebui luate ur
gent măsurile pentru a se aduce 
îmbunătățirile ce se impun in 
această direcție.

S-a vorbit aici despre liceele 
de specialitate. Sînt unele 

neajunsuri în organizarea licee
lor tehnice, în specializarea lor. 
în primul rînd, trebuie criticată 
fărîmițarea exagerată a specia
lităților. Dacă vrem să pregătim 
tineri în domeniul chimiei, nu 
avem nevoie să creăm lice-e de 
mase plastice, de cauciuc, de 
fire etc. Trebuie să facem un 
liceu de chimie în care să se 
predea și chimia organică și 
anorganică, și care, în ultimul 
an, să asigure o anumită spe
cializare. Altfel nu vom avea 
nici o finalitate, vom scoate un 
tînăr care nu va avea nici o 
cultură de bază chimică, și care, 
din punct de vedere practic, se 
va pricepe mai puțin decît ab
solventul școlii profesionale să 
lucreze la fibre sau la cauciuc. 
Deci nu trebuie să renunțăm la 
liceul de chimie, ci Ja fărîmița
rea specialității. Același lucru 
este valabil in construcții, de 
mașini, în industria lemnului 
și în celelalte domenii.

în prezent, în construcții de 
mașini, avem circa 7—8 specia
lități de licee. Pînă și contabilul 
se diferențiază pentru coopera
tiva agricolă de producție, pen
tru cooperativa meșteșugăreas
că, pentru cooperativa de 
consum, pentru turism, pen
tru comerțul interior, pentru 
comerțul exterior. Ce fel de li
ceu este acesta ? Noi avem ne
voie de un contabil care să fie 
bun oriunde ar lucra. Regulile 
contabile trebuie să fie unitare 
peste tot, evidența trebuie să 
fie așezată pretutindeni pe 
aceeași bază. Exagerările au 
pornit de la faptul că Ministe
rul învățămîntului n-a condus 
acest învățămînt care a fost 
lăsat în atribuția ministerelor 
de specialitate. Au fost preluate 
vechile școli tehnice menținîn- 
du-se vechea organizare. nu 
s-au adus îmbunătățirile cores
punzătoare. Iată de ce trebuie 
să reorganizăm liceele de spe
cialitate, să le concentrăm, să 
le ounem pe o bază temeinică.

Și în ce privește școlile pro
fesionale s-a alunecat spre exa
gerare. spre fărîmițarea mese
riilor. Trebuie să dăm și tine
rilor din aceste școli o pregăti
re multilaterală. Dacă e vorba 
să învețe o anumită operație 
dintr-un proces de producție, a- 
ceasta se poate realiza în cursuri 
de scurtă durată. De aceea, nu 
trebuie să trasformăm învăță
mîntul profesional într-un mij
loc de a-1 învăța pe tînăr o 
operație simplă. Școala profe
sională trebuie să dea o pregă
tire multilaterală, să creeze 
muncitori de înaltă calificare, 
de care e nevoie peste tot. în 
această privință trebuie să adu

cem îmbunătățiri. Ministerul 
Educației și Invățămîntului nu 
trebuie să se lase — să spun 
așa — condus în această orien
tare de cerințele fiecărui mi
nister, ale fiecărei întreprinderi 
care judecă lucrurile pe mo
ment, fărâ o privire generală. 
De aceea avem un minister al 
învățămîntului, ca să conducă 
unitar, să asigure o politică 
unitară de pregătire pentru toa
te domeniile de, activitate. Cu o 
scrie de observații făcute aici, 
prevederile din raport, referi
toare la învățămîntul general și 
la licee, cred că pot fi acceptate 
și adoptate ca orientare viitoare 
după care să se conducă Minis
terul Educației și Invățămîntu- 
lui, toate ministerele, toți aceia 
care au atribuțiuni în acest do
meniu de activitate.

In ce privește învățamintul 
superior, lucrurile sînt mai 
clare. Aici s-au adus multe 
îmbunătățiri, drumul pe care 
am pornit, punind un accent 
mai mare pe învățămîntul teh
nic, e un drum bun. în funcție 
de prognozele pe care le vom 
avea, este necesar să asigurăm 
ca planificarea specialiștilor să 
țină seama de perspectiva dez
voltării societății noastre. După 
părerea mea. problemele care 
se pun acum in față învăță
mîntului superior sînt mai mult 
de ordin calitativ. Avem, cred, 
suficiente centre universitare ; 
nu este nevoie să ne propunem 
să mai creăm noi facultăți. 
După părerea mea, cel puțin 
pină în 1980 trebuie să punem 
la punct ceea ce avem. Centrele 
de care dispunem pot satisface 
în bune condițiuni necesarul de 
cadre pentru dezvoltarea de 
perspectivă a României. Ceea 
ce se cere acum este ridicarea 
calitativă a întregului învăță- 
mint universitar.

In primul rînd se pune pro
blema îmbunătățirii programe
lor. a specialităților. Și aici tre
buie combătută specializarea 
excesivă. Nu putem avea buni 
specialiști dacă mergem la o 
specializare excesivă. In chimie 
nu putem avea facultăți și pen
tru fibre, și pentru mase plas
tice. și pentru cauciuc. La fel 
în construcții de mașini, în me
talurgie, in energetică. Ingine
rul, indiferent in ce domeniu 
lucrează, trebuie să aibă un 
orizont științific foarte larg. 
Specializarea excesivă, în fapt, 
nu a dus la creșterea cunoștin
țelor. ci la o scădere a nivelului 
invățămîntului. Rectoratele care 
dispun de muilte drepturi tre
buie să acționeze pentru îmbu
nătățirea profilului învățămin- 
tului tehnic superior. Trebuie 
să începem prin a pune ordine 
în concentrarea și reducerea 
specializărilor, mergînd pe ca
lea formării unui inginer cu 
un profil larg, care să poată 
lucra in orice sector al ramurii 
respective. Trebuie să aducem 
îmbunătățiri in sistemul de 
predare, punînd accentul, așa 
cum se intîmplă pe plan mon
dial, pe activitatea de laborator 
și pe activitatea practică. Așa 
cum am prevăzut în lege, pro
fesorul trebuie să-și petreacă 
jumătate din timp cu studentul, 
Ja practică. în rest trebuie să 
lucreze în laboratorul de cer
cetare, tot cu studentul. S-a 
luat un anumit curs în această 
privință, dar trebuie accelerat. 
Trebuie să adoptăm formele 
verificate pe plan internațional. 
Este necesar .să dezvoltăm la
boratoarele. să dotăm corespun
zător atelierele, și să facem 
realmente din ele ateliere de 
producție, de prototipuri de se
rie mică. Trebuie să ajungem 
acolo ca școala să împletească 
organic știința cu producția. 
Dacă vom dezvolta corespunză
tor atelierele în licee și uni
versități, nu va mai fi nevoie 
ca tinerii să-și facă practica in 
uzină.

învățămîntul superior trebuie, 
să pregătească oameni pentru 
producție. Să dezrădăcinăm 
complet mentalitatea care se 
mai întâlnește încă în învăță
mîntul superior și în special la 
unii părinți, potrivit căreia nu 
s-ar cuveni ca, după atâta școa
lă, tânărul să meargă in produc
ție. Dar pentru ce se pregătește 
tînărul nostru ? Pentru a face 
teorie. sau pentru a deveni 
funcționar ? însușirea științei 
celei mai înaintate este nece
sară pentru a spori bogăția 
materială a societății care nu 

se poate realiza în afara pro
ducției. Acest lucru tineretul îl 
înțelege. El are o atitudine 
bună, foarte bună aș putea 
spune. Trebuie îmbunătățită 
insă organizarea școlii pentru a 
asigura tineretului pregătirea 
practică corespunzătoare. Aceas
ta-e una din obligațiile princi
pale pe oare le avem față de 
tânăra generație, față de viito
rul țării noastre. După părerea 
mea, avem o bază temeinică 
pentru a rezolva în următorii 
ani cu succes -această proble
mă. Dispunem și de cadre, 
avem și o bază materială cores
punzătoare. Trebuie să punem 
cu fermitate această sarcină în 
fața învățămîntului nostru su
perior.

Nu doresc să mă ocup de în
vățămîntul pedagogic, de dife
rite forme de pregătire a cadre
lor didactice. Și aici trebuie să 
aducem îmbunătățiri în sensul 
legării învățămîntului de prac
tică. In trecut, învățătorul, pro^ 
fesor.il de liceu știau să conducă 
și activitatea practică — desi
gur, la nivelul cerințelor de a- 
tunci.

Vorbind de orientarea profe
sională, cineva a spus aici că 
trebuie să avem psihppedagogi. 
Dar ce face profesorul? Nu 
intră aceasta în' atribuțiile Iui ? 
Cine poate cunoaște mai bine 
ce înclinații are elevul ? Nu cei 
care predau diferitele discipli
ne.? Trebuie să vie un specia
list din afară care să facă 
teorii abstracte despre cunoaș
terea tânărului? Nu e mai fi
resc să capele asemenea cunoș
tințe psihepedagogice profesorul 
de specialitate care poate ur
mări zilnic înclinațiile tineretu
lui și aprecia, în funcție de a- 
ceastia, în ce direcție trebuie 
orientat ? Pornind de la nece
sitățile de orientare profesio
nală nu înseamnă neapărat să 
creăm noi specialități de pro
fesori. Perfecționînd învăță
mîntul, trebuie să mergem la 
ridicarea nivelului de cunoștințe 
al învățătorului și profesorului, 
la creșterea răspunderii lor. 
Numai’ astfel vom putea obține 
o ridicare calitativă a întregului 
proces instructiv . și educativ. 
Trebuie să ridicăm rolul cadre
lor didactice în procesul edu
cativ, în sensul hotăririlor par
tidului.

In acest sens este necesar să 
crească și rolul asociațiilor co
muniste studențești, participarea 
lor activă la îmbunătățirea pro
cesului instructiv și educativ, 
consultarea studenților în le
gătură cu aceste probleme. 
S-au obținut rezultate bune in 
participarea studenților la cer
cetare. Trebuie să antrenăm 
mai mult studențimea in asi
gurarea linei participări mai 
largi a studenților, a asociații
lor lor la întreaga activitate din 
institute și universități.

în ce privește predarea știin
țelor sociale, activitatea educa
tivă, politică, cetățenească. în 
această privință avem, după 
cum se știe, o hotărîre. Cred 
că este necesar să-i aducem 
anumite îmbunătățiri, în sensul 
unor precizări. Trebuie elimi
nate unele tendințe care încar
că inutil timpul elevilor și stu
denților. realizate unele simpli
ficări. Să asigurăm predarea 
marxism-leninismului, a mate
rialismului dialectic și istoric, a 
cunoștințelor politice, nu repe
tând mecanic an de an aceleași 
lucruri sau reluînd ceea ce se 
face în cadrul organizațiilor 
U.T.C. Trebuie pus accentul nu 
pe predarea lecțiilor, ei - pe 
studiu, pe seminarii, pe antre
narea tânărului la activitatea 
politică, cetățenească. în felul 
acesta și educația politică va 
da rezultate mai bune.

Trebuie să acordăm mai mul
tă atenție creșterii rolului or
ganizațiilor de partid din școli 
și univensități. In prezent nu-și 
îndeplinesc in mod corespunză
tor rolul de organizator și în
drumător al întregii activități 
din învățămînt. Sînt, dacă 
vreți, puțin în urma consiliilor 
universitare. Or. consiliul uni
versitar este sub controlu-l co
mitetului de partid, al organi
zației de partid, nu invers. Tre
buie puse organizațiile de partid 
din universități în drepturile 
lor legitime ! Ele sînt forța 
conducătoare, ele controlează 
activitatea, ele trasează sarcini 
consiliilor universitare ! Comu
niștii, indiferent de gradul lor 
științific, sînt obligați, ca mem

bri de partid, să aplice hotărî- 
rile organizației de partid din 
care fac parte. Desigur, orga
nizația de partid nu-i poate 
spune unui savant cum să re
zolve o problemă științifică, dar 
poate și trebuie să-i spună ce 
să facă el ca membru de par
tid. inclusiv pentru ridicarea 
învățămîntului. Organizația ds 
partid trebuie să controle
ze cum se desfășoară acti
vitatea științifică, cum se 
folosește timpul de muncă in 
școală. Nu e un secret că nu
meroase cadre didactice petrec 
cam mult timp in deplasări îp. 
străinătate. Sîntem partizanii 
unor contacte internaționale 
largi. înțelegem că știința noas
tră nu trebuie să se izoleze ; 
dimpotrivă ! Dar contactele nu 
trebuie să se desfășoare in - 
dauna bunului mers al învăță
mîntului nostru, a calității sale.

Creșterea rolului organizații
lor de partid in controlul și în 
conducerea invățămîntului pre
supune ca ele să vegheze ca 
toate cadrele didactice, să-și în
deplinească obligațiile, să par
ticipe la eforturile pentru ridi
carea nivelului invățămînțului 
nostru.

Trebuie să crească rolul și 
răspunderea comuniștilor in 
conducerea întregii activități 
din învățămînt ! Ei trebuie să 
asigure îndeplinirea liniei par
tidului. Fiecare organizație de 
partid, fiecare comunist poartă 
răspunderea pentru aceasta. Să 
ridicăm în mod hotărît activi
tatea și rolul organizațiilor de 
partid ! Spun aceasta pentru că 
sint aici primii secretari ai co
mitetelor județene de partid. 
Chiar dacă nu m-am referit in 
mod concret la ei, cred că au 
înțeles că aceste critici se adre
sează și comitetelor județene de 
partid. birourilor comitetelor 
județene, inclusiv primilor • se-' 
cretari. care au răspundere di
rectă față de buna desfășurare 
a învățămîntului de toate gra
dele.

Am lăsat la sfârșit Ministerul 
Educației și Invățămtntuliui 
pentru a sublinia că apli
carea tuturor acestor mă
suri necesită o cotitură în 
felul de muncă al ministerului. 
Am avut hotăriri bune. Desigur, 
orice hotărîre. chiar și aceasta 
pe care o luăm acum, poate și 
trebuie permanent perfecționa
tă. Nimic nu e perfect. Dar este •- 
necesar ca Ministerul Educației 
și învățămîntului să asigure so
luționarea operativă, rezolvarea 
la timp a problemelor. Trebuie 
o mai largă atragere a forțelor 
de care dispune învățămîntul 
nostru, inclusiv în cerce
tare. pentru stabilirea mă
surilor corespunzătoare care se 
impun in acest sector. Sper că 
Ministerul Educației , și învăță
mîntului va trage concluziile ne
cesare și. pe baza hotăririlor pe 
care le vom lua, va realiza o 
îmbunătățire substanțială, in
cepind din anul acesta, a înva- 
țămî-ntului.

Se impune, desigur, ca și Se
cretariatul Comitetului Central 
să asigure un control mai efica
ce, mai operativ, asupra felului 
cum se aplică hotăririle Comi
tetului Central, al organelor 
superioare de partid. Cînd vor-, 
besc de Secretariat, cuprind totx 
aparatul nostru, pentru că. în 
fond. Secretariatul poartă răs
punderea organizării si mobili
zării întregului aparat de care 
dispunem, pentru a-și îndeplini 
obligațiile. Se înțelege. cerem 
și Consiliului de Miniștri gă 
exercite un control mai eficient, 
să urmărească permanent cum 
se aplică hotăririle. Nu trebuie 
să ne întâlnim iar peste 5 ani 
ca să analizăm cum se aplică 
aceste hotăriri. In mod opera
tiv, permanent, să aducem per
fecționările care se impun în 
sistemul învățămîntului. Se pun 
mereu noi probleme, se impun 
continuu îmbunătățiri. învăță- 
mi n tul este poate cel mai mobil 
sector social și trebuie să ți
nem permanent seama de acest 
lucru. Activitatea noastră tre
buie să fie și ea foarte mobilă, 
Mai mult ca în alte domenii, 
se cere multă operativitate, 
energie, participare activă.

Sînt convins că, pe baza ho- 
tărîrilor pe care le va adopta 
Comitetul Central, vom putea 
obține ridicarea învățămîntului 
nostru la un nou nivel, ' mai 
înalt, corespunzător cerințe
lor dezvoltării eoonomico-so- 
ciale a țării.

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
cu privire ia roiul femeii in viața politică, 

si socială a tării
economică
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im activitatea femeilor 
i de activitatea generală a 

aii noastre, de lupta intte- 
popor pentru edificare* 

tații socialiste multilateral 
oltate, de eforturile pentru 
area tuturor cetățenilor p-i- 

la un nivel de viață și de 
lizație tot mai înalt.
inînd seama de rolul impor- 
t pe care-1 au femeile în so- 
tate trebuie să soluționăm 
ele probleme sociale mai 

•ie decit am făcut pînă acum, 
ebuie să arătăm, de pildă, 

i nu pe măsura rolului și 
participării femeii la întreaga 
viață socială, se prezintă și pro
movarea femeii în munci de 
conducere. Nu am acordat aten
ție ca, în mod corespunzător cu 
locul și importanța pe care o 
are în societate, femeia să 
participe în toate forurile de 
conducere de partid și de stat, 
în toate organismele unde se e- 
laborează și adoptă măsurile și 
hotăririle privind dezvoltarea 
sccietății noastre. In legătură 

Ucu aceasta, desigur, trebuie 
criticate sindicatele, consiliile 
de femei, Uniunea Tineretului 
Comunist, dar în principal tre
buie să spunem că nici Comi
tetul nostru Central, nici orga
nele de partid nu au acordat 
atenția corespunzătoare. Nu 
este întîmplător că, practic, a- 
proane nu există femei secretari 
ai comitetelor județene de partid 

— abia de citeva luni au fost 
alese cîteva secretare județene 
din rîndul femeilor. Nu este în
tîmplător că in Comitetul Exe
cutiv, care este destul de larg, 
nu există nici o femeie. De 
altfel, chiar în Comitetul Cen
tral de-abia recent, Ia Conferin
ța Națională, am adus îmbună
tățiri in această privință. Tre
buie să recunoaștem că nu s-a 
acordat atenția cuvenită promo
vării femeilor in diferite sec
toare de activitate. Prin aceasta 
partidul și statut societatea au 
fost private de un aport mai 
mare pe care peste jumătate 
din populația țării putea sâ-1 
aducă în soluționarea probleme
lor noastre sociale, in condu
cerea societății. Este clar, tova
răși. că, în aceasta direcție, 
trebuie să aducem corectivele 
și îmbunătățirile corespunză
toare.

Aș avea însă de reproșat ceva 
și femeilor. Ele însele ar trebui 
să fie ceva mai active, să nu 
admită să fie tratate doar ca 
reprezentante în diferite comi
tete. ci să se impună printr-o 
participare mai intensă în viața 
socială.

Dacă vorbim d-e crearea con- 
dițiunilor de deplină egalitate in
tre sexe, aceasta înseamnă că 
trebuie să-i tratăm pe toti oa
menii nu ca bărbați și femei, ci 
în calitatea lor de membri de 
partid, de cetățeni, pe care îi 
judecăm exclusiv după munca 
pe care o depun. Cred că înseși 

femeile trebuie sa acționeze mai 
intens pentru a contribui la li
chidarea stărilor de lucruri ne
gative care mai dăinuie în a- 
cest domeniu.

S-a vorbit aici, pe drept cu- 
vînt, de necesitatea unor mă
suri de ordin social. Am luat 
sau sint în curs de adoptare un 
șir de măsuri. Problema locuri
lor de muncă trebuie privită ca 
o problemă generală, nu ca una 
specială a femeilor. La noi, 
după cum se știe, populația din 
agricultură reprezintă circa 48 
la sută. Avem încă mult de 
făcut pentru a atrage populația 
satelor in industrie. Programul 
elaborat la Congresul al X-lea 
și perspectiva pînă în 1990 pre
vede rezolvarea în linii generale 
a acestei probleme. Sarcina 
noastră este de a urmări reali
zarea acestui program, de-a crea 
locuri de muncă pentru cîteva 
milioane de oameni, care ur
mează să treacă din agricultură 
spre industrie. în acest cadru se 
pune și problema de a asigura, 
in anumite sectoare, condiții de 
ocrotire și de protecție a mun
cii in general, pentru toată lu
mea și, in anumite locuri, spe
cial pentru femei. In acest ca
dru se cer create condiții pentru 
participarea efectivă a femeilor 
în diferite sectoare <le activitate. 
In ultimii doi ani au fost luate 
o serie de măsuri în construc
țiile de mașini — unde se con
sidera că nu pot lucra femei — 
pentru asigurarea locurilor de 
muncă și a condițiunilor cores- 

punzătoare pentru încadrarea 
femeilor.

Trebuie să recunoaștem desi
gur că sint și anumite domenii 
de activitate unde e mai bine 
să lucreze bărbați. In loc să-i 
ținem pe bărbați în munci ușoa
re. să-i îndreptăm spre muncile 
mai grele, unde se cere și un 
efort fizic mai mare. In 
schimb, să asigurăm condi
țiuni ca femeile să ocupe locu
rile de muncă unde, din punct 
de vedere fizic, nu se cer efor
turi deosebite. Uneori însă as
tăzi se intîmplă tocmai invers. 
Nu mai vorbesc de agricultură, 
unde muncile mai ușoare sînt 
făcute de bărbați, iar activita
tea de producție propriu-zisă, 
Ja cîmp, este executată aproape 
în întregime de femei. Deci, 
.este încă mult de îndreptat 
pentru a așeza mai bine lucru
rile în societatea noastră.

Este necesar să luăm măsuri 
pentru a dezvolta mai rapid 
serviciile și producția unor bu
nuri de consum. Avem și în a- 
ceastă privință un program. 
Din păcate. în primii doi ani ai 
cincinalului nu s-a urmărit 
cum trebuie și nu s-a realizat 
în mod corespunzător acest 
program. Nu de mult a fost 
analizată această situație și s-au 
luat măsuri pentru înfăptuirea 
programului, chiar pentru a se 
face mai mult decit ne-am 
propus inițial în planul cincinal 
în această privință.

în mod similar se pune pro

blema și în ce privește creșele 
și căminele. Avem și aici pre
vederi bune. S-a greșit însă 
dindu-se întreaga răspundere 
consiliilor populare, care au 
mers pe linia de a nu construi 
creșe și cămine pe lîngă între
prinderi, ci numai în cartiere. 
A fost o orientare greșită și 
trebuie să revenim asupra ei. 
Creșele și căminele — mai cu 
seamă cele de zi sau săptă- 
mînale — trebuie sâ fie con
struite pe lîngă întreprindere, 
în acest fel. acestea pot fl gos
podărite mal bine : se pot solu
ționa mai ușor decit în cartier 
un șir de piobleme. însăși con
strucția lor se va realiza mai 
repede și în condițiuni mai 
a\anta’oase decît în cartiere. 
Am discutat această problemă 
și va trebui ca incepind de anul 
viitor să se acționeze în acest 
spirit. Am prevăzut să depășim 
cu ceva prevederile cincinalu
lui privind construcția de creșe 
și cămine — și vom urmări ca 
aceasta să se realizeze, ampla- 
sînd construcțiile mai ales pe 
lîngă întreprinderi. Ne-am 
gindit. de asemenea, să tre
cem la realizarea unor con
strucții mai ieftin^, mai simple, 
cum am văzut ca există și în 
alte țâri : aceasta ne va da po
sibilitatea să realizăm un număr 
mai mare de locuri în creșe și 
cămine. Același lucru îl vom face 
și in ce privește căminele pentru 
tineret, spre a putea satisface 
intr-o măsură mai mare cerin
țele.

Desigur, toate aceste probleme 
de ordin social, deosebit de im
portante. sint strins legate de 
dezvoltarea generală a țării. 
Ceea ce se impune insă este ca 
tot ce am prevăzut să fie reali
zat in bune condițiuni. ca toate 
consiliile populare care au răs
pundere directă în realizarea a- 
cestor sarcini, comitetele jude
țene de partid. să urmărească 
mai îndeaproape soluționarea 
problemelor. Această obligație 
revine și ministerelor, celorlalte 
organisme centrale care trebuie 
să vegheze la realizarea obiecti
velor stabilite. Avem destule 
organisme care răspund de bu
nurile de consum, de servicii. 
Am creat și un consiliu special, 

condus de un membru al Comi
tetului Executiv, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Avem 
un minister cu răspunderi în 
problemele sănătății, ministere 
care răspund de diversificarea 
bunurilor de consum, fiecare 
minister are intr-un fel sau al
tul asemenea atribuțiuni. Și mi
nisterele construcțiilor de mașini 
au destule de făcut în această 
direcție. Există insă lipsuri in 
soluționarea problemelor. Se im
pune ca organismul creat pentru 
bunuri de consum să exercite un 
control mai temeinic pentru asi
gurarea îndeplinirii prevederilor 
stabilite in plan, inclusiv pri
vind calitatea și diversificarea 
acestor produse și a serviciilor. 
Dacă vom realiza — și trebuie 
să realizăm — in condițiuni 
bune ceea ce am prevăzut, multe 
din problemele ridicate astăzi 
aici, și care realmente constituie 
greutăți, vor fi soluționate pină 
in 1975.

O altă mare problemă este 
aceea a rolului important pe 
care îl are femeia în societate, 
in a da viață, a crește și a educa 
tinăra generație, in asigurarea 
tinereții însăși a națiunii noas
tre socialiste. Trebuie să spu
nem deschis că, după măsurile 
din 1967. in ultimii ani din nou 
natalitatea a scăzut. Trebuie să 
aducem critici serioase Minis
terului Sănătății, medicilor. Unii 
medici manifestă o atitudine 
lipsită de răspundere față de 
pericolul imbătrinirii națiunii 
noastre. Trebuie aplicată cu ho
tă rire legea punindu-se capăt 
acestor stări de lucruri negative. 
Este necesar ca organele noas
tre de partid, comitetele jude
țene, consiliile populare, Comi
tetul Central, să acorde mai 
multă atenție acestei probleme 
fundamentale pentru dezvoltarea 
societății, a națiunii noastre. 
Pornind de la rolul important, 
vital pe care îl au femeile în 
dezvoltarea societății, în păs
trarea sănătății și tinereții na
țiunii noastre, sînt necesare atît 
ridicarea nivelului lor de con
știință, cît și soluționarea unor 
probleme sociale. De aici și ne
cesitatea rezolvării problemei 

serviciilor, a diversificării bunu
rilor de consum, asigurarea con
dițiilor de muncă corespunzătoa
re, dezvoltarea rețejei de creșe 
și cămine.

S-a făcut aici un șir de pro
puneri care trebuiesc analizate. 
Ebte necesar să ne gîndim cum 
să aplicăm mai bine prevederile 
din raportul prezentat eu pri
vire la organizarea schimburilor 
de 4 ore, in așa fel incit femeii 
să-i rămină mai mult timp li
ber in perioada creșterii copii
lor. In afară de celelalte măsuri 
la care m-am referit, să ne gin- 
dim Ia crearea unor condițiuni 
mai favorabile de . pensionare, 
fie reducind perioada de muncă, 
pențru femeile care au de la 
3 sau 4 copii in sus, fie mărind 
pensia acelora care au crescut 
un număr mai mare de copii.

In general, va trebui să stu
diem soluțiile corespunzătoare 
pentru rezolvarea in condiții 
mai bune a problemei funda
mentale la care m-am referit — 
dezvoltarea națiunii, menținerea 
unui . echilibru normal între 
vîrste, asigurarea tinereții în
tregii societăți. Aceasta este o 
problemă de importanță națio
nală, nu vreau să mă opresc 
acum mai mult asupra ei, dar 
cred că toți vor înțelege să ac
ționeze cu toată răspunderea 
pentru rezolvarea ei.

Se pun aici și un șir de pro
bleme organizatorice. S-au făcut 
unele propuneri pe care, desigur, 
va trebui să le analizăm. Fără 
să diminuez in vreun fel rolul 
Consiliului Național, al comisii
lor de femei, cred că nu pe a- 
cestea trebuie să punem accen
tul. A trata problema activității 
femeilor în societate, legat de 
unele comisii sau de Consiliul 
Național, înseamnă, de fapt, a 
diminua, a subaprecia această 
activitate. Trebuie să pornim de 
la necesitatea că toate organis
mele noastre să considere și . să 
trateze femeia la fel ca p® ori
care cetățean. Așa trebuie sa 
le judecăm, și nu ca pe o cate
gorie de care trebuie să ne o- 
cupăm din cind în cînd. Femeia 
trebuie să-și găsească locul, așa 
cum îl are în producție, în toate 
funcțiile de conducere, in ra

port cu capacitatea, eu posibili
tățile sale reale. In ce privește 
capacitatea politică, intelectua
lă, nu există nici o deosebire'. 
In istoria noastră, ca și în în
treaga istorie a omenirii, sînt 
nenumărate exemple de eroine. 
Femeile nu au făcut cu nimic 
mai puțin decît au făcut bărbații 
în diferite împrejurări grele ale 
luptei revoluționare. Tot astfel 
în știință, în producție. Femeile 
nu numai că nu fac mai puțin, 
dar in multe domenii fac chiar 
mai mult, și cu mai multă pri
cepere. Pornind de aici, trebuie 
să asigurăm ca femeia să ocupe 
locul corespunzător în raport, 
dacă vreți, pînă la urmă, cu 
procentul de 51 la sută care il 
deține în societatea noastră. In 
legătură cu aceasta, subliniez 
din nou că răspunderea princi
pală revine partidului, Comite
tului nostru Central.

în acest sens trebuie să acțio
năm în viitor spre a. putea ob
ține o schimbare radicală în 
promovarea femeilor, in partici
parea lor la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate din so
cietatea noastră socialiștă. Ast
fel problemele iși vor găsi solu
țiile corespunzătoare și nu ne 
vom aminti de ele numai la 8 
martie și Ia diferite plenare. A- 
cestea trebuie să fie preocupări 
zilnice — parte integrantă a în
tregii noastre activități.

Nu doresc să mă opresc Ia 
problemele de educație, de etică 
si echitate socialistă pentru că 
acestea sînt probleme generale. 
Femeile trebuie să acționeze in 
cadrul activității generale poli
tico-educative in același .mod in 
care acționează toată lumea.

Rezolvind mai bine problemele 
participării femeii la viața so
cială, făurirea societății șocialis- 
te multilateral dezvoltate în 
România se va putea realiza in 
condițiuni mai bune. Sînt con
vins că Comitetul Central va fi 
de acord cu acest mod de a ju
deca lucrurile și că în hotărî
rea noastră, mai cu seamă în 
activitatea noastră viitoare, a- 
cest spirit își va găsi expresie, 
se va reflecta în tot ceea c< 
vom face.
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR, SPIRITUL CULTURII DE MASĂ 0 ÎNTREBARE LA ORDINEA ZILEI

Virtuțile teatrului 
popular de 

amatori

Spectacole 
la gura minei

Ce veți face 
în vacanța 

care a început?
p» locul unde se află astăzi 

clubul A.R.O. al Uzinei de ma
șini Muscel, din Cîmpulung, a- 
cum 128 de ani lua naștere cea 
mai veche instituție a culturii 
de masă — teatrul de amatori 
— înființat la 1846 din inițiati
va revoluționarului pașoptist 
C. D. Aricescu. Credincios prin
cipiilor democratice dobîndite 
prin contactul cu militanții de 
la 1848, fondatorul primului tea
tru de amatori afirmă că tea
trul trebuie să fie oglinda so
cietății și locul unde se că
lesc și se educă spiritele pro
gresiste ale unei națiuni — „e- 
xemplu, Moli6re șl Racine care 
au ilustrat scena franceză și 
prin scenă, Franța, au preparat 
cu Voltaire și Rousseau marea 
mișcare de la 1789 care a rege
nerat omenirea căzută și va 
provoca învierea definitivă a 
naționalităților împilate". în 
decembrie 1846, o echipă de 
tineri cărturari — în fruntea că
rora se afla publicistul de mai 
tîrziu C. D. Aricescu. coleg 
de școală la Sf. Sava cu Băl- 
cescu. Ion Ghica și alții — dă
dură într-o casă particulară pri
ma reprezentație teatrală avînd 
în scenă, după cum cerea orien
tarea lui Eliade, nu o traduce
re ci o piesă autohtonă, inspira
tă din realitatea vremii — ..Co
conul Panaiotachi“ — persiflare 
a concepțiilor boierilor „rugi
niți (n.n. reacționari) — în o- 
pozitie cu revoluționarii animați 
de idei democrate și sentimente 
naționale. De la început, teatrul 
amatorilor deveni o „arenă de 
luptă44, adevărată instituție so
cială, direct angajată în proble
mele ascuțite ale luptei de cla
să din sec. al XVTII-lea. Tn 
același an. Vodă Bibescu cu pri
lejul uftei vizite întreprinse 
aici, asculta „cu furie și indig
nare" o odă pe care tînărul re
voluționar, (la rugămintea auto
rităților care scontau alte efec
te) o citi în fața domnitorului t 
„Destul suferi, țară, subpt prinți 
impuși de alții^. / E timpul să 
răsufli subpt domni aleși de 
noi44. Sînt principiile de inde
pendență națională și libertate 
socială de dragul cărora îșl vor 
vărsa stngele revoluționarii din 
cele trei ținuturi istorice ale pa
triei.

După înăbușirea revoluției cea 
mai bogată activitate a teatrului 
Mte aceea depusă în slujba U- 
nirii. C. D. Aricescu notează în 
memoriile sale că „și alte orașe 
prinse de-1 imitară, între care și 
Piteștii, unde în iarna anului 
1856 ne duserăm noi diletanții 
din Cîmpulung" cu piesa „No
blețea Cumpărată44 și „Poetul 
romantic* căreia îi făcusem și 
un final în versuri spre a în
sufleți teatrul din Pitești care 
era în agonie44.

în acel an mal mulți tineri 
progresiști din București — He- 
rișescu, Levaditul, Șoimescu, 
Fetroni și Economul — îl invita
ră a lăsa scena îngustă șl obscu
ră din Cîmpulung pentru a veni 
să joace pe scena teatrului din 
Capitală. Dar au refuzat spu- 
taînd că ei (trupa actorilor) nu 
au pretenția de artiști și că, „în 
lipsi de libertate de presă ei 
cred a-și face datoria luminînd 
publicul din Cîmpulung prin a- 
cea școală de morală practică" 
care este teatrul. Devenind cu
noscut, teatrul ajunsese cu 
timpul necorespunzător, din 
cauză că nefilnd construit în 
amfiteatru, „vizibilitatea era 
împiedicată de pălăriile doam
nelor...44

Din cele ce au mai rămas, 
acest grup de amatori sub con
ducerea lui Aricescu fiind în 
ordinea existenței sale cel de al 
III-lea teatru românesc — după 

Naționalul din Iași și București 
— care s-a afirmat necontenit 
în lupta pentru promovarea 
ideilor democratice semănate în 
popor da spiritul revoluției de 
la 1848. Evocînd anii începuturi
lor. care nu sînt decît prolo
gul unei îndelungate activități 
obștești, menționăm cu satisfac
ție faptul că acel teatru pașop
tist de amatori mai există și 
astăzi, în plină activitate — 
Teatrul de amatori de pe lîngă 
Casa orășenească de cultură 
din Cîmpulung.

Din cele ce au mai rămas, 
cercetăm arhiva și recuzita tea
trului și. mai cu seamă, memo
ria ardentă a oamenilor, a ani
matorilor teatrului de astăzi.

Ca pe un răboj — în care au 
fost trecute încrustațiile secu
lare — apar cu o vie strălucire 
istorică evenimentele de răscru
ce prin care a trecut țara; iar 
teatrul, chiar și de amatori, s-a 
făcut de-a lungul vremii glasul 
ideilor înaintate. Marea răscoa
lă a țăranilor din 1907 determi
nă teatrul revoluționar al ama
torilor, credincios principiilor 
care au stat la baza activității 
sale, chiar de la înființare, să 
ia atitudine fermă „cetățeneas
că44, recitind prin sate poeziile 
lui George Coșbuc, interpreted 
în fața mulțimilor nemulțumite 
pe scenele din aer liber — pie
sele satirice improvizate îmno- 
triva boierilor si arendașilor 
păstrători ai învechitelor ..imu
nități* feudale. Pentru sniritul 
său „de răzmeriță44 dovedit a- 
tunci în vremea mișcărilor țără
nești chiar prefecții județelor 
învecinate au cerut insistent 
desființarea acestui grup de 
artiști care ..încă mai ține în 
minte și aulică ideile Zaverei 
de la 1848“.

în 1916, teatrul pașoptiștilor 
revoluționari devine un „teatru 
de front44, animat de tinerii șco
lari. nerecrutați pentru luptă, 
care străhăteau într-o ambulan
ță militară taberile răniților. 
(„Ecaterina Teodoroiu44 este o 
piesă prezentată în toate stagiu
nile teatrului de amatori). In
teresant pentru oricine citește 
«fisele de spectacole pe care 
teatrul le-a susținut de-a lungul 
anilor, fiindcă îșl va da foarte 
ușor seama de evenimentele so
ciale care s-au oglindit $1 în 
teatru.

Tată, din anii 1944—194* după 
Insurecția populară condusă de 
partid pentru eliberarea țării de 
sub cotropirea fascistă, un afiș 
intitulat „Pacea lor, pacea noas
tră44, alt afiș „Insula cauciucu
lui* care popularizează o piesă 
de un autor netrecut în tuș, pe 
programul afișului — și nici ar
tiștii amatori nu-șl amintesc 
numele — care evocă începutul 
luptelor din Colonii. Au urmat 
anii 1948—1949, ani în care tea
trul intră în legătură cu clubul 
minier din apropiere, cooptează 
în colectivul său din rîndul 
muncitorilor noi activiști cultu
rali ?i întreprind împreună tur
nee prin localitățile din vecină
tate, la fabricile de peste munți, 
la Fabrica I.A.R. din Brașov, la 
Bod, la Zămești șl Tohani. Tea
trul devine centrul de îndruma
re si orientare al brigăzilor ar
tistice de agitație, iar după mo
delul său o serie de teatre 
sătești — din Gordeni, Capu- 
Piscului, Valea Mare, Berevo- 
ești, Bughea — lși vor crea co
lective puternice de teatru, de 
activiști culturali.

Pe scena sa cu o veche tra
diție, unde au răsunat la înce
puturile teatrului imnurile re
voluției de la 1848. s-au auzit 
apoi marșurile revoluționare si 
cîntecele de luptă ale muncito
rilor mineri, ale țăranilor înfră

țiți pe ogoare. Cea mai veche 
scenă â Cîftlpulungului a deve
nit cea dintîi care a adus între 
decorurile sale suflul nou, re
voluționar al personajelor de 
eroi comuniști : Utecistul Varga 
din „Nota zero Ia purtare". Pa
vel Arjoca din „Cetatea de 
foc", Gelu Ruscanu din „Jocul 
ielelor44 etc.

Politica de repertoriu a tea
trului de amatori exprima fidel 
politica ideilor democratice noi 
care urma să prefigureze țara 
și să schimbe relațiile dintre 
oameni.

Evenimentele contemporane, 
sarcinile socialismului de a for
ma prin propaganda culturală, 
educația politică și filozofică tu
turor constructorilor noii socie
tăți sînt dezideratele pe care șl 
le impune „teatrul pașoptist* 
din vecinătatea Uzinei A.R.O. 
Longevitatea existenței sale, 
existență vie, angajată în eve
nimentele frămîntate prin care 
a trecut țara și oamenii aces
tor străvechi meleaguri, se 
explică numai prin faptul că 
timpul social a fost acela care 
a adus în teatru un veșnic nou 
repertoriu, militant, pentru de
mocrație și progres. Acum 128 
de ani, o mînă de iluminiști de 
la 1848 angajau prin teatru o 
ncuă armă de luptă socială : as
tăzi, Paulian Gheorghe, Octav 
Eremia (muncitor la A.R.O.), 
Șerban Ion. muncitor forestier, 
Cornel Vladimir, miner, Ocnașu 
Filofteia, educatoare și toți cei
lalți, continuă cu succes și am
plifică tradiția de luptă a îna
intașilor lor.

ION MARCOVICI

NOTE OMISIUNI
INEXPLICABILE

Teatrele bucureștene afir
mă adesea că nu le este 
deloc indiferent publicul 
tinăr. Si pe buni dreptate. 
Cei care conduc destinele 
respectivelor instituții afir
mă ci acest public este aș
teptat mult mai frecvent in 
sălile de spectacol. Și tot pe 
buni dreptate, căci îndato
ririle instituțiilor noastre 
artistice au o adresă pre
cis* ; educarea politici, e- 
tică si estetică a publicului, 
a tinerei generații în pri
mul rînd. Oamenii de tea
tru din Capitală consideri 
prezența tineretului la spec
tacole. reacția lui față de 
actul artistic drept măsură 
a calității reprezentațiilor 
șt chiar a oportunității ale
gerii repertoriale. Motiv 
pentru care directorii de 
teatru afirmă că interesul 
publicului tinir și bine în
țeles rolul educativ al in
stituțiilor dramatice bucu- 
reștene constituie elemente 
de bază în programul lor. 
Dar asemenea afirmații, 
conținutul acestor progra
me de la început de stagiu
ne. ca și analiza respectării 
lor de la sfîrșit sînt cunos
cute de cititorii noștri ex
clusiv din alte publicații. 
Reamintim deci celor în 
drept ci. sistematic, ziarul 
de tineret e omis de la in
formarea de perspectivă 
sau retrospectivi asupra 
activității teatrelor din

„La noi, la Exploatarea mini
eră Ploștina, spunea tînărul Că- 
răbiș Ion. în fiecare miercuri 
după orele de program organi
zăm „spectacole la gura minei44 
prezentate de obicei de brigada 
artistică de agitație și de tara
ful minei noastre. Avem oameni 
talentați în aceste formații t 
Mihai Mărășescu, Ion Chițimia, 
Ion Albiei, Victor Alexandrescu. 
Ion Axinte. Uneori la aceste pro
grame culturale vin formații de 
la celelalte exploatări miniere 
din bazinul Motrului sau for
mații artistice ale orașului. In- 
tr-una din săptămînile trecute 
a venit „la gura minei44 ansam
blul artistic al casei de cultură 
din Motru cu un program alcătu
it din melodii populare din toate 
județele țării. Adeseori dintre 
minerii spectatori unii urcă pe 
scenă si cîntă în fața tovarășilor 
de muncă. Spectacolele acestea 
tind să devină o tradiție nu nu
mai aici la Ploștina ci și la ce
lelalte guri, de exploatare, bine
înțeles dacă se poate vorbi de 
tradiție la oamenii unui oraș 
care s-a înălțat în primii ani ai 
deceniului trecut. într-un loc 
unde înainte nu era nimic, și 
care numără azi 12 000 de locui
tori. martori si făuritori al 
istoriei Motrului44.

Orașul acesta cu vîrstă de-a 
dreptul adolescentină, unde tră
iesc minerii celor cinci ex
ploatări i Rorăști, Ploștina, 
Leurda, Lupoaia și Roșiu- 
ța are o viață culturală a- 
parte. E limpede deci, că nu 
despre formațiile artistice ce 
care le au în oraș mai toate în
treprinderile și instituțiile vreau 
să vorbesc, în primul rînd (deși 
trebuie amintit că brigăzi artis
tice. formații de dansuri, so-

București. Ca să nu mai 
vorbim de ideea — firească 
după opinia noastră ! — de 
a-i consulta și pe redacto
rii organului central al U- 
niunii Tineretului Comunist 
atunci tind se pregătesc 
asemenea programe.

Discutarea repertoriilor, 
dezbaterea îndeplinirii (sau 
neindeplinirii) obligațiilor 
asumate dc teatre privind 
educarea publicului tinăr 
nu interesează ziarul tine
retului. Aceasta pare să fie 
opinia — inexplicabilă dar 
consecventă — a C.C.F..S. al 
municipiului București, fi
indcă la nici o discuție de 
acest gen nu este invitat, 
alături de ceilalți ziariști, 
un reprezentant al gazetei 
noastre, lată și ultimul e- 
xemplu. nu de cea mai re
centă dată, dar ultimul. 
Stagiunea actuală îndrep- 
tindu-se către sfîrșit, tea
trele se pregătesc pentru 
cea viitoare : directorii in
stituțiilor dramatice din 
Capitală au fost deci invi
tați de C.C.E.S. al munici
piului pentru a-și prezenta 
proiectele. N-au lipsit, desi
gur. cu acest prilej gazetarii 
multor publicații: au lipsit 
în schimb cei ai „Scînteii 
tineretului", ca de obicei 
neconvocați.

Ne mărturisim, așadar, 
încă o dată, nedumerirea.

V. TANASESCU 

liști. recitatori, grupuri vocale 
etc. au și școala generală și li
ceul, și spitalul, casa pionie
rilor, cooperativa meșteșugă
rească, întreprinderea de gospo
dărie comunală) — notabil și 
totodată caracteristic Motrului 
este însă modul cum cei de aici 
înțeleg să împletească viața cul
turală cu munca de fiecare zi fă- 
cînd ca un cîntec, un program 
de brigadă, o piesă de teatru, 
nu numai să le înfrumusețeze 
ceasurile de muncă și de odihnă, 
ci să se integreze într-un chip 
aparte ca eveniment cultural in 
faptele de muncă.

Am aflat de la sudorul Petre 
Tănase că genul de spectacole 
mai sus amintit a fost adoptat 
și de minerii Exploatării Leurda, 
unde acestea au loc joia. Fan
fara minerilor de aici este vestită 
în tot județul și numără 33 de 
membri, sînt zile cînd fanfara 
cîntă la sfîrșitul fiecărui schimb. 
Spectacole „la gura minei44 au 
loc și la Horăști și la Lupoaia. 
Fiecare exploatare minieră are 
taraf și brigadă artistică de a- 
gitație proprie. Cel mai bun din
tre tarafurile Motrului este ceJ 
de la Ploștina.

Din discuțiile cu oamenii am 
înțeles că deși Motrul e bogat 
în formații artistice cu activitate 
susținută în oraș și pe scenele 
căminelor culturale ale satelor 
din apropiere (Lupoaia, Meriș, 
Roșiuța). cele mai apreciate 
spectacole sînt acelea care au 
loc „la gura minei44, la intrarea 
sau la ieșirea din schimb. Nu 
numai conținutul lor, dar și locul 
și timpul de desfășurare le face 
să fie foarte legate de munca 
minei și în deplină armonie cu 
preferințele celor de acolo. 
„Cum să nu-ți placă, mărturi
sește foarte tînărul lăcătuș-me- 
canic Ion Păduraru, să vezi as

Pescarii de la SL Gheorghe 
au îndeplinit planul semestrial

Ducînd o luptă aspră cu vremea, deseori nefavorabilă, și cu 
apele crescute ale Dunării, pescarii secției Sf. Gheorghe și-au 
îndeplinit planul semestrial cu 24 de zile mai devreme, reali- 
zînd o producție suplimentară de 200 tone pește de diferite 
specii. Totodată, la pescuitul scrumbiei, campanie ce se va 
încheia la 15 iunie, se preconizează o depășire a producției cu 
peste 150 de tone. Dintre fruntași amintim pe membrii brigă
zilor de taliene de la punctul Ciotic, condusă de Atanase Efi
mov și Nichita Pantelimon.

pecte de muncă integrate cu 
promptitudine în programul bri
găzii, sau să-ți vezi colegii ur- 
cîndu-se unul cite unul să cînte 
împreună cu orchestra4*.

La rindul lor, viitorii minieri, 
elevi ai grupului școlar și ai li
ceului industrial, au o activitate 
culturală care tinde să întreacă 
în volum și calitate pe cea des
fășurată de lucrătorii din aba
taje. Aproape toți elevii sînt cu
prinși în formațiile artistice : 
formația de muzicuțe, cea de 
fluierași, brigada artistică, 
grupul- vocal, corul, echipa de 
dansuri. Ion Dobrescu, viitor e- 
lectrician. vorbind despre munca 
cultural-educativă în rîndul ele
vilor grupului școlar sublinia i 
„Avem și noi o stație de ampli
ficare realizată prin autodotare. 
Programele sînt pregătite de că
tre un grup de elevi prin rotație 
sub conducerea unul pedagog 
sau profesor. Pregătim emisiuni 
despre activitatea organizației 
U.T.C., despre activitatea noastră 
la clasă și la practică, despre 
preocupările elevilor, un fel de 
jurnal vorbit despre fapte din 
școală, despre evenimente din 
oraș44. înregistrînd opiniile și a- 
precierile favorabile ale tineri
lor privind manifestările artis
tice șl educativ^ ne simțim însă 
obligati să amintim și cîteva din
tre dorințele încă nerealizate i 
înființarea unor cercuri tehnice 
și a unui cenaclu literar la cas# 
de cultură a orașului, amenaja
rea prin muncă patriotică a u- 
nei grădini de vară pentru spec
tacole în aer liber, existența u- 
nor formații teatrale mal active 
în localitate, și tot la capitolul 
teatru sînt dorite și așteptate 
spectacole în turneu ale teatre
lor din țară.

ELENA NESTOR

Ne-au răspuns elevi ai Liceu
lui ,.B P Hașdeu44 din Buzău.

Dacă ținem seama că liceul 
numără peste o mie de elevi 
atunci vom înțelege că multe 
programe personale de vacanță 
se aseamănă în linii mari. Așa. 
de pildă, toți elevii se pregă
tesc să muncească, două pînă 
la trei săptămîni, pe șantiere. 
Și chiar dacă perioadele diferă, 
toată vara vor putea fi întîlniți, 
în cadrul unor acțiuni de muncă 
patriotică la serele Simileasca, 
Ia Parcul tineretului din Buzău 
și în liceu, pregătindu-1 pentru 
viitorul an școlar. Pentru că tot 
«intern la capitolul „muncă44 a- 
tunci să notăm că destui elevi 
și-au propus să-și ajute părin
ții— cooperatori — la muncile a- 
gricole. să se angajeze pe la 
fermele din județ, ori pe șanti
ere — într-un cuvint să mun
cească. E un fapt notabil. Tot 
aici s-ar adăuga intențiile unul 
grup destul de numeros de elevi, 
de a participa la săpături arheo
logice. Această proaspătă pasi
une, explicabilă prin mulțimea 
șantierelor arheologice pe teri
toriul județului, i-a determinat 
pe elevi să stabilească contacte 
personale cu muzeul din oraș, 
eu cercetători și să-și „asigure44 
din timo locul de muncă pentru 
multe zile din vacanță.

Un alt punct comun din... pro
gramele personale de vacanță 
îl constituie taberele și excursi
ile. Dificil să cităm nume i zeci 
și zeci de elevi vor petrece fru
moasele zile de tabără și sute 
de elevi și-au pregătit ruksacu- 
rile, pentru excursii. Vor pleca 
în tabere la munte și la mare 
precum și în cele din județ, la 
Izvoarele ori Monteoru. La ni 
velul școlii sînt anunțate trei 
excursii mari, foarte atrăgă
toare î în Munții Retezat și A- 
puseni și în Deltă. Dar aproape 
fiecare clasă are propriul său 
program de excursii. Itinerarî 
ile excursiilor de mai mare ori 
mal mică anvergură, au fost 
stabilite cu fantezie dar și cu 
interese foarte concrete i să se 
cunoască o anumită zonă a țârii, 
sub aspect etnografic sau Indus
trial, să se facă investigații fol
clorice ori geografice; progra
mele au în vedere atît odihna 
și distracția cît și satisfacerea 
unor curiozități științifice.

Mulți elevi se aflau în pose
sia unei autentice bibliografii de 
parcurs în această vacanță. Car* 
cuprinde volume de literatură 
dar și lucrări de matematică, fi
losof ie, chimie, anatomie.

în final, cîteva personale pr< 
iecte de vacanță

Magdalena Moisescu, anul 1 
Bi Voi aduna material penti 
un panou de fotografii artiști» 
și mă voi ocupa foarte mult < 
olărit, modelaj în lut și deser 
împreună cu un coleg voi reali: 
o roată de olărit care va ser 
în școală la cercul pe care îl vo: 
crea anul viitor. Voi merge 
tabăra de sculptură de la Mi 
gura și voi lucra, în iulie, f 
șantierul arheologic de 
Cărlomănești. Voi fi destul < 
mult timp împreună cu coleg: 
la muncă patriotică, Ia activiti 
țile de Ia club. în excursii 1 
Măgura și Monteoru. Am o ir 
vitație să petrec cîteva zile ir 
tr-o comună din Bărăgan 
vreau să citesc din tot ce am pi 
deoparte în zilele de școală, di 
linsă de timp.

Gerard Elias, anul I. C. t Sîi 
membru în comitetul U.T.C. a? 
că in prima parte a vacanți 
mă voi ocupa de cursul de in: 
fiere în tenia și de concurs; 
care îi va urma. Tot în timpi 
acesta voi urma un curs de ai 
bitru la tenis și baschet V< 
petrece 14 zile în tabăra de I 
Dîmbu Morii, și alte zile intr- 
expediție turistică. Doresc să-n 
rezerv multe zile pentru dese 
și pictură — preocupări m? 
vechi ale mele — lecturi s 
spectacole.

Viorel Stoian, secretarul U.T.C 
La 6fîrșitul lunii iunie plec 1 
tabăra de instruire, la Izvon. 
Mureșului. Apoi la mare. în iu 
lie, împreună cu colegii în ex 
cursia din Apuseni. în Iun 
august stau acasă. în comun 
Nehoiu. Dar ca si anul trecu 
mă voi angaja la centrul de co 
lectare a fructelor de pădure 
în rest lectură, plimbări, ajuto 
prin gospodărie părinților.

Maria Ișar. anul III F t Fa< 
parte din corul de cameră a 
liceului și nu ne vom întrerup, 
activitatea, cel puțin în prim< 
parte a vacanței Voi merg, 
zece zile într-o excursie ii 
munți și cu familia într-o sta
țiune. Nu voi lipsi de la acti
vitatea de muncă patriotică. S 
totuși îmi rezerv o mare partt 
a timpului pentru studiu. Est< 
ultima mea vacgnțâ de elevă 
mă treaptă un an decisiv si 
vreau să fiu bine pregătită. Nu 
va fi un efort i întotdeauna am 
citit cu plăcere, lectura fiind 
pentru mine o destindere.

MARI ETA VIDRAȘCU

Capitala rămine 
în actualitatea 
artistică chiar și 
atunci cînd este 
vorba de ama
tori. Un nume
ros grup de ar
tiști plastici, cei 
mai mulți Iu-, 
crători in sec
toarele produc. | 
Live, au expus la / 
Ateneul Komin / 
ilustrînd prii- / 
tr-o mare m- / 
rietate tematic. / 
viața orașuli /
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Străbătînd întregul sistem de drept al României socialiste, 
ideile umanismului socialist pot fi regăsite cu deosebire — și 
într-o formă specifică — în legislația noastră penală.

Urmărind să apere valorile scumpe societății noastre socia
liste, legea penală — și, implicit, prevederile privind aplica
rea și executarea pedepselor — sancționează cu asprime încăl
carea ordinei de drept, atingerile aduse normelor de convie
țuire în societate.

In același timp, dreptul nostru socialist nu își propune — așa 
cum se intimplă în sistemele juridice burgheze — să reprime, 
să distrugă persoana infractorului.

Dimpotrivă, în spiritu] umanismului socialist, pedepsele pre
văzute de legea penală urmăresc nu numai a sancționa pe cei 
vinovați de încălcarea legilor ci și a le oferi condiții reale de 
îndreptare, a-i reeduca, a-i readuce în rindul persoanelor utile 
societății.

Ca urmare a politicii consecvente a partidului și statului 
nostru, de perfecționare continuă a dreptului socialist, Marea 
Adunare Națională a adoptat la ultima sa sesiune Legea pentru 
modificarea Codului penal, a Codului de procedură penală și 
a Legii nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, modificări ce 
confirmă dezvoltarea principiilor legalității, justiției, eticii și 
umanismului socialist.

CE ESTE Șl CUM SE EXECUTA 
MUNCA CORECȚIONALA

I
Printre modificările esențiale 

aduse legislației penale se în
scrie — în sensul celor notate 
mai sus — introducerea în Co
dul penal a unei noi instituții 
de drept penal, cea a muncii 
corecționale. ce reprezintă o 
formă de executare a pedepsei 
fără ca cel condamnat pentru 
infracțiuni ce nu prezintă o 

I 
L

gravitate deosebită să fie pri
vat de libertate.

Aceasta înseamnă ca persoa
na condamnată să execute pe
deapsa nu într-un loc de 
ținere, ci prin prestarea i 
munci utile societății, pe j 
tiere, în unități agricole i
ori chiar în întreprinderea 
organizația economică unde 
fost angajată. în scopul reedu
cării și reintegrării sale în via
ța socială.

Această formă nouă de ree

de- 
unei 
șan- 
etc., 
sau

ducare a condamnatului — exe
cutarea pedepsei prin muncă 
fără privare de libertate — nu 
trebuie înțeleasă ca o slăbire 
a represiunii față de persoanele 
ce ” *săvîrșesc infracțiuni o slă-

Un nou mod de executare a pedepsei

MUNCA CORECȚIONALĂ
bire a fermității în combaterea 
manifestărilor antisociale grave.

Procesul reeducării și în
dreptării condamnațllor va a- 
vea loc în cadrul unui colectiv 
de muncă, fără ca aceștia să fie 
rupți de viața socială.

Astfel, potrivit prevederilor 
legale în vigoare instanța poa
te dispune obligarea la muncă 
corecțională a condamnatului 
pe durata pedepsei aplicate 
prin prestarea unei munci fără 
privațiune de libertate, dacă 
sînt întrunite două condiții i

a — infractorul să fi 
condamnat la închisoare 
mult doi ani ;

b. t infractorul să nu 
fost condamnat anterior _ 
deapsa închisorii. în afară 

fost 
de cel

cazurile prevăzute de art. 38 
c.p. (infracțiuni săvîrșite în tim
pul minorității, infracțiuni am
nistiate, fapte care nu mai sînt 
prevăzute de legea-penală ca in
fracțiuni etc.").

Obligarea la muncă corecțio- 
nală poate fi dispusă si în ca
zul sâvîrșirii mai multor in
fracțiuni (concura de infracți

uni), dacă pedeapsa aplicată în 
acest caz este de cel mult doi 
ani închisoare și sînt întrunite 
celelalte condiții cerute de le
ge.

Obligarea la muncă corecțio
nală nu poate fi dispusă, însă, 
în cazul săvirșirii infracțiunilor 
contra securității statului, in
fracțiunilor contra capacității de 
apărare a țării, infracțiunilor 
contra păcii ?• omenirii, infrac
țiunii de omor, infracțiunilor 
contra siguranței și circulației 
pe căile ferate și celorlalte in
fracțiuni prevăzute de art. 86, 
alin. 2 C.P.

Potrivit dispozițiunilor , legii, 
minorii care nu au împlinit 
vîrsta de 16 ani precum și mi

litarii în termen nu pot fi o- 
bligați la muncă corecțională.

Munca corecțională se pres
tează pe șantiere, în unități a- 
gricole sau forestiere ori în al
te organizații socialiste, con
damnatul urmînd să desfășoare 
o activitate productivă 
specialitate

Dacă la data aplicării 

sau de

pedep-

sel condamnatul lucrează într-o 
organizație socialistă, instanța 
de judecată, ținînd seama de 
aportul deosebit în muncă al 
acestuia și de posibilitățile Iui 
de reeducare, poate dispune ca 
munca să se presteze în aceeași 
organizație.

Condamnatul este obligat să 
îndeplinească în timpul prestă
rii muncii toate îndatoririle ce-i 
revin la locul de muncă, avînd 
drepturile ce revin tuturor sala- 
riaților, cu următoarele limitări :

a. — din remunerația netă 
cuvenită condamnatului pentru 
munca prestată se reține o co
tă de 15—50 la sută' stabilită în 
raport de cuantumul acestei 
remunerații șj de îndatoririle 

condamnatuluî pentru întreți
nerea altor persoane, și care se 
face venit la bugetul statului ;

b. — condamnatul nu are 
drept la concediul de odihnă, 
iar durata muncii prestate nu 
se consideră vechime în mun
că ;

c. — cuantumul ajutorului 
pentru incapacitate temporară 

de muncă determinată de boală 
sau accident, ori al ajutorului 
în caz de maternitate este de 
50 la sută din remunerația ne
tă cuvenită condamnatului d”- 
pă reținerea cotei de 15—50 la 
sută prevăzută de lege.

Reținem că persoana care a 
fost obligată la muncă corecțio
nală nu poate părăsi localita
tea unde se aflg organizația so
cialistă la care prestează mun
că fără aprobarea organelor de 
miliție.

Legea penală prevede și ca
zurile în care instanța poate 
revoca obligarea condamnatului 
la muncă corecțională ca de e- 
xemplu i

— cînd condamnatul nu-și

loc de

condamnatul, după 
hotărî-

îndeplinește în mod corespun
zător îndatoririle de muncă ori 
părăsește fără învoire localita
tea unde se află organizația so
cialistă la care prestează mun
ca ;

— cînd condamnatul nu mai 
poate presta munca din cauza 
pierderii totale a capacității de 
muncă, dar în acest caz instan
ța ținînd seama de împrejură
rile care au determinat incapa
citatea de muncă ori de crite
riile generale de individualizare 
a pedepselor. poate dispune 
suspendarea condiționată a exe
cutării pedepsei chiar dacă nu 
sint întrunite condițiile de a- 
plicare a suspendării condițio
nate, ori executarea pedepsei 
sau a restului de pedeapsă ră
mas neexecutat într-un 
deținere :

— cînd 
rămînerea definitivă a 
rii judecătorești prin care s-a 
dispus obligarea la muncă co
recțională. săvnrșeste o nouă 
Infracțiune înainte de începe
rea executării sau în timpul e- 
xecutării acesteia.

In acest caz se va aplica pe
deapsa prevăzută pentru reci
divă sau. după caz. 
pentru cazurile cînd nu 
recidivă ;

— cînd condamnatul a 
nit militar în termen în 
judecății 
definitivă 
damnare, 
natul va 

pedeapsa 
există

deve- 
cursul 

sau după rămînerea 
a hotărârii de con- 
tn acest caz condam- 
executa pedeapsa în-

tr-o unitate militarâ dlsc’P11"3^ 

ră.
Subliniem că, dacă cel co?‘ 

damnat a executat cel puțin 
două treimi din durata pedep
sei. a dat doveri temeinice de 
îndreptare, a avut o bună con
duită. a fost disciplinat și stă
ruitor în muncă, instanța jude
cătorească poate dispune înce
tarea obligării la muncă corec- 
ționali. la cererea organului co- 
lectfv de conducere al organi
zației socialiste în care condam
natul prestează munca.

Pedeapsa se consideră execu
tată dacă în intervalul de timp 
de la încetarea obligării la 
muncă corecțională și pînă la 
împlinirea duratei pedepsei, cel 
condamnat nu a săvîrșit din 
nou o infracțiune. Dacă in a- 
celași interval condamnatul a 
comis din nou o infracțiune, 
instanța poate dispune revoca
rea încetării obligării 
că corecțională

în durata executării 
închisorii cu obligarea 
că corecțtonală nu intră timpul 
în care condamnatul lipsește de 
la locul de muncă.

în timpul prestării muncii, 
condamnatul nu poate ocupa 
funcții de conducere, adminis
trative. de gestiune sau in
structiv -educative.

la mun-

pedepsei 
la mun-

i
I
I
I
I
I
I

CORNEL DUMITRESCU
procuror

la Procuratura Generală a R.STl
I
l
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Avocat NGUYEN HUU THO, președintele Prezidiului Comi

tetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietna
mul de Sud, președintele Consiliului Consultativ al Republicii 
Vietnamului de Sud, și HUYNH TAN PHAȚ, președintele Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, au trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, președintele Con
siliului Național al Frontului Unității Socialiste, și tovarășului 
ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

în numele populației, al Frontului Național de Eliberare, al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și al nostru personal, vă mulțumim sincer pentru urările 
călduroase adresate cu prilejul celei de-a 4-a aniversări a 
creării Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud. .

în timp ce Statele Unite ale Americii și administrația de la 
Saigon continuă să încalce în mod grav și sistematic preve
derile Acordului de la Paris cu privire la Vietnam, partidul, 
guvernul și poporul român își reafirmă sprijinul în continuare 
pentru cauza populației din Vietnamul de Sud. Aceasta încu
rajează puternic populația noastră în lupta pentru realizarea 
unui Vietnam de Sud pașnic, independent, neutru, democrație 
și prosper înaintând spre reunificarea patriei.

Cu acest prilej, exprimăm recunoștința noastră sinceră parti
dului, guvernului și poporului frate român pentru acest sprijin 
prețios.

Fie ca prietenia și solidaritatea militantă dintre populația 
din Vietnamul de Sud și poporul român să se consolideze și 
să se dezvolte tot mai mult pe zi ce trece.

ELE

Președintele Islandei, KRISTJAN ELDJARN. a trimis tovară
șului NICOLAE CEAUSESCU, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Vă rog să acceptați mulțumirile mele cele mai sincere pentru 
bunele Dumneavoastră urări, cu prilejul Zilei naționale a Is
landei.

cu prilejul Zilei naționale a Is-

Sosirea in
președintelui

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân. marți la amiază, a sosit în 
Capitală o delegație a Frontu
lui de Eliberare din Mozambic 
(F.R.E.L.I.M.O.), condusă de to
varășul Samora Moises Machel, 
președintele F.R.E.L.I.M.O., care 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Din delegație fac parte tova
rășii Alberto Joaquim Chipan- 
de. membru al C.C. și al Comite
tului Executiv al F.R.E.L.I.M.O., 
Armando Panguene. membru al 
Comitetului Central, Jose Oscar 
Monteiro, membru al Comitetu
lui Executiv, Jose Moyane.

Capitală a
F.R.E.L.I.M.O.
Marcelina Chissano, Miguel Am
brosio, cadre de conducere ale 
F.R.E.L.I.M.O.

La sosirea pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întimpina- 
tă de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., general colonel 
Ion Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al PC.R.. de activiști de partid.

- . ■ ■Vizitele delegației
Prrtidului Comunist din Japonia

Delegația Partidului Comu
nist din Japonia, condusă de 
tovarășul Tomio Nishizawa, 
membru al Prezidiului Perma
nent al partidului, și-a conti
nuat vizitele în țara noastră.

Membrii delegației au avut 
J-x:,nirl și discuții la Academia 

'an Gheorghiu" cu tovară
șul Loonte Răutu. membru 
Comit°tn1’ji Executiv al

al P.C.R.. rectorul Academiei, 
la Ministerul Energiei Electri
ce și la Consiliul National pen
tru Educație Fizică și Sport- Ei 
au vizitat, de asemenea. Mu
zeul de istorie a Republicii So
cialiste România. Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România, precum și 
Hidrocentrala de pe Argeș.

• O DELEGAȚIE a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., a plecat 
marți dimineața în Franța, un
de face o vizită la invitația 
Partidului Socialist. Din dele
gație fac parte tovarășii t Geor
ge Homoștean, membru al C.C. 
ai P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Alba al 
P.C.R., și Ion Dodu Bălan, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost saluta
tă de tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R.. Dumitru 
Ghișe, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

în continuare, la invitația Mi
nisterului Forțelor 
Populare ale R.P.D. 
delegația militară f---------
face o vizită oficială de priete
nie in R.P.D. Coreeană.

Ărmate
Coreene, 

română va

• GUVERNUL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA și Gu
vernul Republicii Guyana, în 
dorința promovării unui spirit 
de înțelegere reciprocă și a dez
voltării legăturilor de prietenie 
și cooperare între țările și po
poarele lor, au căzut de acord 
să stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă, ince- 
pind cu data de 20 iunie 1973.

CRONICA U.T.C

actualitatea
□

Admiterea în invățămîntul superior
Ministerul Educației și învă- 

țămîntului aduce la cunoștință 
celor interesați că concursul de 
admitere în invățămîntul supe
rior. cursuri de zi și serale, se 
va desfășura incepind cu data 
de 10 iulie 1973.

Pentru Institutul de marină 
din Constanța. Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu" din 
București și secțiile de arhitec
tură și urbanism din cadrul 
institutelor politehnice d:n Cluj. 
Iași și Timișoara, institutele de 
teatru, institutele de arte plas
tice. conservatoare (secțiile in
strumente și canto), concursul 
de admitere se organizează in 
două etape. Prima etapă, care 
va avea loc între 4 ș: 8 iulie 
1973. are rolul de a face o se
lecție prealabilă a candidatilor 
care dovedesc aptitudini pentru 
a putea concura in etapa a 
doua ; probele sale sint elimi
natorii. Candidații respinși la 
prima etapă a concursului de 
admitere se pot înscrie, oină la 
9 iulie inclusiv, pentru concursul 
de admitere la alte facultăți. 
Etapa a doua va avea loc la 
data de 10 iulie, prevăzută pen
tru concursul de admitere in 
celelalte instituții de învăță- 
mi ni superior.

înscrierea la concursul de ad
mitere se va face la secreta
riatele facultăților care organi
zează concursul ir. două etape, 
pină in ziua de 3 iulie ora 9 
dimineața, iar la celelalte insti
tute de învățămint superior 
pînâ în ziua de 9 iulie, ora 9 
dimineața.

Se reamintește că absolvenții 
secțiilor umaniste din liceele de 
cultură generală, care doresc să 
studieze in invățămîntul supe
rior tehnic și agronomic, vor 
trebui să fi efectuat in preala
bil stagii in producție de mi
nimum un an. in activități spe
cifice profilului facultății la 
care doresc să candideze.

Condițiile de admitere in in
stituțiile de învățămint suoerior 
in anul universitar 1973/1974. 
disciplinele și programele dis-

ciplinelor pentru concurs, actele 
ce trebuie prezentate sînt cele 
cuprinse in broșura ..Admiterea 
în invățămîntul superior", ediția 
1973. Candidații (băieți) vor 
trebui să prezinte la înscriere 
și adeverința de recrutare sau 
livretul militar.

La instituțiile 
superior se vor 
unde se va ține 
admitere în 1973 
locuri planificate ,-------- ----------

Potrivit legii nr. 14/1972 pri
vind organizarea apărării națio
nale a Republicii Socialiste 
România, modalitatea admiterii 
In invățămîntul superior (cursu
ri de zi) va fi următoarea :

— candidații (băieți) reușiți 
la concurs, care vor fi incorpo
rați pentru a efectua serviciul 
militar in cursul anului 1973/

vor fi înscriși la studii 
anul universitar 1974/

U-
30

de învățămint 
afișa secțiile 
concursul de 
și numărul de 
pentru anul I.

1974, 
pentru 
1975 ;

— candidatele (fete) reușite 
la concurs vor urma studiile în 
anul 1973/1974, pregătirea lor 
militară făcîndu-se concomitent 
cu studiile.

Pentru 
disponibile 
ca urmare 
didaților (băieți) reușiți la con
cursul din luna iulie, se va 
institui un al doilea concurs în 
luna septembrie ; la acesta se 
vor prezenta candidați cu servi
ciul 
sînt 
cum 
nu 
admitere au dreptul să se . 
zinte din nou, anul viitor, după 
efectuarea stagiului militar.

ocuparea locurilor 
din anul 1973/1974, 
a încorporării can-

militar satisfăcut, cei 
scutiți potrivit legii, 
și fetele. Candidații 
reușesc la examenul

care 
pre
care 

de 
pre-

Elevii și istoria locală
•' încheierea anului școlar a 

fost marcată la Oltenița și prin- 
tr-o sesiune de comunicări a so
cietății cultural-științifice a ele
vilor. Manifestarea, de o deose
bită elevație științifică, a fost 
prilejuită de împlinirea a 120 de 
ani de la întemeierea orașului 
prin care și-au plimbat pașii oa
meni iluștri (Eugen Ionescu, 
Tolstoi). Lucrările prezentate 
s-au referit la momentele im
portante ale istoriei orașului 
dunărean (războiul, mișcarea 
muncitorească). Un cerc de cer
cetători ai istoriei locale, în co
laborare cu un cerc foto, a or
ganizat și o expoziție de docu
mente și fotografii înfățișînd as
pecte din existența orașului.

Aura Urziceanu
— In urmă cu clteva luni 

ați Incintat publicul româ
nesc cu prezența dumnea
voastră în concertele organi
zate de ARIA la Sala Pala
tului. Ce a urmat după a- 
ceea ?

— Am susținut mai multe 
concerte cu renumita forma
ție Duke Ellington la Chica
go, San Francisco și Los An
geles. Și acum, după cum 
vedeți, din nou acasă, pen
tru un film la televiziune și 
pentru o mult rîvnită dar 
scurtă vacanță pe litoralul 
nostru, căci...

— Desigur, vă așteaptă alte 
angajamente.

— într-adevăr. Voi parti
cipa și la ediția din anul a- 
cesta — a XX-a — a festiva
lului de jazz de la Newport, 
după care urmează 5 săp- 
tămîni de concerte în dife
rite orașe din S.U.A.. prin
tre care și două săptămîni 
de concerte la New York, 
împreună cu același Duke 
Ellington. Pentru luna sep

tembrie, AH1A a obținut 
pentru mine și bateristul ca
nadian Ron Rully concerte la 
Torino. Milano și Roma, iar 
în perioada 23 X—2 XII a.c. 
voi cînta din nou cu orches
tra Duke Ellington într-o se
rie de țări europene.

— Nu ne mai rămîne decît 
să vă urăm mult succes și o 
cit mai grabnică revenire în- 
tr-un concert la București.

C. J.

• •••••••••••
SPORT • SPORT • SPORT

ARENELE SPORTULUI ȘCOLAR

Finala campionatului
de gimnastică

Sala sporturilor „Victoria" din 
Ploiești a găzduit, duminică și 
luni. Campionatul republican 
școlar de gimnastică, la care au 
participat 22 de echipe, reunind 
un număr de 132 concurenți. 
Bucureștiul a fost reprezentat 
de echipa Liceului nr. 10. Școa
la generală nr. 75 (la fete) și de 
Școala generală nr. 136. alături 
de care au evoluat formațiile : 
Liceul nr. 2 Pecica (Arad). Li
ceul ..Solomon Erao“ din Gheor- 
ghieni. Liceul Harghita. Liceul 
Roznov. aflate la primele între
ceri oficiale.

în prima zi au avut loc între
ceri la impuse, ansamblu fete și 
băieți, ciștigind locurile I echipa 
Școlii generale Gheorghieni cu 
51 de puncte, la tete, iar la bă
ieți. echipa Școlii generale nr. 
11 Pitești. Antrenați de către 
profesorul Costea Nicolae. com-

ÎNAINTEA FOTBAL

Realizări și așteptări
neîmplinite

ponenții echipei din Pitești au 
prezentat un ansamblu cu cele 
mai bune exerciții, cu o sincro
nizare și un aspect estetic deo
sebit de plăcut. Și incă un amă
nunt semnificativ : componenții 
acestei echipe sint cei mai ti
neri concurenți (7—8 ani). Au ur
mat. apoi. întrecerile formațiilor 
de piramide (băieți) și sărituri 
(fete). în general, nivelul tehnic 
al concursului a fost mai scăzut, 
observindu-se la mulți concu
renți greșeli tehnice elementare, 
in special la săritura la capră 
(aparat existent in fiecare școa
lă din țară) ceea ce a dus la 
penalizări numeroase. ~ 
Liceului Roznov. la fete, a obți
nut titlul de campioană, iar la 
băieți, pe primul loc s-a clasat 
Școala generală nr. 7 Reșița.

întrecerile de la Ploiești au 
scos in evidență pasiunea și ap-

Echipa

titudinile unui număr însemnat 
de elevi pentru frumoasele exe
cuții de gimnastică. însă, profe
sorii antrenori trebuie să insis
te asupra învățării elementelor 
tehnice de bază, să acorde mai 
multă atenție selecției elevilor, 
ceea ce, firește, va duce la creș
terea nivelului de pregătire, la 
obținerea 
bune, la 
talente în 
mantă.

Iată. acum, clasamentul gene
ral : fete : 1. Liceul Roznov
155.70 ; 2. Școala generală nr. 9 
Birlad 149.65 ; 3. Liceul ..Solo
mon Ernb“. Gheorghieni 149,50 ; 
băieți : 1. Școala generală nr. 
11 Pitești 151,95 ; 2. Școala gene
rală nr. 7. Reșița 150,60 ; 3. Li
ceul „Solomon Ernd“ 148,40.

unor rezultate mai 
promovarea tinerelor 
secțiile de perfor-

IRINA ȚONEA

CĂDERII CORTINEI

• MARTI LA AMIAZA a pă
răsit Capitala o delegație mili
tară condusă de generalul colo
nel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționa
le și șef al Marelui Stat Major, 
care — la invitația Ministeru
lui Apărării Naționale al R P. 
Chineze — va face o vizită ofi
cială de prietenie în această

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Budapesta, 
tovarășul George Ghenoiu, 
prim secretar al Comitetului 
municipal București al 
U.T.C., care a participat la o 
reuniune pregătitoare a celei 
de a IlI-a înîlniri a tineretu
lui din capitalele unor țări 
socialiste, ce se va desfășura 
in R. P. Ungară.

• Uteciștii băcăuani au inau
gurat, duminică, ciclul de acțiuni 
dedicate aniversării a 25 de 
ani de la crearea primelor șan
tiere naționale ale tineretului. 
La festivitate, desfășurată la 
Șantierul de irigații Mărgineni, 
au participat alături de cei a- 
proape 1 300 de' brigadieri 
elevi, studenți, muncitori, 
răni cooperatori din peste
șantiere din municipiul și jude
țul Bacău — veterani ai pri
melor șantiere naționale ale ti
neretului. o numeroasă asisten
tă. La careu, au luat cuvîntul, 
relevînd adevărata semnificație 
a acestei tradiții, tovarășii Ion 
Ichim, secretar al comitetului 
județean P.C.R., Stelian Gher- 
ghelescu, prim secretar al co
mitetului județean U.T.C., Con
stantin Cichindel și Mihai Mel- 
cea, foști brigadieri pe șantie
rele naționale ale tineretului. Se 
anunță programul activității 
pentru fiecare brigadă. în to
nurile de fanfară ale marșului 
„Hei rup !“ brigăzile se îndreap
tă spre locul de muncă. Fieca
re din ele poartă o denumire. 
„A 25-a aniversare a șantiere
lor naționale ale tineretului", 
„Victoria socialismului", „11 iu
nie", „Cincinalul înainte de ter
men", „Tînărul constructor", „8 
martie", „Anul revoluționar 
1848“ etc. Obiective : Șantierul 
de irigații Mărgineni, 
Mioriței, 
Ștrandul
sportive din parcul Gherăești și 
Mărgineni, Insula de agrement 
Bacău, o cantină școlară și al
tele.

Șoseaua
Parcul Libertății, 
tineretului, bazele

Gala festivă a

sportivilor fruntași

Sportivii fruntași de la Școala 
sportivă nr. 3 din Capitală au 
participat la o frumoasă și 
emoționantă manifestare, cule- 
gînd aplauzele unei numeroase 
asistențe, printre care se aflau 
mai mulți antrenori și profesori 
de educație fizică 
oasă activitate : 
Francisc Spier, 
(antrenor emerit), 
muș, Gh. Ionescu, 
nu, N. Dănețiu, 
etc. De data aceasta. însă, elevii 
acestei unități sportive școlare 
nu purtau obișnuitul echipa
ment de concurs sau de antre
nament. ci erau gătiți în hain*» 
de sărbătoare. Participau la o 
gală festivă, care avea să mar
cheze închiderea anului sportiv 
școlar și premierea celor care 
s-au evidențiat în stagiunea 
1972—1973.

La această reuniune se aflau

cu o prodigi- 
Maria Trofin, 
Eugen Trofin 
Rodica Pel- 
C. Moldovea- 
M. Pavelescn

Juniorii de la S.S.E. 3
au predat ștafeta

Iată că și vara se numără bo
bocii, și încă cum ! Un final de 
campionat ca acesta, in care 
lucrurile nu s-au „răcit" cu 
trei etape înainte, dă destui 
fiori pe șira spinării angajați- 
lor direct în lupta pentru 
„posturile" cheie ale clasamen
tului și suporterilor lor.

Imaginați-vă, numai, la ce 
tensiune se trăiește în aceste 
ore la Craiova și ce se poate 
întâmpla în cazul unei victorii 
a studenților, dublată de o in- 
frîngere sau un „draw” al di- 
namoviștilor pe litoral, și pu
teți fi convinși că această „ca
pitală a banilor" se va trans
forma în „capitala fotbalului 
românesc” și că nici un susți
nător „pur singe” nu va lipsi 
din „schimbul trei" al acestei 
„seri a oltenilor" !

Nu mai puțin emoționați aș
teaptă „înserarea” flăcăii din 
Ștefan cel Mare care, după ce 
și-au făcut-o singuri duminica 
trecută, se prezintă la „poarta 
maritimă” cu maxilarele încleș
tate, iar, pe delături, celelalte 
urmăritoare așteaptă „la colț" 
un eșec pentru a apuca un „pa
șaport" în Cupa U.E.F.A.

Și, nu mai puțin emoționați 
ar trebui să fie cei de pe 
„marginea gropii", dar aici lu
crurile, aparent, par mai liniș
tite datorită adierii unui vinti- 
cel călduț, dinspre federație, fă
cut să aline suferințele, dînd 
speranțe „naufragiaților".

Și mai există o zonă caldă,

de „calm ecuatorial", unde nu 
sint griji, dar nici speranțe r’. 
unde nu se mai așteaptă decit 
să se sune de „recreația mare". 
Atît ei, cit și spectatorii „ne
angajați" aleargă cu gîndul la 
toamna cea bogată și plină de 
nădejdi, in timp ce ceilalți se 
prezintă la ultimul și cel mai 
important examen din „actuala 
sesiune", întrucît „restanțierii" 
s-ar putea să facă duminică 
numai un formal act de pre
zență !

S. UNGUREANU

Ultima dorința 
desen de ȘT. COCIOABĂ

prezente și cunoscutele jucătoa
re Aneta Schramko, campioană 
republicană la handbal, maestră 
a sportului, Suzana Szabadoș, 
componentă a lotului republican 
feminin de baschet, ca și jucă
torii de tenis Al. Bardan și Gh. 
Boaghe, foști componenți ai lo
tului republican, maestrul spor
tului la handbal I. Ionescu.
Acum, ei se aflau în postura 
de profesori și trăiau satisfac
ția că mulți dintre elevii lor au 
obținut. în acest an. rezultate 
frumoase în competițiile șco
lare și republicane de juniori. 
Printre aceștia se numără • 
Edith 
Mihai 
Dorin 
Pavel 
sportivi.

La ora actuală, Școala sporti
vă nr. 3 (director prof. Mihai 
Nedelcu) se bucură de o fru
moasă reputație, fiind cotată 
printre unitățile de profil frun
tașe din municipiul București, 
în decursul ultimilor ani, un 
număr mare de elevi au de
prins tainele diferitelor disci
pline sportive, promovînd, apoi, 
în echipele divizionare și lotu
rile republicane. Amintim

aceștia se
Paul Grigore, 

Daniei Stănescu, 
Petre Cimpoeru, 

șl

Molnar,
Mânu, 
Steau.

Dragu și alți elevi

în aceste zile

I mema
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I
LUMEA SE 9;

DISTREAZĂ
un film de AL ECU CROITORU

ALECU CROITORU

I

scenariul : DUMITRU FERNOAGA,

filmate de operafori din întreaga 
lume și comentate de Valentin 

Silvestru în :

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

UMEA
muzica : TEMISTOCLE POPA 
sunetul: NICOLAE CIOLCA 
montajul: IULIA VINCENZ GABREA 

o producție a Studioului cinema
tografic „BUCUREȘTI”

D/STREA^ ih

jucătoarea de volei Constanța 
Dinculiță, actualmente compo
nentă a echipei „Dinamo", pe 
handbalistul Nicolae Linca, din 
formația Universitatea Bucu
rești, vicecampioană republica
nă, baschetbalistul Mihai Mi- 
huț, cicliștii Nicolae Voican și 
Viorel Mărineanu, componenți ai 
lotului republican de juniori. în 
acest an, aproape 1 200 de elevi 
și eleve au fost instruiți în cele 
șase secții de gimnastică mo
dernă, tenis de cîmp, ciclism, 
volei, baschet și handbal. Prin- 
tr-o pregătire intensă, mulți 
dintre el au reușit să ocupe 
locuri fruntașe în competițiile 
școlare și republicane de ju
niori. cucerind o serie de trofee 
prețioase.

Festivitatea elevilor de la 
S.S.E. nr 3 s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă entuziastă, tine
rească. Mulți dintre ei au trăit 
momentul emoționant al des
părțirii de primii .lor profesori 
de sport, urmînd ca în sezonul 
de toamnă să-și facă debutul în 
diferite asociații și cluburi spor
tive din cadrul învățămîntului 
superior.

• MARȚI ÎN CADRUL TURNEULUI INTERNATIONAL DE 
TENIS de Ia „Queen’s Club” din Londra campionul român Ilie 
Năstase l-a întîlnit pe americanul Dick Stockton. Năstase a 
obținut victoria cu scorul de 5-7, 6-1, 6-4, calificîndu-se pentru 
turul trei.

• LA BUDAPESTA a sosit delegația sportivă română condu
să de prim-vicepreședintele Consiliului național pentru educație 
fizică și sport, Marin Dragnea, care, la invitația Oficiului na
țional pentru educație fizică și sport din R.P. Ungară, va face 
o vizită în această țară. La sosire, oaspeții români au fost 
întâmpinați de Arpad Csanadi, vicepreședintele forului sportiv 
ungar.

• AU FOST STABILIȚI FAVORIȚII tradiționalului turneu 
internațional de tenis de la Wimbledon. Iată cum se prezintă 
tabloul probei de simplu masculin : 1. Stan Smith (S.U.A.); 2. 
Ilie Năstase (România) ; 3. John Newcombe (Australia) ; 4. Art
hur Ashe (S.U.A.) ; 5. Ken Rosewall (Australia) ; 6. Tom Okker 
(Olanda) ; 7. Marty Riessen (S.U.A.) ; 8. Roy Emerson (Austra
lia) ; 9. Tom Gorman (S.U.A.) ; 10 Cliff Richey (S.U.A.) etc. 
Cele 8 favorite în proba de simplu feminin sînt următoarele 
jucătoare : 1. Court (Australia); 2. Billie Jean King (S.U.A.) ; 3. 
Goolagong (Australia) ; 4. Evert (S.U.A.) ; 5. Casals (S.U.A.) ; 6- 
Wade (Anglia); 7. Melville (Australia) ; 8. Morozova (U.R.S.S.).

• CAMPIONATELE EUROPENE masculine de baschet se vor 
desfășura în acest an în Spania, între 27 septembrie și 6 oc
tombrie. Federația spaniolă de specialitate, organizatoarea aces
tei competiții, a anunțat că la faza finală a turneului vor par
ticipa 12 echipe : Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, Grecia. Italia, 
Israel, Iugoslavia, Polonia, România, Turcia, U.R.S.S. și Spania.

M. LERESCU

LUMEA SE DISTREAZĂ : Capi
tol (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
1X15; 13M. 16; 11.30; 20,45).

SEMNALE : Lumina (orele 
11.15: IX»; 16; IX»; 20,45).

MONTE CARLO : Patria (orele 
19; 1X39; 15,15. 18; 20.45). Luceafă
rul (orele 1.30. 11; 13,30; 16; 18.30; 
31). Grâckna Luceafărul (ora 20,15).

FLUTURII SINT LIBERI ; Scala 
(oreie 9; 11.15; 13.45; 16.15; 18,45,
21.15) Festival (orele 9; 11,30; 13,45; 
16.15; 11.45; 21.15), Modem (orele 9; 
11J5: 13.39: 11; 18,15 : 20,30), Grâ- 
ctna Modem (ora 30.30). Grădina 
Select (ora »,30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE: 
București icrele 9; 11.15; 13.30: 
1X15; 11.41; 21). Favorit (orele 1.45: 
11: 1X39; 11; 1X31; 21), Sta
dionul Dinamo (ora 20,30), Arene
le Romane (ora 20.15). Gridina 
București (ora 20.15).

ULTIMUL CARTUȘ ■ Central 
(erele 9 15; 11JI; 1X45; II; 11,15: 
39.30). Excels: cr (orele 9; 11.15.
1X31: 11: IX»; 31) Melodia (orele 
9: 11.15; 13.30: II: II.»; 20.45). G’.o- 
r.a (erele 9; 11.15; IX»; 16; 11,15; 
» »).

ORGANIZAȚIA : Grădina Festi
val (ora 20.15).

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Bucegi (orele 15.»: 17.45: 20) Do 
na (orele 11.15. 13.15: 15.»; II;
20.15) . Grădina Bucegi (ora 20.»).

SĂLBĂTICIA ALBĂ : Timpuri 
Noi (orele 9—18 în continuare). La 
ora 20.15 program da documenta
re In premieră.

VERONICA : înfrățirea (orele 16: . — ----------- . . 1530,20). Cosmos (orele 
16: 20).

PE ARIPILE VINTULUI ! 
ța (orele 10; 14.30; 19,15), 
(orele 9; 14; 18,30), Grădina 
(ora 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU : FIo- 
reasca (orele 15,30; 19), 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

ROND DE NOAPTE :
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; , ,
20,30), Aurora (orele 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15), Grădina Aurora 
(ora 20.30), Grădina Buzești (ora
20.15) .

HOMOLKA ȘI PORTOFELUL : 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Dacia (orele 8,30; 10.45: 13,15;
15.45; 18.15: 20.45), Glulești (orele 
15.30* 18 : 20.30).

CEAȚA : Pacea (orele 16: 18: 20). 
CE SE INTIMPLA, DOCTORE ? : 

Unirea (orele 15,30; 18; 20,30). Gră
dina Unirea (ora 20,15).

O ZI MAT LUNGA DECIT UN 
AN : Moșilor (orele 15,30; 18;
29.15) .

CTND LEGENDELE MOR : Lira 
(orele 15,30: 18 : 20,15), Arta (orele 
15.»: 18: 20 15), Grădina Ura (ora 
».»> Grădina Arta (ora

CU MITNII.E CURATE : 
ceni (orele 15.»: 18).

CLASA MUNCITOARE 
ÎN PARADIS • Cotroceni 
»,15)

COPTTÎ CĂPITANULUI GR ANT : 
Volga (orele 9: 11.15: 13.30: 16:
18.15: 20.30) Flamura (orele 9: 
11.15: 13.»: II: 11.15: 20.30).

O FLOARE ȘT DOI 
NARI Drumul Sării (orele 
19).

POLITIA MULȚUMEȘTE : 
gași (orele 15.30: 13; 20,15).

SOLARIS : Viitorul (orele 
19).

Grivl- 
Tomis 
Tomis

Miorița

Buzeștl 
18,15;

20.30). 
Cotro-

MERGE 
i (ora

grAdt-
15.30.

Crîn-

19,30;

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI î 
Popular (orele 15,30; 19).

AICI ZORILE SINT DIN 
LINIȘTITE : Vltan (orele 
13,30; J9), Grădina Vitan
20,15).

DRUMUL SPRE VEST : 
(orele 15,30: 18; 20,15).

OMUL NU E SINGUR :
(orele 15.30; 18; 20.15).

EU NU VAD. TU NU 
BEȘTI, EL NU AUDE : Progresul 
(orele 15,30: 18; 20,15).

DOMNULUI
DRAGOSTE: 
(ora 20.30).

TREI COPII 
12; 14), STAN 
TORI (orele 16,30: 18.30), ____
NUL TOPPER DIVORȚEAZĂ (ora 
20,30). Cinemateca „Union”.

NOU 
10,30; 
(ora

Munca

Rahova

VOR-

PROFESOR 
Grădina

CU
Moșilor

MINUNE (orele 10;
ȘI BRAN AVIA- 

................... DOM-

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : TREI FRAȚI 
GEMENI VENEȚIENI — ora 20: 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
18,30; Circul Globus : ARENA 
(Spectacol internațional)

sen animat de Ion Popescu-Gopo. 
10,15 Prim plan ; ion Dumitrescu, 
preșeaintele Uniunii Compozitori
lor din R. S. Romania. 10,45 Jîlim 
serial „Orașul negru”. Episodul 
Iii ; .,Două cetăți vecine". 11,45 La 
ordinea zilei. Azi, județul Brașov. 
12,00 Revista literar-artisticâ TV. 
12,40 Luminile rampei. Pagini din 
operele lui Puccini, interpretate 
de soprana Virginia Zeani. 13,00 
Telejurnal. 17,30 Fotbal (Ultima e- 
tapă a Campionatului național — 
divizia A) F.C. Constanța — Dina
mo București. Transmisiune de la 
Constanța, Comentează Mircea Io
nescu. în pauză : Telex. Tragerea 
Pronoexpres. 19,15 Publicitate. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Cintecul săptămînii : ..Minerul și 
cervl” de V. Veselovschi. 20,05 Tele
obiectiv. 20,25 Melodii populare cu 
surorile Fircea. 20,25 Drumuri in 
istorie : Dimitrie Cantemir. 20,50 
Telecinemateca : Ciclul Zbigniew 
Cybulski „Zbyszek”, medalion în
chinat marelui actor polonez. Re
gia Jesn LeskowskL Premieră pe 
țară. 21,15 24 de ore. România în 
lume.

PROGRAMUL II

’73

PROGRAMUL I

9.00 Curs de limbă engleză. Lec
ția a 58-a. 9,30 De la Alfa la O- 
mega. Enciclopedia pentru elevi. 
10,00 Telex. 10,05 Clepsidra — de-

20,00 O viață pentru o Idee : Dr. 
Ignaz Semmelweis (I). Film 
tic. producție DEFA-Berlin. 
Agenda. 20,40 Portativ ’73. 
„Liră lingă stema țării”. 
Timpul liber — materie 
pentru industria viitorului, 
cipă : dr. Alexandru. Lunga, 
holog Petre Datculescu, ing. Geor- 
geta Bătucă. 21,55 De pe scenele 
lirice ale țării. Selecțiunl din ope
ra ..Pescuitorii de perle” de Bizet. 
Interpretează ansamblul Operei 
Române din Cluj.

artis-
20.30
21,20
21.30 

primă 
Parti-

psi-



de peste hotare
Am avut ieri pri' 

lejul să discutăm cu 
doi studenți, membri 
ai delegației române 
care va participa P 
cel de-al X-Iea Fes
tival Mondial al Ti
neretului si Studen
ților : MARIA LE- 
MINITA P A NE A. de 
la Facultatea de 
biologie si FLOREA 
CAPITANU de la 
Facultatea de tehno
logie din cadrul In
stitutului de Petrol, 
Gaze și Geologie — 
București. Ambii sint 
studenți în anul al 
IlI-lea, și în actuala 
sesiune au susținut 
cite trei examene pe 
care le-au promovat 
cu toarte bine și 
bine. I-am găsit la 
cămin, pregătindu-se 
asiduu pentru exa
menele viitoare.

Și unul și altul, 
interlocutorii ne-au 
spus că speră ca re; 
zultatele prezentei 
sesiuni să justifice 
încrederea pe care 
colegii le-au acor- 
dat-o, desemnindu-i 
ca reprezentanți la 
marea intilnire dt 
la Berlin.

Este prima lor par
ticipare la o aseme
nea manifestare. ,,M$

bucura că voi avea 
posibilitatea de a fi 
prezentă la această 
intilnire împreună cu 
studenți din multe 
țări ale lumii — ne 
spunea Maria Lumi
nița Panea. Voi pu
tea astfel să Ie cu
nosc preocupările și 
gindurile lor. Sint 
mîndră că le voi pu
tea transmite — la 
rindul meu — mesa
jul tinerei generații 
studențești din Ko 
mânia socialistă. *ă 
1? împărtășesc din 
experiența noastră 
de viață și muncă. 
Firește, va fi un bun 
prilej pentru a afir
ma solidaritatea in
ternaționaliste cu ti
nerii de pretutindeni 
care luptă împotriva 
imperialismului, co
lonialismului și neo- 
colomalismuluî. pen
tru libertate. inde
pendență. democra
ție. pace și progres 
social".

Aceleași ginduri le 
împărtășește și Flo- 
rea Câpitanu : „Vom 
arăta tinerilor de 
pretutindeni că noi. 
studenții români, a- 
semeni întregului 
nostru tineret, ase
meni întregului po

por, milităm pentru 
pace și înțelegere 
intre popoare, pen. 
tru destindere și se
curitate internațio
nală. în institutul 
nostru -nvață tineri 
din America Latină, 
Asia. Africa neagră, 
ca și din țări euro
pene. De la ei cunoaș
tem deja o serie de 
aspecte din activita
tea studenților din 
aceste țări. Vom afla 
și alte aspecte lega
te de lupta pentru 
dreptate socială si 
eliberare națională 
pe care o desfășoară 
tineretul universitar. 
Acestora, ca și tutu
ror partiripanților la 
Festival, le vom tran
smite salutul de so
lidaritate militantă 
a| studenților din 
România. Ne vom 
aduce o contribuție 
activi Ja reușita Fes
tivalului. pentru ca 
acesta să exprime cu 
adevărat aspirațiile 
tineretului. dorința 
sa de a trăi intr-o 
lume a păcii in care 
fiecare popor să se 
dezvolte potrivit pro
priei sale voințe**.
GH. SPRIVȚEROrU 
Foto : V. RANGA

în editura vest-germană „Rombarh" a apărut volumul

„Punctul de vedere românesc
Teze de politică națională și

internațională"
După cum am mai anunțat, in cunoscuta editura „Rombach" 

din Freiburg a apărut volumul „Punctul de vedere românesc. Teze 
de politică națională și internațională", sub îngrijirea directorului 
editurii, dr. Fritz Hodeige.

Pe parcursul a peste 250 de 
pagini, volumul înmănunchează 
o amplă culegere de texte din 
articole și cuvîntâri ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din 
documente ale Partidului Co
munist Român, grupate în 20 de

Nicche Cesușesca

Der rumânisdie
Standpunkt

Capitula Finlandei gata
pentru începerea conferinței
Pavilionul „Finlandia", ridi

cat în centrul capitalei, se re
marcă prin arhitectura sa tonică, 
întruchipare a imaginației crea
toare a constructorilor finlan
dezi. Săli de conferințe, cabine 
rezervate presei, toate într-o 
îmbinare funcțională sînt gata

99STA LINK"
READUS

IA SUPRAFAȚA
După 30 de ore de tensiu

ne. timp în care submarinul 
american de cercetare a 
resurselor piscicole. ..Sea 
Link41, a fost blocat în epava 
unui distrugător, la o adine:- 
me de 120 m. echipele de sal
vare au reușit să readucă la 
suprafață nava in care 
aflau patru cercetători. _ 
tuația era dramatică și ope- • 
rațiunile de salvare se des- 1 
fășurau „contra cronometru".; 
deoarece rezervele de oxigen • 
erau in scădere din minut , 
în minut. Doi dintre cercetă
tori au fost găsiți in viată, 
ceilalți doi erau deja. in 
momentul salvării, in comă 
de peste opt ore și situația 
lor continuă să rămină cri
tică.

Minisubmarinul științific. ' 
,.Sea Link", cu o lungime | 
de 7 m și o greutate de | 
9 tone, cuprinde două sfere . 
cu un diametru de 1.80 mi 
fiecare — una pentru pilot 1 
și un observator. ceala”ă 
pentru doi scufundători. Tn 
această a doua sferă se gă
seau cei doi membri ai echi
pajului în stare gravă, can
titatea de bioxid de carbon 
fiind aici mai mare. în plus, 
ușa compartimentului lor s-a 
blocat și încă nu au putu: 
fi scoși afară. Există și pe- ’ 
ricolul producerii unei ex- ! 
plozii din cauza presiunii ri
dicate din interior. în cursul | 
zilei de marți s-a proceda* ; 
la o decompresionare lentă, 
prin introducere de oxigen 
și prin încălzirea pereților cu 
apă caldă pentru creșterea 
temperaturii. Abia cind va 
dispare pericolul unei explo
zii, va fi deschisă ușa și s€ 
va ști dacă cei doi oameni 
mai sint in viață.

Accidentul s-a produs du
minică dimineață, la puțin 
timp după ce submarinul 
își începuse activitatea de 
cercetare a faunei din adin
ei mile Atlanticului, in apro
pierea bazei de la Key West 
(Florida). Prins de un cu
rent puternic. „Sea Link- a 
eșuat, blocindu-se în cablu
rile epavei distrugătorului. 
Imediat au început acțiunile 
de salvare, alerta fiind jus
tificată, deoarece se știa că 
rezervele de oxigen existen
te, vor permite echipajului 
să supraviețuiască doar pină 
luni la prinz. Dar, deja luni 
dimineață, doi dintre cerce
tători erau în comă.

Duminică seara, doi sca
fandri au coborit în adincu- 
rile Atlanticului, pentru a 
studia situația. Din cauza 
adincimii prea mari și a cu- 
renților, nu s-au putut apro
pia de submarin și nici să 
rămină mult timp sub apă. 
După șapte încercări de sal
vare, eșuate, s-a reușit, luni 
seara, degajarea submarinu
lui din cablurile distrugăto
rului și readucerea lui la 
suprafață, cu ajutorul unor 
instalații special fixate pe o 
navă de foraj submarin.

sâ primească oaspeții primei In- 
tilnîri general-europene din is
toria continentului — Conferin
ța pentru securitate și colabo
rare. Deși mai sînt două săp- 
tămîni pină la 3 iulie cînd va 
începe conferința miniștrilor de 
externe, edilii capitalei finlan
deze au accelerat lucrările de 
finisare a pavilionului destinat 
acestui eveniment.

..întreaga capitală trăiește 
febra pregătirilor — ne-a de
clarat primarul general al Hel
sinkiului, Teivo Aura. Știm că 
toate speranțele popoarelor se 
îndreaptă spre Helsinki si acest 
lucru este 
conferința 
daniilor și 
națiunilor 
ruința lor. , 
rilor de -răspundere s-a obținut 
convocarea conferinței care re
prezintă. după modesta mea pă
rere. un mare succes al tuturCT 
celor interesați tntr-un climat 
de pace si colaborare și nu aș 
putea să nu folosesc acest ori’ei 
pentru a exprima sentimente de 
înaltă
bucură 
— țară 
celente 
ea la Helsinki, 
state, pentru ca împreună să 
bucurăm de roadele stăruințe 
noastre — convocarea Confer 
ței Europene*.
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prințul No- 

a acordat 
..Borba" un 
este rea- 
ooporului 

Cambodgiei de a lupta pinâ 
la victoria finală.

Referindu-se 
situație a război 
Siamik a evidențiat că for
țele de eliberare continuă sâ 
obțină noi ‘victorii, coutro- 
lind nouă zecimi din terito
riul țării, și că unitățile ar
matei regimului de la Pnom 
Penh sint înconjurate in 
cîteva orașe pe care foițele 
patriotice nu vor să le la rs 
asalt ..pentru a evita îngro
zitoarele dlstmger. pe care 
le-ar produce aviația SUA 
bombardir.d sute de mri de 
oamer.i care trăiesc in a- 
ceste orașe".

• ȘEFUL 
CAMBODGIAN, 
rodom Sianuk. 
ziarului iugoslav 
interviu, în care 
firmată hotărirea

ini

da
capitole tematice, cum sînt : so
cialismul ca proces revoluționar 
complex ; statul, democrația și 
legitatea socialistă ; națiunea și 
socialismul; coordonatele indu
strializării socialiste ; învăță- 
mîr.tul și știința- O atenție deo
sebită este acordată tematicii 
privind : relațiile internaționale 
si principiile politicii externe 
românești : coexistența pașnică 
și dezv oftarea colaborării cu 
toate țările lumii : rolul state
lor mici și mijlocii In viața in- 
ternețioaală : securitatea euro
peană : crearea unei zone de 
pare și colaborare ta Balcani.

se
Si-

R. T.

firesc. întrucît însâsi 
°ste rezultatul stră- 
dorinței de pace a 
europene. Prin stâ- 
prin stăruința facto-

considerație de care se 
la 
cu care avem relații ex

Urile depuse di 
alături de alti

politics R

efor
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Alegerea to\arâșei Elena Ceaușescu
ca membru acth al

Comitetul Executiv 
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al Academie: a 

ta Ceausescu. <toet 
ctor general aZ 1 
trai de Cercetări

mie
Acade-
Yort a
ET3

d-a BucureftL
în scrisoarea cir 

cutiv al Academie 
G. A.instiong. se 
deosebita plăcere « 
că ia sedrnța Cor 
cutiv al Academxe

- — se oecruor.ează în 
■e _ ser. soare — că vă 

âe farrul că sintep 
al Atnderzîei*.
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Delegația de ziariști români

și de cancelarul Willy Brandt

acest

le Hei

totodată, la numeros 
ale relațiilor dintre 1 
R r Germania. P

viu Televiziunii rom: 
în aceeași zi, de', 

ziariști a fost primit 
cancelarul Willy B- 
acest prilej, qpnceia: 
a acordat un interi 
române.
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• către

Pre

a

Ce Medici a fa
tă succesiunea la 
emâ in stat după 

. reuniuni desfă- 
s a Palatul preziden- 
? care a . participat 

ra o: - etu ’.ui. pre- 
t două camere
I*ur iama n tu Iui. 1 i deri i
hdui de guvernă mint 
rea Rer.ovadora
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și 

sta- 
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Me-

11* - (ARENA) — 
-ma’orii celor 22 de 
raiiKene. Cu acest 
Emilio Garrastazu 

a expus prevederile
*ctulu de ’.eze compie- 
țar. care definește atri- 
e « compoziția cole- 

3 *r*--a re va fi for- 
rlir. 5C2 m-mbri ai păr
ui ARENA.

în prefața lucrării, dr. Fritz 
Hodeige, după ce menționează 
că aceasta este a doua earte în
chinată activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu apărută în 
editura pe care o conduce — 
după volumul „România pe dru
mul socialismului", editat în no
iembrie 1971 — arată că ea este 
rodul studierii intense a pro
blemelor țării noastre în dome
niul politicii, economiei și pla
nificării, al lărgirii treptate a 
ariei cunoștințelor sale despre 
România contemporană, despre 
problematica complexă a dezvol
tării ei sociale, despre pozițiile 
și activitățile ei în viața inter
națională. „Pe această cale — 
scrie dr. Fritz Hodeige — am 
ajuns la ideea unei noi cărți, 
care, sub forma unei selecții de 
texte esențiale, cu valoare defi
nitorie, să ofere cititorilor o ex
punere metodică, un îndreptar 
asupra concepției și opțiunilor 
românești în problemele funda
mentale ale evoluției interne și 
internaționale. După părerea 
mea. „Punctul de vedere româ
nesc" nu este numai un titlu 
de carte potrivit, ci, în același 
timp, un program politic clar 
conturat".

Relevînd cîteva idei pe care 
le consideră esențiale, dr. Fritz 
Hodeige consemnează că Româ
nia întreține largi relații în 
spiritul coexistenței pașnice cu 
toate statele lumii, indiferent de 
orinduirea lor socială, între care 
si cu Republica Federală Ger
mania. Autorul reține că „țelul 
politicii externe a României este 
de a acționa pentru dezarmare 
și securitate și de a ajunge la 
relații interstatale noi, de a e- 
labora un nou cod de principii 
precis definite ale dreptului in
ternațional".

Este vorba — subliniază auto
rul prefeței — atît de formulări 
morale, cit și juridice. în cen
trul atenției se găsesc integri- 
tatea națiunii, dreptul la liber
tate în fața forței, necesitatea 
coexistenței tuturor popoarelor 
pe baza principiilor t '
depline în drepturi, respectului 
suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în tre
burile interne ale altor popoare, 
renunțării la orice formă de fo
losire a forței și amenințării cu 
f jrța Aceste principii, din care 
rezultă acțiunea consecventă, 
trebuie să pătrundă în conști
ința opiniei publice internațio
nale .

în continuare, dr. Fritz Hodei
ge menționează că poziția expri
mată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind anacronismul 
împărțirii lumii în blocuri mi
litare se bucură de o aprobare 
certă.

Semnatarul prefeței reliefează 
importanța acordată în expune
rile și cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in documen
tele de partid și de stat, poziției 
tării noastre în diferite domenii 
internaționale, printre care men
ționează opțiunea fermă a 
României pentru întărirea rolu
lui Organizației Națiunilor U- 
nite, pentru o contribuție mai 
mare a O.N.U. la normalizarea 
atmosferei internaționale, la 
elaborarea noilor principii in
terstatale și înlăturarea perico
lului de război din viața lumii. 
Dr. Fritz Hodeige subliniază 
poziția fermă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind apă
rarea dreptului fiecărui popor 
de a decide singur asupra soar- 
tei sale, rezolvarea chestiunilor 
litigioase numai prin mijloace 
politice, prin tratative care tre
buie să se desfășoare în spiritul 
respectului reciproc și al res
ponsabilității. pentru a garanta 
pacea.

egalității
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„Școala trebuie să servească 
dezvoltării generale a țării și să 
fie deschisă tuturor cetățeni
lor*. Aceste cuvinte din pream
bulul „legii pentru reforma în- 
vățămîntului*, inițiată de gu
vernul președintelui Alvarado, 
relevă esența politicii școlare a 
forurilor guvernamentale pe
ruane, politică organic legată 
de programele de transformări 
social-economice transpuse ac
tualmente în viață în Peru.

Prioritățile
9

școlii peruane
• 0 profundă reformă a invă-
țâmintului • Dublarea fondurilor
alocate școlii generale*Controlul 

asupra școlilor particulare

Opinia generațiilor 
tinere - stimulent al progresului social
R

eprezentanți ai multor organizații de tineret din 
R.F.G., oameni de stat, ziariști, numeroși cetățeni 
sint de părere că se parcurge o perioadă 
de intensificare o conștiinței politice a tinerei gene
rații, de sporire a preocupării față de o mai exactă 
definire a locului și rolului său în viața socială. O 

privire de ansamblu asupra mișcărilor de tineret din R.F.G. con
duce la constatarea că avem de-a face cu un tablou de o mare 
expresivitate în care diversitatea excepțională a formelor de or
ganizare și de acțiune ale tineretului semnifică o vie preocu
pare față de păstrarea specificității inconfundabile a necesită
ților și aspirațiilor tinerelor generații. Lupta pentru dreptul la 
expresie proprie constituie o trăsătură dominantă. Bineînțeles, 
expresivitatea tabloului nu exclude ci presupune și soluții dife
rite cum diferită este și aprecierea unor situații, aspecte care 
fac să nu se poată vorbi de o imagine armonioasă și conver
gentă ci de una intens expresivă, deosebit de interesantă. Fap
tul că multitudinea de necesități proprii, resimțite cu deosebită 
putere, duce la constituirea de numeroase asociații de tineret 
menite să valorifice sau pur și simplu sâ dea expresie particu
lară acestor necesități este și el foarte semnificativ pentru inten
sificarea procesului de căutare a unui loc propriu. Intr-un sens mai 
general s-ar putea spune că un asemenea fenomen de plurifor- 
mitate asociativă este o formă de reacție specifică, ținînd cont de 
marea diversitate a concepțiilor și mentalităților, soluțiilor și 
cailor prin care se caută modalități de acțiune pentru edificarea 
unei noi societăți.

In mișcarea de tineret se poate astfel distinge o mare voință 
de expresie proprie, ce stă la baza numeroaselor forme de aso
ciere șî organizare menite, multe dintre ele, să ofere tinerilor un 
cadru favorabil recunoașterii propriei lor identități.

Convorbirea noastră cu dl. Heinz Westphal, secretar de stat 
parlamentar la Ministerul federal al tineretului, familiei, sănătă
ții, a avut loc la capătul a numeroase întîlniri și contacte cu 
activiști ai unor organizații de tineret din R.F.G., după îndelungi 
discuții purtate cu tineri din diverse organizații, din care s-a 
conturat cu putere imaginea de mai sus. Pornind de la consta
tarea numeroaselor forme în care tînăra generație înțelege să-și 
afirme și să-și valorifice, pe plan individual și social, dreptul la 
expresie proprie, l-am rugat pe dl. Westphal să ne împărtășeas
că opinia domniei sale asupra rolului . atribuit tinerei generații 
în determinarea transformărilor social-politice din R.F.G.

— Se poate spune că genera
țiile de după război, care au 
contribuit la reconstrucția so
cietății, și-au articulat nemulțu
mirile față de structurile socia
le învechite, închistate. în a- 
celași timp, insă, generațiile 
care au apărut în continuare 
se uită la ceea ce s-a realizat 
cu ochi critici. A reieșit cu cla
ritate ca societatea a avut și are 
nevoie de un stimulent spre a 
merge înainte. Acest stimulent 
îl constituie ochiul critic ai ti
neretului. Mai precis, trebuie să 
spun că tot eeea ce s-a pus și 
este pus în discuție — noi re
forme, înnoiri în diverse struc
turi sociale — s-a putut face da
torită intervenției tinerelor ge
nerații. Practic, este vorba de 
ceva mai mult decît un conflict 
între generații. Intervenția tine- 
ietului poate fi recunoscută în 
cele mai diverse sectoare și. 
dacă pornim de la problemele 
mari, găsim puncte ce pot fi 
apreciate ca pozitive. Un exem
plu edificator consider că îl 
constituie dorința extrem de 
mare a tineretului pentru înțe
legere și colaborare internațio
nală. Aș mai putea cita orien
tarea criticii tinerelor generații 
de la noi înspre obținerea unei 
mai mari echități sociale sau 
revendicările foarte pronunțate 
în privința unui sistem de în- 
vâțămînt mai bun. Ce reacție 
are guvernul federal față de 
aceste critici și revendicări ? 
Guvernul este conștient că tre
buie să discute chiar dacă nu 
totul este acceptabil într-un mo
ment sau altul. Sîntem însă în 
situația de a accepta îndreptăți
rea acestor revendicări. chiar 
dacă ele nu pot fi satisfăcute 
de azi pe mîine. Considerăm că 
tînăra generație are cu adevă
rat nevoie de o mai mare par
ticipare la elaborarea hotărîri- 
lor și luarea deciziilor. în acest 
sens, am redus limita electorală 
iar in parlament discutăm 
acum reducerea majoratului la 
18 ani. De asemenea, unul din 
punctele actualei perioade legis
lative va fi dezbaterea în jurul 
dreptului părinților de a dispu
ne de soarta copiilor. în gene
ral, este vorba de faptul că 
uneori acest drept al părinților 
intră in conflict cu dreptul tî- 
nârului însuși de a dispune de 
el, mai ales în ceea ce privește 
alegerea meseriei. Tendința legii 
este ca acolo unde aoare un 
asemenea conflict să fie întărit 
dreptul tînărului de a dispune 
de el însuși.

Dreptul tînărului de a dispu
ne de el însuși, de a-și aduce 
contribuția proprie :a construc
ția și progresul societății este 
o chestiune care preocupă ma

rea masă a tineretului, dar șl 
multe alte categorii și cercuri 
politice din R.F.G. Din rindul 
mișcării tinerilor sindicaliști, ca 
și din alte organizații de tineret, 
au fost formulate cerințe legate 
de schimbarea sistemului de în- 
vățămînt și ele au format princi
palele revendicări ale unor ma
nifestări și demonstrații am
ple, viu discutate de opinia pu
blică. îmbunătățirea sistemului 
de educație (o expresie a aces
tei necesități fiind și preocu
parea de a se elabora, pentru 
prima dată, un plan- unitar de 
educație pe termen lung) de 
care depinde în bună măsură 
cișt.igarea în practică a drep
tului tînărului de a dispune da

cat de divizare politică. Sint și 
orientări extremiste și haotice, 
al căror corolar, la polul opus, 
îl constituie o orientare mode
rat conservatoare. Am însă im
presia că asemenea fenomene nu 
pot fi considerate ca strict spe
cifice doar nouă.

— Ați amintit,. domnule 
Westphal, de existența în rîri- 
dul tiner&lor generații a unei 
puternice aspirații spre înțele
gere și colaborare .internaționa
lă. Cum apreciați, în acest sens 
desfășurarea colaborării dintre 
tineretul din România și din 
R.F.G.?

— In primul rlnd sînt foarte 
bucuros de ceea ce s-a realizat 
și se realizează în acest dorne- 
niu al relațiilor noastre pe linie 
de tineret. Din însăși efectua
rea obiectivelor prevăzute npi 
avem de învățat. în general, 
după cum știți, sint prevăzute 
să se efectueze schimburi în 
diverse sectoare, între activiști, 
reprezentanți ai organizațiilor 
de tineret etc. Este un început 
hun și aș privi cu multă bucu
rie lărgirea relațiilor noastre, 
intensificarea contactelor direc
te între tineri. Sigur, turismul 
este și un mod de a colabora 
dar pe lingă el sint necesar* 
convorbiri mai intense, mai 
multe acțiuni comune.

Am reținut cu deosebită sa
tisfacție că președintele 
Ceaușescu se interesează cu 
mare atenție de tineret, de con
ținutul relațiilor în acest do
meniu. De altfel, noi știm că 
România a fost printre primele 
țări care au abordat probleme
le generale și specifice ale tine
rei generații pe plan mondial, 
acordînd o deosebită atenție 
depășirii mentalității de bloe 
în gindirea. în punerea și dis
cutarea problemelor. Am parti
cipat la sesiunea U.N.E.S.C.O. 
din 1964 și-mi voi aminti tot
deauna că datorită țării dum
neavoastră a apărut o inițiati
vă internațională foarte impor
tantă pentru educația tinerelor 
generații, cu consecințe ulteri
oare foarte însemnate. Pornind 
de la aprecierea unei astfel d« 
politici în rindul tineretului, 
consider că s-a creat un climat 
și mai bun pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor dintre 
tineretul României și cel din 
R.F.G. Conducătorii României 
vor găsi la noi parteneri ce 
tot timpul urechea pleeetă sf»r« 
problemele tineretului.

HEINZ WESTPHAL
Secretar de stat parlamentar in Ministerul , 
tineretului, familiei și sănătății din Republica

Federală Germania
vorbești „Scinteii tineretului11
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sine, în interesul său și al pro
gresului societății, a constituit 
și constituie de aceea un obiec
tiv de mare însemnătate al 
mișcării studențești. L-am rugat 
pe dl. Westphal să ne împăr
tășească opinia d-sale cu pri
vire la rolul și la contribuția 
pe care o are mișcarea studen
țească în cadrul procesului de 
perfecționare a structurilor în- 
vățămîntului.

— Tinerii care au marea șan
să de a studia — studenții — 
constituie o parte foarte bine 
pregătită și foarte critică a ti
nerei generații — ne-a spus 
domnia sa Ei au fost exponen- 
tii unor nemulțumiri a căror 
exprimare a stimulat produce
rea unor schimbări. Consider 
că în prezent ne aflăm într-o 
fază mai constructivă a criticii 
Se poate aprecia că există o 
pronunțată tendință spre stingă 
în cadrul mișcării studențești, 
în universitățile in care fo
rurile de conducere sint a- 
lese direct de către studenți 56 
la sută din organele alese sînt 
elemente comuniste. Pe de altă 
parte, se observă în rindul stu
denților și un coeficient ridi

Tinerii reprezintă una din 
Părțile cele mai însemnate ale 
popoarelor noastre. Cunoașterea 
mai bună dintre cele două țări, 
posibilă și realizată pe mai 
multe căi, poate începe cu ti
nerii. Eu cred că acest aspect 
— cunoașterea reciprocă a tine
relor generații — are o deosebită 
importanță și aș putea spune 
că tineretul reprezintă o șansă 
a asigurării păcii și prieteniei 
in lume.

Aprecierile făcute de. secreta
rul de stat parlamentar, dl. 
H'einz Westphal, în legătură cu 
promovarea de către România, 
de către președintele Nicolae 
Ceaușescu, ■ a unei pojitiqi ’ de 
educație â ’ tineretului în spiri
tul colaborării și prieteniei, 
coincid cu multe opinii existente 
în ’rindul’ organ’izațiilor de 'ti
neret din R.F.G. Vizita care ur
mează să aibă loc este privită 
cu satisfacție, cu speranța că ea 
va oferi noi căi de intensificare 
a relațiilor între cele două țări 
sub numeroase aspecte, între 
care acela al relațiilor și cu
noașterii reciproce dintre tine
rele generații ocupă un loc dis
tinct.

Una din principalele prevederi ale re
formei invățămintului, intrată în vigoare 
în actualul an școlar, o constituie introdu
cerea unui „ciclu școlar de bază" de nouă 
ani. menit să ofere tinerilor — așa cum șe 
arată in textul legislativ — „atît o arie 
cuprinzătoare de cunoștințe fundamentale, 
cit și o dezvoltare — prin practică — a 
unor deprinderi de muncă fizică, servind 
unei orientări profesionale". Pentru reali
zarea acestor importante transformări in 
sistemul invățămintului de bază statul 
peruan face eforturi deosebite. Fondurile 
alocate școlii generale au sporit cu sută la 
sută în comparație cu anul precedent. Se 
prevede ca în următorii zece ani rețeaua 
școlilor de stat să-și dubleze capacitatea 
prin construirea de noi localuri școlâre. 
ateliere și laboratoare. în același timp, a 
devenit necesară impunerea unui control 
mai riguros asupra activității rețelei de 
școli particulare (rețea care cuprinde la 
ora actuală aproximativ 40 la sută din 
totalul locurilor existente în invățămîntul 
elementar peruan).

Incă de la începutul actualului an școlar, 
in februarie a.c.. ministru] peruan ai edu
cației, Alfredo Carpio Becerra aprecia că 
„în actuala etapă de mari eforturi în re
zolvarea priorităților dezvoltării economico- 
sociale, rețeaua particulară de invâțăniint 
trebuie utilizată pentru progresul general 
al școlii**, subliniind că in vederea acestui 
obiectiv „devine necesară anihilarea unor 
tendințe comerciale, restrictive și retro
grade practicate in aceste școli". Infbrmații 
din Lima arată că la sfirșitu] săptămînii 
trecute guvernul peruan a hotărît institui
rea unui Consiliu unic al instituțiilor din 
rețeaua de invățămint particular din țară. 
Obiectivul primordial al noului organism 
constă — potrivit precizărilor forurilor 
competente — în promovarea unei politici 
care să ducă la eliminarea măsurilor dis
criminatorii practicate în școlile și colegiile 
particulare din Peru. Reglementările anun
țate la Lima prevăd că fiecare instituție 
particulară de invățămint este obligată să 
rezerve minimum zece la sută din totalul 
locurilor pentru copii ai căror părinți nu 
au posibilități materiale de a plăti taxele

școlare percepute. In același timp, conform 
noilor prevederi, direcțiunile școlilor și co
legiilor particulare vor trebui ca in între
gul proces de elaborare a programelor de 
invățămint să țină seama de conținutul 
programului elaborat de ministerul educa
ției pentru rețeaua școlilor de stat de dife
rite grade. în scopul exercitării unui con
trol eficient, au fost create în fiecare in
stituție de invățămint particulară „Consilii 
pentru invățămint". Aceste consilii, din care 
fac parte profesori, membri ai asociațiilor 
părinților și reprezentanți ai autorităților 
locale, participă direct la elaborarea pro
gramelor de invățămint, exercită un con
trol permanent asupra gestiunii financiare 
a administrațiilor școlilor, se preocupă de 
combaterea tendințelor de a se eluda pre
vederile în vigoare stipulate de legea pen
tru reforma învățăniîntuldi.

Rămîne să adăugăm că. paralel cu efor
turile perseverente pentru dezvoltarea re
țelei școlare, pentru punerea școlii în acord 
deplin cu cerințele dezvoltării economico- 
sociale a țării. guvernul de la Lima se 
preocupă activ de lichidarea flagelului 
analfabetismului. în scopul eradicării ne- 
științei de carte (actualmente există în 
Peru 2,5 milioane de persoane adulte anal
fabete in special țărani și femei) a fost 
inaugurată zilele trecute — potrivit unei 
decizii guvernamentale — o campanie de 
alfabetizare pe scară națională. Pentru 
început, cursurile de alfabetizare sint cori- 
duse de 252 de cadre didactice special in
struite în acest scop la care se adaugă, alți 
500 de învățători șî profesori care participă 
în mod voluntar.

„Dezvoltarea școlii și lichidarea analfabe
tismului constituie una din prioritățile de
pășirii statutului de țară slab dezvoltată". 
Această teză programatică enunțată de 
președintele Alvarado se poate constitui 
ca un fericit și sugestiv motto la procesul 
înnoitor pe care-I cunoaște actualmente 
școala peruană.

Acorduri sovieto-americane

E. R.

Luind cuvîntul la recepția ofe
rită la Casa Albă în onoarea lui 
Leonid Brejnev. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S.. membru 
al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. Richard 
Nixon, președintele Statelor 
Unite, a declarat că. în ciuda 
deosebirilor existente între ideo
logiile și sistemele lor sociale. 
S.U.A. și U.R.S.S. pot dezvolta 
relații normale. Sîntem de acord 
asupra faptului că. în secolul 
atomic, nu există alternativă la 
o politică de pace, a spus el. 
Am recunoscut, de asemenea, că 
datoria noastră este de a res
pecta cu rigurozitate drepturile 
tuturor țărilor, mari și mici. 
Convorbirile începute săptămîna 
aceasta la Washington — a ară
tat, de asemenea, președintele 
Nixon — constituie o bază pen
tru îmbunătățirea considerabilă 
a relațiilor sovieto-americane.

Răspunzînd. Leonid Brejnev 
și-a exprimat dorința ca rela
țiile dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite să dobîndească 
amploarea cuvenită și «ă aibă 
un caracter de perspectivă. EI 
a amintit evoluția favorabilă a 
raporturilor sovieto-americane 
in perioada care a trecut de la 
precedenta intilnire la nivel 
înalt, din mai 1972. arătînd că 
aceasta a confirmat convingător 
justețea politicii de însănătoșire 
a relațiilor bilaterale, de reașe
zare a lor în conformitate cu

principiile coexistenței pașnice.
Marți, în prezenta lui Leonid 

Brejnev și a lui Richard Nixon, 
au fost semnate patru acorduri 
sovieto-americane referitoare la 
colaborarea în domeniile agri
culturii. transporturilor, cerce
tării mărilor și oceanelor și un 
acord general privind contacte
le, schimburile și colaborarea in 
domeniile științei, tehnicii. în- 
vătămîntului și culturii.

La o conferință de presă or
ganizată la Washington, purtă
torii de cuvînt ai părților sovie
tică și americană, L. Zamiatin 
și R. Ziegler, au relevat că 
Leonid Brejnev si Richard 
Nixon au procedat. în cursul 
primei lor convorbiri, la o tre
cere în revistă a relațiilor din
tre U.R.S.S. și S.U.A. in anul 
care a trecut de la întîlnirea 
lor de la Moscova. Se noate a- 
firma. a declarat L. Zamiatin, 
că cele două părți au dat o a- 
preciere pozitivă realizărilor ob
ținute. în același timp, s-a con
statat dorința reciprocă de a 
adînci colaborarea și de a o 
extinde în noi domenii.

• LUIND CUVÎNTUL cu 
prilejul recepției oferite în 
cinstea regelui Baudouin al 
Belgiei. ca»-e se află în vizită 
oficială în Iugoslavia, pre
ședintele Iosip Broz Tito a 
declarat că Iugoslavia depune 
mari străduințe pentru con
solidarea păcii și eliminarea 
politicii de forță în relațiile 
dintre state și, în acest sens, 
ea acționează intens pentru 
succesul conferinței. de se
curitate și cooperare euro
peană, cu convingerea că a- 
ceasta va corespunde aștep
tărilor și speranțelor care 
s-au pus in ea.

Președintele Italiei 
își continuă consultările

• LA CENTRUL de conferin
țe internaționale de pe Avenue 
Kleber au continuat, marți, lu
crările Comisiei mixte economi
ce R.D. Vietnam-S.U.A.. reluate 
la începutul săptămînii in capi
tala Franței.

• PREȘEDINTELE ITALIEI, 
Giovanni Leone, a continuat, 
marți, consultările în vederea 
soluționării crizei guvernamen
tale, declanșată săptămîna tre
cută ca urmare a demisiei ca
binetului de coaliție condus de 
Giulio Andreotti.

După opinia observatorilor din 
Roma, criza guvernamentală ita
liană este pe cale să ia sfirșit în 
cel mai scurt timp. Președmtele 
Leone va încheia, miercuri, cea 
de-a. doua $i ultima sa rundă de 
consultări. Se așteaptă ca. în e- 
ceeași zi. el să-1 desemneze pe 
noul prim-ministru.
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