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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

rostită la Conferința națională 
a cadrelor didactice

Azi, primele întîlniri 
dintre candidați 

și alegători

Stimați tovarăși,

Conferința națională a cadrelor di
dactice — prima de acest fel ținută 
In tara Qoastră — are drept obiec
tiv dezbaterea problemelor de baza 
a ie dezvoltării școlii și stabilirea mă
surilor pentru continua perfecționa- 
r? și modernizare a învățămintului. 
corespunzător cerințelor progresului 
neîntrerupt al societății noastre so
cialiste. Este deosebit de plăcut pen
tru mine să vă adresez, cu această 
ocazie, dumneavoastră și prin dum
neavoastră tuturor cadrelor didacti
ce din țara noastră, un cald salut 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia. (Aplauze puternice).

Dezbaterile care au avut loc în ca
drul Conferinței, cit și în perioada 
premergătoare tinerii ei, au prilejuit 
o trecere în revistă a activității des
fășurate in acest important sector al 
construcției' socialiste, a realizărilor 
dobindile pe tărîmul instrucției pu
blice. cit și un larg și fructuos 
schimb de păreri asupra probleme
lor esențiale care stau astăzi in fala 
școlii noastre, și de care depinde ri
dicarea continuă a nivelului ei Ști
ințific și educativ. Cu prilejul aces
tor dezbateri au fost exprimate și o 
seric de critici îndreptățite la adre
sa activității conducerii Ministerului 
învățămintului. a altor departamente, 
a unor consilii populare județene, au 
fost relevate numeroase lipsuri și 
neajunsuri care mai persistă în ac
tivitatea școlară. în desfășurarea pro
cesului de învătămînt. Considerăm 
că aceste critici se adresează in e- 
gală măsură și tovarășilor ca
re au răspuns și răspund 
pe linie de partid și de stat 
de îndrumarea activității in dome
niul învățămintului. Participanții la 
Conferința națională și la dezbate
rile purtate anterior au făcut nume
roase propuneri pe care le consider 
în cea mai mare măsură judicioase, 
deosebit do importante pentru bunul 
mers I învățămintului din tara 
noastră, pentru aplicarea în practică 
a Directivelor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a pre
vederilor noii Legi a învățămintului. 
Criticile. observațiile, propunerile și 
sugestiile făcute dovedesc înalta 
competentă a cadrelor noastre didac
tice. capacitatea lor de a asigura 
progresul neîntrerupt al învățămîn- 
tulir din tara noastră. (Vii aplauze).

Dezbaterile din cadrul acestei Con
ferințe ca și întregul schimb de o- 
plnii desfășurat de corpul profesoral 
atit în pregătirea materialelor supuse 
plenarei Comitetului Central din a- 
prilie anul trecut, cit și după aceea, 
sint o ilustrare a practicii statorni
cite de partidul și de stalul nostru 
1n întreaga viață socială — practica 
consultării nemijlocite a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii în e- 
laborarea hotăririlor ce privesc mer
sul înainte al societății noastre, a- 
trag&rii cadrelor de specialiști, a ac
tiviștilor partidului și statului la fun
damentarea științifică a politicii noas
tre de dezvoltare economică și cul
turală a tării. In felul acesta pro
gramul elaborat de partid pentru de-
săvîrșirea construcției socialiste, pen
tru perfectionarea tuturor laturilor
organizării sociale exprimă nemijlo
cit votata șl Înțelepciunea colectivă 
a întregului popor, interesele supre
me ale națiunii noastre
(Aplauze puternice), 
astfel, noi pornim de

socialiste.

cepția marxist-leninistă 
llniază că edificarea 
socialiste este opera

Procedînd 
la con

care sub- 
orînduirii 

conștientă
a maselor, rodul gindirii și activită
ții creatoare a întregului popor ce-șl
făurește liber propriul său destin.
Crearea tuturor condițiilor ca oame
nii muncii, masele populare să ia 
parte activă la conducerea Ireburi- 
Iftr obștești, să-șl poată spune cuvîn- 
ftil asupra tuturor problemelor dez
voltării societății este o lege obiec
tivă a progresului nostru, un postu
lat de prim ordin a] construcției so- 
walisle .și comuniste. Partidul Comu
nist Român consideră drept una din 
ijj>ari)e sale îndatoriri în îndeplini
rea misiunii istorice ce îi revine in 
Societatea noastră organizarea și con- 
qucerea nemijlocită a procesului de 
(tainei re și perfecționare multilaterală 
â noii orînduiri sociale, de promo
vare a tot ce este nou și avansat
în gindirea și creația socială, de dez
voltai e_ conținu ă a d e m ac rați ei soc i a - 
liste. Pe această cale, partidul nos
tru î«i ini' ronti-nuu legăturile

cu masele, se afirmă tot mai puternic 
ca forță politică conducătoare a în
tregii societăți socialiste. (Aplauze 
îndelungate).

Discuțiile din cadrul acestei Con
ferințe au exprimat cu pregnantă vo
ința corpului didactic din tara noas
tră de a-și consacra forțele propăși
rii continue a învățămintului de toate 
gradele, de a pregăti tot mai temei
nic noile generații ale patriei, ele 
au constituit o nouă și puternică ma
nifestare a atașamentului și adeziunii 
depline a acestui important detașa
ment al intelectualității patriei noas
tre la politica internă și externă a 
partidului și guvernului, a hotărîrii 
sale de a nu precupeți nimic pentru 
traducerea în viață a programului 
partidului de înflorire materială și 
spirituală a României socialiste. (Vil 
aplauze).

Nivelul ridicat al discuțiilor, com
petenta. profunzimea și spiritul de 
răspundere în care au fost abordate 
problemele esențiale ale școlii ne 
întăresc convingerea că această Con
ferință va exercita o influență’poziti
va asupra desfășurării întregului pro
ces de învătămînt, va da un nou 
impuls muncii de perfecționare mul
tilaterală a instrucției publice din ța
ra noastră, de formare a constructo
rilor socialismului și comunismulu*- 
(Vii și puternice aplauze).

Stimați tovarăși,
Conferința dumneavoastră are loc 

la începutul anului în care vom ani
versa un eveniment memorabil In 
istoria României — împlinirea unui 
sfert de veac de la eliberarea de 
sub jugul fascist: această sărbătoare 
prilejuiește un amplu bilanț al pro
fundelor transformări petrecute în 
structura de clasă a societății, în si
tuația forțelor de producție și a ni
velului de trai al maselor, al reali
zării marilor idealuri de libertate și 
dreptate socială pentru care au lup
tat clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea progresistă toți oame
nii muncii fără deosebire de națio
nalitate în frunte cu partidul nostru 
comunist. (Aplauze puternice). In a- 
celași timp în întreaga tară se desfă
șoară campania politică în întîmpi- 
narea alegerilor de deputați în Ma
rea Adunare Națională și in organele 
locale ale puterii de stat, campanie 
organizată de Frontul Unității Socia
liste — noul nostru organism social 
care înmănunchează, sub conducerea 
Partidului Comunist, principalele or
ganizații de masă și obștești, toate 
clasele și forțele sociale ale orîn- 
duirii socialiste, dînd expresie orga
nizatorică unității moral-politice a 
întregului popor în jurul partidului 
si guvernului.

In acest pătrar de veac de exis
tență liberă. România a parcurs o 
întreagă epocă istorică; au fost răs
turnate de la putere clasele exploa
tatoare, s-a instaurat pentru prima 
oară domnia poporului în stat. Lichi- 
dind definitiv, atit la orașe cît și la 
sate exploatarea omului de către om, 
clasa muncitoare, aliată cu țărăni
mea muncitoare, au generalizat rela
țiile socialiste de producție în în
treaga economie. Traducînd în viață 
politica partidului comunist, poporul 

' a lichidat într-o însemnată măsură 
înapoierea din trecut, a creat o pu
ternică industrie națională, a trecut 
la modernizarea agriculturii și la 
dezvoltarea celorlalte ramuri ale e- 
conomiei S-au obținut succese re
marcabile în dezvoltarea științei șl 
artei. în făurirea noii culturi socia
liste. Tn vasta operă de transforma
re revoluționară a societății s-au a- 
firmat viguros forțele creatoare ale 
națiunii noastre, talentul și puterea 
de muncă ale întregului nostru popor. 
Prin efortul unit al tuturor celor ce 
muncesc, indiferent de naționalitate, 
pe pămîntul României a triumfat pen
tru totdeauna orlnduirea socialistă 
— cea mai dreaptă orinduire cunos
cută în istorie. (Vii șl pu
ternice aplauze). Pe temelia a- 
lianței muncitorești-țărănești s-a 
înfăptuit unitatea socialistă a po
porului — uriașa forță dinamică a 
mersului nostru înainte,- s-a cimen
tat prietenia dintre poporul român 
și naționalităților conlocuitoare, pro
blema națională găsindu-și rezolvare 
în spiritul politicii naționale mar
xist-leninistă a partidului nostru. 
Partidul Comunist Român și-a dobin- 
dîl recunoașterea unanimă a poporu
lui de forță politică conducătoare a 
națiunii noastre socialiste. (Aplauze 
puternice).

Tn cadrul marilor realizări dobin
dile de țara noastră In acești ani, un

loc central ocupă ridicarea nivelului 
de viață material și spiritual al po
porului — obiectiv suprem al între
gii politici și activități a partidului 
și guvernului nostru. La creșterea 
gradului de cultură a populației de 
la orașe și sate, o contribuție hotă-, 
riloare a adus dezvoltarea rețelei de 
învătămînt de toate gradele, deschi
derea largă a porților școlilor tutu
ror fiilor patriei. A cunoscut o dez
voltare considerabilă sistemul școlii 
de cultură generală și învățămîntul 
liceal,- se poate spune că astăzi nu 
există localitate a țării, comună sau 
sat în care să nu funcționeze cel 
puțin o școală de cultură generală. 
Indicele de școlarizare pentru popu
lația In vîrstă de 7—19 ani din Ro
mânia este aproape egal cu cel în
registrat în Japonia, S.U.A. și Cana
da și superior celui din țările vest- 
europene. O puternică dezvoltare a 
cunoscut învățămîntul superior, nu
mărul studenților la 10 mii de looui- 
torl fiind în prezent de 75 față de 17 
în 1938.

Extinderea învățămintului. dezvol
tarea bazei sale materiale au necesi
tat însemnate eforturi materiale din 
partea statului, a societății. Numai 
In primii trei ani ai actualului cin
cinal, din bugetul statului au fost 
alocate pentru învățămînt peste 22 
miliarde lei, iar în acest an planul 
prevede fonduri de 8.4 miliarde lei. 
Ponderea cheltuielilor statului pentru 
.învățămînt, în venitul național, este 
de peste 4 la sută, Ron^ânia situ- 
îndu-se din acest punct de vedere la 
un nivel ridicat pe plan mondial. 
Una dintre cele mai mari realizări 
ale ^regimului nostru socialist, care 
oglindește caracterul profund popular 
al politicii culturale a partidului și 
stalului, este asigurarea gratuității 
complete a școlii pentru toți tinerii, 
indiferent de starea socială și de na
ționalitate.

Eforturile depuse de partid și gu
vern pentru dezvoltarea rețelei învă
țămintului și perfecționarea instruc
ției publice au dat roade deosebit 
do valoroase. Școala noastră de toate 
gradele a pregătit în anii socialismu
lui un puternic detașament de cadre 
de specialiști de toate profesiile, de 
ingineri șl tehnicieni, de> muncitori 
calificați care au adus o contribuție 
de preț la soluționarea problemelor 
complexe ale construcției socialiste, 
la înflorirea continuă a economiei 
și culturii patriei. Aceste succese 
remarcabile în pregătirea cadrelor, re
zultatele deosebit de pozitive pe ca
re numeroasele promoții date de 
școală în acest răstimp le-au dobîn- 
dit în producție, infirmă în mpd 
zdrobitor concepțiile retrograde sus
ținute în trecut de unii „pesimiști" 
cu privire la așa-zisa incapacitate a 
poporului nostru de a face față ce
rințelor progresului industrial, de a 
stăpîni tehnica modernă în produc
ție, de a se ridica la nivelul țărilor 
cu o civilizație economică și tehnico- 
științifică avansată. Unii spuneau că 
este greu să treci la industrii moder
ne într-o țară de țărani. In istoria 
sa țăranul român a arătat însă, nu 
o dată, că este capabil să înfăptuias
că adevărate minuni. Acest lucru s-a 
dovedit cu prisosință și în perioa
da socialismului. (Vii aplauze). Reali
tatea a spulberat toate proorocirile 
pătrunse de neîncredere în forța crea
toare a poporului nostru. în inteligența 
șl adaptabilitatea sa la cerințele pro
gresului tehnic și social. Pe întreg 
cuprinsul țarii au fost ridicate uzine 
și fabrici moderne, utilate cu tehni
ca cea mai avansată, a crescut în- 
tr-un ritm Impresionant producția în 
toate ramurile industriei socialiste. 
Aceasta este rezultatul muncii eroice 
a clasei noastre muncitoare, a hăr
niciei și competenței cadrelor de in
gineri șl tehnicieni care, învingînd 
greutățile, reușesc să-și însușească 
procesele tehnologice moderne, să-și 
ridice continuu calificarea profesio
nală. Toate acestea demonstrează că 
avem un popor minunat, un tineret 
capabil să-și însușească cele mai îna
intate cuceriri ale tehnicii și știin
ței. atit la orașe cit șl la sate — 
căruia, dacă îi oreăra condiții pen
tru a se instrui pentru a-și Însuși 
cuceririle cele mai noi ale științe!, 
ii putem încredința cu încredere și 
curaj sarcini oriei t de mari • in so
cietatea noastră, cu convingerea că 
le va putea îndeplini cu succes, 
(Aplauze puternice).

Marile înfăptuiri obținute in acești 
25 de ani în dezvoltarea economiei, 
in îmbunătățirea condițiilor de via
tă materiale și culturale, în înflori
rea învățămintului de toate gradele,

demonstrează justețea ’’ politicii mar- 
xist-leniniste a partidului nostru, care 
aplică în mod creator adevărurile gene
rale ale ideologiei proletariatului la 
condițiile concrete ale țării noastre; ele 
sînt rodul eforturilor susținute ale 
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, ale întregului popor, care 
înfăptuiește neabătut politica Parti
dului Comunist Român. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,
- In prezent oamenii muncii desfă
șoară o intensă și rodnică activitate 
pentru transpunerea în viață a pre
vederilor planului pe 1969 — cel 
de-al patrulea an al cincinalului, 
pentru realizarea programului elabo
rat de Congresul al IX-lea 
al partidului. Eforturile principale a>le 
poporului sînt îndreptate spre dez
voltarea susținută a forțelor de pro
ducție, a bazei tehnico-maleriale a 
socialismului — factorul determinant 
al progresului multilateral al patriei, 
al creșterii nivelului de viață și de 
civilizație al maselor. Oamenii mun
cii obțin noi și importante realizări 
în industrializarea socialistă a țării, 
în modernizarea agricultorii de stat 
și cooperatiste, in creșterea forței e- 
conomice a tării, a bogăției noastre 
naționale. Actualul cincinal marchea
ză nu numai un însemnat pro
gres. în creșterea producției de 
bunuri materiale, oi- și importante 
transformări calitative in în
treaga economie, în perfecționa
rea conducerii și planificării activi
tății economice, în ridicarea eficien
ței producției de bunuri materiale, 
în valorificarea superioară a resur
selor țării și mai buna fructificare 
a muncii sooiale.

Dezvoltarea dinamică i a economiei 
noastre socialiste are drept corolar 
creșterea susținută a venitului na
țional, sporirea acumulărilor și a fon
dului de consum și, ca urmare, ridi
carea veniturilor oamenilor muncii 
de la orașet ?i sate. Sînt cunoscute 
măsurile adoptate de partid și gu
vern în ultimii ani pentru majora
rea salariilor, și în primul rînd a 
celor mici, pentru îmbunătățirea sis
temului de pensionare ,a salariaților 
și introducerea pensionării țăranilor 
cooperatori, pentru- creșterea duratei 
concediilor de odihnă și îmbunătăți
rea ocrotirii sănătății populației. In 
această perioadă a cunoscut o deo
sebită amploare construcția de locu
ințe, s-a dezvoltat 'baza materiallă a 
învățămintului, a activității de cer
cetare științifică, ssa lărgit rețeaua 
de răspîndire a culturii în mase. 
Prețuind munca de înaltă răspundere 
pe care o desfășoară cadrele didac
tice și îngrijindu-se să le creeze 
condiții materiale de viață corespun
zătoare, partidul și guvernul au a- 
slgural corpului profesoral, de la în
ceputul acestui an, în cadrul acțiunii 
de creștere generală a 1 salariilor, un 
spor mediu al veniturilor de circa 
19 la sulă, siluîndu-se!: printre cele 
mai mari, tovarășii (Aplauze prelun
gite). Știm că pe această calo mai a- 
vem încă mult de făcut, dar numai 
pe măsura întăririi continue a eco
nomiei, realizării sarcinilor de 
creștere a producției industriale și 
agricole și sporirii rentabilită
ții economice generale, se vor crea 
noi posibilități pentru ridicarea bu
năstării poporului, pentru satisface
rea lot mai deplină a cerințelor mul
tilaterale7 ale maselor, inclusiv a ce
lor legate de dezvoltarea și perfec
ționarea continuă a invatămîntului.

Pe drumul parcurs pînă in pre
zent de partidul și poporul nostru 
în construcția socialistă s-au mani
festat și o serie de lipsuri, s-au să- 
vîrșit și greșeli. -După cum cunoaș
teți însă, partidul nostru a dezvăluit 
deschis țoale aceste neajunsuri, luînd 
măsuri hotărite pentru înlăturarea 
lor. Ceea ce caracterizează întreaga 
acli.vitate de construcție a socialis
mului, Întreaga luptă a partidului 
nostru este mersul continuu înainte, 
neabătut spre împlinirea idealurilor 
și intereselor fundamentale ale po
porului, promovarea cu curaj a tot 
ceea ce este nou și avansat în via
ța societății noastre. • Prin aceasta 
partidul nostru s-a dovedit la înălți
mea marii răspunderi pe care l-a a- 
cordat-o poporul. întreaga noastră 
națiune socialistă. (Aplauze puter
nice).

Avem, tovarăși, toate motivele să 
privim cu încredere și optimism vi
itorul ! întregul nostru popor este 
animal de convingerea nestrămutată 
că înfăptuirea mărețului program de 
înflorire socialistă a patriei se află

în miinile sigure ale Partidului Co
munist I (Vii șl puternice aplauze).

Tovarăși,
După cum știți, pe baza 

indicațiilor Congresului al IX-leET și 
ale Conferinței naționale a partidu
lui, plenara Comitetului Central din 
aprilie 1968 a dezbătut pe larg pro
blemele activității în învățămînt. In 
cadrul lucrărilor plenarei s-a făcut 
o analiză amplă a drumului parcurs 
de școala românească în anii socia
lismului, s-au evidențiat succesele 
obținute în acest domeniu și s-au 
adus totodată critici serioase pentru 
lipsurile ce s-au manifestat in or
ganizarea și desfășurarea procesului 
de învățămînt in școli șl facultăți, 
stabilindu-se sarcinile ce revin orga
nelor ce răspund de problemele in
strucției publice în țara noastră. Di
rectivele Comitetului Central și Le
gea învățămintului oferă o orientare 
clară și un cadru corespunzător, pe 
o lungă perioadă de timp, pentru 
desfășurarea activității școlare, pentru 
îmbunătățirea continuă a conținutu
lui și structurii învățămintului de 
toate gradele, corespunzător cerin
țelor complexe ale construcției socia
liste. Ceea ce se impune acum, este 
să se acționeze cu toată hotărîrea 
pentru aplicarea în practică a mă
surilor stabilite și a indicațiilor date 
de partid. Directivele și Legea învă
țămintului constituie — s-ar putea 
spune — numai pundul de plecare, 
numai cadrul legal al acțiunii de 
perfecționare și modernizare a învă
țămintului. Este adevărat că pentru 
a putea acționa trebuie să existe o 
orientare clară — și noi considerăm 
că documentele pe oare le avem oferă 
această orientare — dar hotărîtoare 
este activitatea organizatorică con
cretă ce se desfășoară pentru înfăp
tuirea în practică a obiectivelor sta
bilite, munca de zi cu zi pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor trasate 
de partid, pentru valorificarea obiec
tivelor j>e care societatea le pune în 
fața învățămintului de toate gradele. 
Se pare însă — la (el că și în tre
cut — că deficiențele cele mai mari 
se manifestă și în prezent tocmai în 
direcția activității organizatorice 
practice. Pe bună dreptate în Con
sfătuire s-a arătat că măsurile pentru 
concretizarea hotăririlor stabilite de 
plenară sînt încă timide, anemice. 
Intr-adevăr, tovarăși, ritmul în oare 
se soluționează de către minister 
problemele de mare importanță de 
care depinde ridicarea eficientei în- 
vățămîntului nostru este lent, 
nesatisfăcător. Se lucrează în
că greoi și neoperaliv la 
perfecționarea planurilor și progra
melor de învățămînt, a manualelor 
școlare șl universitare, la îmbunătă
țirea procesului instructiv-educativ. 
Persistă practica de a se efectua tot 
felul de schimbări în programele de 
învătămînt în cursul anului școlar, 
ceea ce provoacă perburbații în des
fășurarea normală a învățămintului. 
Sînt pe deplin îndreptățite crl- 
ticdle pe care dumneavoastră 
le-ați adus în acest sens. 
(Vii aplauze). Deși plenara Comitetu
lui Central a criticat cu asprime a- 
ceste neajunsuri și a cerut înlătura
rea lor rapidă, luarea măsurilor pen
tru pregătirea temeinică, din timp, a 
tuturor problemelor legale de buna 
funcționare a școlii în decursul în
tregului an, trebuie spus că nici 
acest an de învățămînt nu a în
ceput în cele mai bune condiții. 
S-ar putea invoca motivul că perioa
da-care a trecut de la plenară a fost 
scurtă, că ea nu a permis elaborarea 
tuturor măsurilpr ce se impuneau 
pentru pregătirea corespunzătoare a 
deschiderii anului școlar. Acest ar
gument nu este însă decît în parte 
valabil, pentru că încă de la Con
gresul al IX-lea s-au indicat liniile 
directoare ale perfecționării învăță- 
mîntului nostru, iar o serie de sar
cini concrete legate de aceasta au 
fost stabilite de acum doi ani. Mi
nisterul Învățămintului era dator să 
acționeze în acest sens cu prompti
tudine și energie și să nu aștepte 
noi și noi impulsuri pentru a-și în
deplini obligațiile ce-i reveneau. Sar
cina esențială este astăzi de a se 
trece la acțiune pentru recuperarea 
întirzieriî în înfăptuirea hotăririlor 
partidului și guvernului. Așa cum 
s-a cerut in cadrul Conferinței dum
neavoastră. trebuie să se ia neinlîr- 
ziat măsurile impuse de rezolvarea 
multiplelor probleme legale de per
fecționarea învățămintului. La aceas-

(Gontinuare tn pag. a 3-a)

Incepind de azi, cam
pania electorală intră 
intr-o etapă ce va cu
prinde manifestări cu 
un bogat conținut: în- 
tilnlrlle dintre candidați 
și alegători.

Timp de 19 zile, în
treprinderile, școlile, 
cluburile, cinematogra
fele Văii Jiului vor fl 
gazde ale acestor înlîl- 
nlrl. La adunările ce se 
vor organiza in acest 
scop, urinează să par
ticipe — flecare tn cir
cumscripția sa — toți 
cel 641 candidați pen
tru alegerile de depu
tați in Marea Adunare 
Națională șl consiliile

populare județean, mu
nicipal, orășenești și 
comunale desemnați cu 
prilejul adunărilor popu
lare din luna ianuarie.

Intilnlrlle dintre ale
gători șl candidați con
stituie pentru cetățenii 
municipiului nostru un 
nou prilej de a trece 
în revistă înnoirile pe 
care le-au cunoscut 
meleagurile Văii cărbu
nelui in anii construc
ției socialismului, de a 
pune în dezbatere as
pecte ale vieții econo
mice, sociale și obștești 
ale localităților. Candi
dați! au prilejul să cu

noască mai îndeaproape 
problemele gospodă
rești și edilitare, de in- 
vățămînt, sănătate sau 
producție ce se ridică 
in circumscripțiile in 
care au fost desemnați. 
Cu această ocazie, par
ticipanții la Întîlniri au 
posibilitatea să prezinte 
propuneri, să chlbzulas- 
că împreună cu candi
datul lor asupra a ceea 
ce vor trebui să facă 
pentru a folosi mai bi
ne resursele locale, 
pentru a mobiliza ce
tățenii la rezolvarea 
treburilor obștești șl e- 
dililare.

„Industria noastră aduce astăzi o 
contribuție hotărîtoare la avîntul în
tregii economii, la valorificarea bogă
țiilor tării, la sporirea avuției națio
nale și creșterea bunăstării poporului".

(Din „Manifestul Frontului Unității Socialiste11)

A 

lntr-o atmosferă entuziastă, 
după dezbateri vii, mature

Colectivul preparației Lupeni 
și-a înscris prezența în întrecere

In după-amiaza zilei de ieri ..sala 
sindicatului a găzduit adunarea re
prezentanților salariaților de la pre
para (ia Lupeni, întrunită pentru a 
analiza condițiile de realizare a sar
cinilor de plan pe anul 1969 și a 
răspunde chemării la întrecere adre
sată preparațiilor de cărbuni din Va
lea Jiului de către preparația Co- 
roești.

La adunare au fost prezenți tova
rășii Gheorghe Furdui, secretar al 
Comitetului municipal de partid Pe
troșani, loan Reghiș, delegat din par
tea Ministerului Muncii și Otto A- 
braham, ca reprezentant al conducerii 
C.C.V.J.

Imperativele îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor de plan sporite pe anul 
curent, îmbunătățirea calității, valo
rificării • la cote tot mai ridicate a 
produselor și reducerii cheltuielilor 
de preparare au constituit mobilul 
dezbaterii și întocmirii de către toți 
preparatorii din Lupeni a unui proiect 
de răspuns la maratonul hărniciei 
inițial acum trei zile de colegii lor 
din Coroești și care a primit acor
dul total și însuflețit al adunării.

Vom relata, in continuare, spicuiri 
din acest răspuns:

In vederea îndeplinirii și depășirii 
planului pe anul 1969 la toți indi
catorii, colectivul preparației Lupeni 
răspunde la chemarea colectivului 
preparației Coroești stabilindu-și ur
mătoarele obiective :

© recepționarea întregii cantități 
de cărbune brut dată peste plan de 
către minele Lupeni și Uricani;

© îmbunătățirea recuperării globa
le recalculate cu 0,2 puncte;

® îmbunătățirea recuperării la căr
bunele special cu 0,2 puncte;

© reducerea cenușii din cărbunele 
special cu 0,1 puncte;

0 reducerea ' umidității cărbunilor 
livrați cu 0,1 puncte;

© reducerea cenușii globale cu 0,2 
puncte.

© economii la prețul de cost ia 
valoare de 200 000 lei, diu care pînă 
la 23 'August — 125 000 lei.

Pentru ca aceste obiective să de
vină realitate, conducerea tehnico- 
administrativă, comitetul sindicatului, 
cu sprijinul organizației U.T.C., sub 
conducerea comitetulci de partid, 
vor pune mare bază pe urmărirea 
cu consecvență a realizării următoa
relor măsuri principale :

© controlul periodic al instalațiilor 
producătoare de cărbune special pen
tru îmbunătățirea selectivității;

© controlul permanent al sorturi
lor tehnologice de special cu apara
tul Cendrex șl adaptarea fluxului teh
nologic în vederea spălării cărbune
lui special pentru cocs la 8,5—8,6 la 
sută;

® reciclarea in bateria de zețaj 
nr. 1 a cărbunelui spălat in bateria 
nr. 2 in scopul micșorării pierderii 
de cărbune special în mixte;

© mărirea capacității de însiloza- 
re a șlamului energetic de la No
tație.

Traducind in viață angajamentul 
și măsurile preconizate, colectivul de 
muncă ai preparației Lupeni este ho- 
tărît ca, în cinstea celei de a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei noastre 
șl celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. să dea patriei cărbune cocsi- 
ficabil de o calitate superioară și la 
un preț de cost cit mal redus.

Participanții la adunare au susți
nut cu căldură angajamentele luate.

Lăcătușul Gheorghe Pană, electri
cianul Iosif Robiaș, maiștrii principali 
Nlcolae Hroșlea și Liviu Avramescu, 
inginerii Angelica Bușol, Adrian Pan- 
galos, Tudor Gearaănu — ca să a- 
mintim numai pe citi va dintre cel

(Continuare In pag. a 4-a)

Deschiderea celei flea n-a 
Conterinfe a Asociației 
Generale a Vlnăiorllor 
$1 Pescarilor Sportiv)

Vineri dimineața au început în 
Capitală, în sala Teatiului U.G.S.R., 
lucrările celei de-a 11-a Conferințe 
a Asociației Generale a Vînătorilor 
și Pescarilor Sportivi din Republica 
Socialistă România.

La lucrări participă aproape 300 
de delegați aleși in conferințele ju
dețene, precum și numeroși invitați.

La ședința de deschidere au luat 
parte tovarășul Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
miniștri, conducători ai unor institu
ții centrale și organizații obștești.

Participanții analizează activitatea 
desfășurată de asociație .de la ulti
ma sa conferință, discută noul statut 
și vor alege organele de conducere 
ale A.G.V.P.S. Conferința va dez
bate măsuri pentru dezvoltarea și 
ocrotirea faunei cinegetice .și pisci
cole, pentru dezvoltarea bazei ma
teriale vinăloiești și piscicole in ve

derea creării unor condiții mai bune 
pentru practicarea vlnătorii și pes
cuitului sportiv.

La primul punct de pe ordinea de 
zi a lucrărilor conferinței, președin
tele Asociației Generale a Vânători
lor și Pescarilor Sportivi, tovarășul 
Tiță Florea, a prezentat darea de 
seamă a Consiliului A.G.V.P.S. pe 
anii 1963—1968 și sarcinile privind^ 
dezvoltarea vinătorii și pescuitului 
sportiv pe perioada 1969—1975.

In continuarea lucrărilor a fost 
prezentat raportul Comisiei de cen
zori și expunerea asupra propuneri
lor de modificare a statutului Aso
ciației Generale a Vînătorilor șl 
Pescarilor Sportivi.

Au început apoi discuțiile pe 
marginea rapoartelor prezentate.

lucrările conferinței continuă.

(Agorpres)
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cultura-arta In corin<l va apare i

„MUGURI DE PIATRĂ"
Sub egida Comitetului municipal pentru cultura și artă 

va apare, in curind, de sub tipar volumul de versuri șl 
proza „Muguri de piatră" — o culegere din cele mai sem
nificative lucrări literare ale membrilor cenaclului „Meș
terul Manole" din Petroșani.

COMPETIȚIE 
FOTO-

AMATORISTICA
DE AMPLOARE

în cadrul ciclului de manifestări cultural-artistice, orga- 
nizate de către Comitetul de Stat pentru Cultură ți Artă, 
Consiliul Central ol U.G.S.R. și Comitetul Central ol 
Uniunii Tineretului Comunist in cinstea celei de-a XXV-a 
oniversăti a eliberării patriei, se înscrie și Expoziția pe 
țară a artiștilor fotoamatori de la orașe și sate.

Această amplă manifestare artistică de masă, deschisă 
FotogroHor amatori, membri ai cercurilor foto din între
prinderi. instituții, cluburi, case de cultură ale sindicate
lor și cămine culturale, are scopul de a contribui la spo
rirea rolului mișcării fotografilor amatori în activitatea 
culturol-educativo, la stimularea aptitudinilor artistice 
ale oamenilor muncii de la orașe și sate, la descoperirea 
talentelor reale ce se afirmă în domeniul fotoamatoris- 
mu'iui m valorificarea creației artistice fotografice a aces
tora. Expoziția tinde, de asemenea, să contribuie la 
orientarea și consolidarea activității cercurilor de foto- 
omatori existente si stimularea organizării de noi cercuri 
in cadrul unor cluburi, case de cultură și cămine cultu
rale, pentru cuprinderea în activitatea 
amatorilor, care manifestă pasiune și 
fotografică. Scopul suprem al acestei 
culturale este acela de a contribui la 
tehnico-artistic al lucrărilor membrilor 
amatori. Și e normal să fie așa, intrucit calitatea fotogra
fiilor este principalul deziderat așteptat, cerut chiar, de 
vizitatorii sălilor de expoziție, oameni care nu mai zăbo
vesc astăzi decit in fata acelor fotografii care le lasă 
Impresia adevăratei arte.

In ceea ce privește tematica lucrărilor fotografice care 
vor fi expuse în sălile lăcașelor și așezămintelor culturale 
în prima fază a acestei competiții artistice, regulamen
tul recomandă „orientarea către o tematică care să 
oglindească marile succese ale construcției socialiste in 
patria noastră, portretele semnificative ale omului con
temporan, aspecte inedite ale activității din industrie, 
agricultură, cultură, creația științifică, artistică, activita
tea cetățenească, frumusețea morală a oamenilor muncii : 
să dezvăluie bogățiile și frumusețile specifice ale naturii 
patriei, ale monumentelor istorice și ale culturii poporului 
român, ale tradițiilor artistice și manifestărilor legate de 
specificul culturii noastre ; să oglindească viața de fami
lie. societate, școală, utilizarea timpului liber etc.".

Actuala expoziție pe țară, ca de altfel și altele orga
nizate în anii trecuțr, va cunoaște două etape : județeană 
(între 1 mai și 15 iunie) și republicană (15 iulie - 15 
august). In perioada pregătirii etapei județene se vor 
organiza expoziții ale cercurilor din întreprinderi, insti
tuții, case de cultură, cluburi, cămine culturale. Pentru 
etapa Județeană, din aceste expoziții vor fi selecționate 
cele mai bune lucrări. Se primesc însă și lucrări ale foto- 
omatorilor Individual’. prezentate direct pentru această 
etapă.

Nu pot pait'cioa Ic competiție fotografii profesioniști. 
Se primesc lucrări artistice realizate în alb-negru, ca.-cr 

și diaooz’tive (procedee'^ fotoara^c* sîot la libera ale
gere a autorilor). Fiecare lucrare va purta pe verso : 
numele și prenumele autorului, cercul din cnrî face porte, 
adresa, profesia precum și titlul lucrării. Aprecierea lu
crărilor cîe către jurii se va face după următoarele crite
rii : aspectul inedit al tematicii, realizarea artistică și rea
lizarea tehnică. Celor mai valoroase lucrări prezentate la 
expoziția republicană li se vor acorda importante premii 
în bani.

Ne exprimăm, în încheiere, convingerea cc artiștii foto- 
cmatori de la clubul din Lupeni și de la celelalte cluburi 
sau cămine culturale vor pregăti, pentru această compe
tiție amatoristică de amploare, lucrări valoroase, inspi
rate din realitățile Văii Jiului, din viața și munca mine
rilor, a tuturor oamenilor muncii care-au transformat, în 
anii socialismului. Valea Jiului într-un puternic centru in
dustrial, în care ritmurile vii, permanente, ale construcției 
unei vieți oit moi ie, sînt conduse de mîinl meștere, 
posionote.

acestora a tuturor 
talent pentru arta 
ample manifestări 
creșterea nivelului 
cercurilor de foto»

V 7.

IA RVA
Cum, tot nu vrei să știi că port in mine
Semințele visării, încolțite,
Ca-n crengile pădurii — adormite 
Pe-alți muguri — primăvara care vine ?

Și atunci ?... O floare, prinsâ-n ram, promite 
Spre toamnă fructe, de aromă pline.
De-mi număr împlinirile — puține —
Ea, truda-mi, știe cît au fost dorite.

Degeaba-ncerci, deci, să-mi ascunzi seninul
Să-l estompezi cu formele-ți bizare.
Din cupa ta băut, la fund, pelinul

Și-mi stai pe cap. Dar gîndul ce tresare 
E-atrt de bun, și-atît de cald, vecinul, 
Câ-ți va topi întreaga răsuflare I

Maria DINCA

Revista revistelor
Teatrul de estradă din Deva pre- 

zHită luni, 10 februarie, 18 ora 17 ți 
ie ora 20, în sal6 Casei de cultură 
dm Petroșani, spectacolul în 2 părți 
»i 32 tablouri „Revista revistelor", 
kQ-ar>at de Nicușor Constantinescu, 
moes’.ia ane*» al artei. P. Maximi- 
Șa.’i. p. B«rba.t&cu, Bogdan Căuș, 
George Voinescu, Angel Grigoriu, 
Romeo Jorgulescu și Mihail Gher
man. Muzica spectacolului aparține 
compozitorilor N. Kirculescu, V. Ve- 
lelovski, Radu Serhan, George Gri
goriu, Temirtocle Popa, Edmond De
da, Ștefan Râdut ș. a.

Vor cinla : Margareta Grădinarii, 
IriDa Soroiti, Larisa Cernel, Ileana
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Zanche-Moțățăianu, Mariana Havasi, 
Lidla Moțățăianu, Puia Faur, Cornel 
Negrescu, George Casan. Nicolae 
Boguș. Vor susține partea vmoris-li- 
co-satirică a spectacolului actorii Lu
cian Radulian, Ioan Mihail, Adrian 
Nlcolau, Glgl Petrescu și Florin Zgă- 
vlrdlci. Corpul de balet al teatrului 
va avea ca soliști pe Ene Geergeta, 
Mariana Avram, Elena Papp, Tică 
Hanca, Nicu Lupulescu.

La asamblarea tuturor numerelor 
revistei au contribuit: Ștefan Răduț 
(direcții nuz'.cak-i', fon Coslea (direc
ția de scenă), Ion Bozeșan (sceno
grafia), T. Burducea și D. Hanea (co
regrafia).

Dinamism și optimism
Ia ultima expoziție colectivă or

ganizată de cercurile foto din Petro
șani șl Lupeni înclinam să conchidem 
că activitatea fotoamalorilor din Va
lea Jiului reclamă un neintîrriat re
viriment Dar iată cft expoziția perso
nală Siegfried Fissgus, deschisă re
cent la Lupeni, împrăștie eventuale
le temeri în acest sens.

Dacă expozițiile din ultima perioadă 
cuprindeau un număr mare de lucrări 
însăilate din secvențe mult prea sta
tice, fotografiile lui S. Fissgus radi
ază un dinamism și un optimism 
molipsitor, care vizează cu subtili
tate și măiestrie arta în mînuirea 
aparatului de luat vederi.

Distins recent cu premiul principal 
la salonul Interjudețean de arlă foto
grafică „România azi", la care au par
ticipat fotografi profesioniști și ama
tori din 16 județe, prin expoziția 
deschisă zilele trecute autorul celor 
peste treizeci de fotografii continuă

surprinderea secvențelor de o rară 
frumusețe din lumea frumosului. In
titulată sugestiv „De la munte la 
mare", Iernatica expoziției are o sferă 
largă de cuprindere. Frumusețile na-

prelucrăril „pozitivelor" n permis 
obținerea unei game .și mai largi de 
lucrări în care arabescul sau filigra
nul din „Flori de gheață", „Fantezia 
Iernii" și „Vis de Iarnă" alternează,

Notații pe marginea expoziției 
de fotografii artistice S. Fissgus

turale (atit de des dezbătute în arta 
fotografică) oferite de regiunea noas
tră montană, cit și cu litoralul româ
nesc, constituie canavaua pe care se 
brodează, cu fire de lumină, elemen
tul omniprezent in arta lui S. Fissgus, 
omul.

Gama largă abordată în tehnica

înlr-o armonie plăcută, cu efectul 
impresionant de plastic din „Pădurea" 
(care de altfel, se pare, e cea mai 
reușită lucrare din expoziție). Ciclu
rile „Primăvara" și „Toamna", pe 
lingă „clasicul" lor In ceea ce priveș
te elementele, aduc ceva inedit, un
ghiuri noi în continuarea confluenței

dintre lumină șl obiect. Dacă in 
„Marea Neagră" sau „Micul pescar", 
tehnica expunerii mișcate o creat 
afecte interesante, nu credem că s-a 
obținut același lucru șl In pozele 
„In goană" sau „Apă".

Răsfoind agenda cercului de foto 
de l/i Lupeni, reținem cu plăcere că 
expoziția personală a lui S. Fissgus 
este prima dintr-un șir de manifes
tări de acest gen care vor continua 
cu alte trei, numai pe parcursul pri
mului trimestru din acest an.

Ce părere au artiștii foloamatori 
din Petroșani ? Pe cînd o expoziție 
personală in foaierul plin de fast al 
•Casei de cultură ?

O dată întrezărită această posibili
tate, propunem în otentic organizarea 
unor schimburi de expoziții persona
le între cale două cercuri. încercăm 
convingerea că din asemenea schim
buri vom avea numai de învățat.

Tiberiu KARPATIAN

LOGODNA
Ca un disc de aramă arun

cat de un magnific discobol, 
soarele își urma drumul prin 
înaltul cerului, de unde-șl tri
mitea spre pămînt snopii au
rii. Scăpate din legătura de 
aur și căldură a soarelui, ra
zele se aruncau de-a valma 
peste oraș. In zbenguiala lor 
s-au oprit și peste coiful pus
tiu al parcului, viețui! doar de 
boschete nostalgice. VIntul 
accelerat, Încălzit și el de 
raze, cinta o romanță melo
dioasă, de dor. In liniștea de-

C H I Ț A

plină, glasuri de orgă și coruri 
tinerești Încercau să deslu
șească prin ceată știutele frîn- 
turi de vorbe trcmuiinde si 
Îmbrățișările totale.

Pe o bancă, miinile băiatu
lui au primit, deodată, o stră
lucire neobișnuită. S-au apro
piat de gîtul vecinei sale și 
încet, cu sfială, au prins un 
lănțișor, de care atîrna maies
tuos o verighetă. Un sărut și... 
celelalte mîinl, la fel de tre- 
murinde, au strecurat în ine
larul drept al băiatului un la 
fel de frumos cerc auriu.-’

Alt sărut și... viatul, razele 
palide și fulgii călători au în
ceput să se trezească dinți-o 
dulce reverie. Și cei doi au 
auzit glasul vintului, și le-a 
plăcut, au simțit căldura soa
relui, și au pretuit-o mai mult 
ca oricînd, au mirosit fulgii și 
li se părea că sînt mici amo
rași, gingași șl fragili, care 
doresc să le audă gindurile 
lor. Și simțeau că o mulțime 
imensă ii înconjoară, ii feli
cită, îi poartă pe brațe.

S-au ridicat și au mulțumit 
vintului, și soarelui, și fulgi
lor din ce în ce mai grăbiți. 
Și parcul întreg a strigat s-au- 
dă șf cei ce acum il ocolesc: 
.Nu vedeți ce zi frumoasă ! 
Bucuiali-vă !"

lacob IMLING

Al !X-lea Concurs al formațiilor de amatori

Speranțe și neajunsuri la clubul din Lonea
„Cîndva, în urmă cu peste 10 ani, 

clubul nostru avea o valoroasă 
formație corală — o adevărată mîn- 
drie a minerilor loneni. Cîntecele 
interpretate dc corul nostru, unanim 
apreciat oriunde a dat spectacole, îi 
inflăcăiau atit pe componentii for
mației cît și pe cei ce ii ascultau, 
11 stimulau in obținerea unor mai 
mari succese în producție" — ne 
mărturisea cu mîndrie Iov. Vasile 
Hlopefclii, directorul clubului sin
dicatelor din Lonea. Aceste cîteva 
rînduii, care ar putea constitui una 
din primele file ale noii istorii a mul
tor formalii de amatori muncitorești, 
conțin, în ciuda amărăciunii cauza- 
le de neputința (provizorie, credem) 
atingerii, în momentul actual, a ace
lor „culmi" si un permanent imbold, 
care încearcă să scoată din pasivi
tate, să împingă înspre măiestrie o 
fostă valoroasă formație.

Deși a desfășurat o activitate cu 
mici excepții neîntreruptă, partici- 
pînd la toate concursurile pe tară 
ale amatorilor, cu prilejul cărora a 
primit și cîteva distincții, formația 
corală a minerilor din Lonea, în ul
timii ani n-a mai reușit să se im
pună ea altădată în viata muzical 
artistică a Văii Jiului. Cauzele nu 
pot h găsite decît în viata ocazio
nală a corului, în tendințele repe
tate de autodizolvare, frinnte doar 
de insistonto’o dorințe ale unor pa
sionali „veterani", care nu voiau 
să... dispară așa curind.

Și, pentru că în luna mai, deci 
nu peste mult timp, corul lonean își 
va aniversa 40 de ani de existentă, 
conducerea clubului a apelat din 
nou la serviciile dirijorului forma
ției .de aur* de prin 1956, prof. 
Gheorghe Popa, pentru recîștigarea 
prestigiului pierdut. Repetițiile a- 
cestei formalii (pe care, totuși di
rectorul clubului nu este sigur dacă 
o va înscrie in Concursul al IX- 
lea) au început si, deocamdată, sp 
desfășoară cu greutate, îru'ă nefiind

mobilizați toți vechii component! ai 
corului și găsiți alții. Poate Comi
tetul orășenesc U.T.C. Petrila și 
conducerea E.M. Lonea vor acorda, 
de această dată, sprijinul unei for
mații care, dacă va fi pusă la punct, 
sintcin siguri că va face să se audă 
despre ea și dincolo de granițele 
municipiului.

Am început și am acordat atîla 
spațiu din notațiile noastre despre 
pregătirile formațiilor lonene pentru 
concuisul al IX-lea, corului deoa
rece este, credem, singura formație 
de acest gen care ar putea să repre
zinte cu cinste Valea Jiului în am
pla competiție amatoricească ce va 
începe în curînd.

Din celelalte formalii care acti
vează permanent pe lîngă clubul din 
Lonea, vor fi înscrise în concurs ur
mătoarele : taraful cu soliștii sui 
vocali și instrumentiști, lor mafia de 
dansuri populare cu cifiva soliști 
dansatori, orchestra de muzică ușoa
ră „Canopus" — ocupanta locului 
„de bronz" in festivalul municipal, 
o brigadă artistică de agitafie, lan- 
lara (probabil unită cu cea din Pe
tr ila).

Cite ceva despre pregătirile aces
tor formalii :

Formația ritmică „Canopus', încu
rajată de rezultatul oblinut In fes
tivalul municipal, e decisă (după 
cum se exprima șeful acestei orches
tre, Maieu Gheorghe) să nu cedeze 
nimănui... locul I în faza munici
pală a Concursului al IX-lea. Ideal 
frumos șl nicidecum nerealizabil, 
dacă ne gindim la voința care-i stă- 
pînește po componentii orchestrei, 
la asiduitatea pregătirilor lor. Cite- 
va indicații, din partea unui specia
list n-ar strica insă acestor tineri 
entuziaști, dimpotrivă...

Taraful compus din 11 orchestran- 
11, cotat drept unul dintre cele mai 
valoroase asemenea formalii folclo
ric- din județ (cu ocazia concursului 
al VllI-lea, de acum doi ani), șl-a

înscris In repertoriu noi bucăți, mai 
complexe, mai dificile, pe care le 
rezolvă de pe acum cu mult succes. 
Alături de vechil soliști vocali 
(Mafeșan loan, Mirlogeanu Gela, 
Jura Aurelia), pe scena de concurs 
vor apare și cîteva noi talente, 
dornice de afirmare: Ica Neculaie 
și Paraschiv Susana. (Din nou pu
nem întrebarea: dc ce nu figurează 
In rtndul acestor soliști și acele 
„stele" de primă mărime mult apre
ciate cîndva — Marinela Crăciun și 
Toma Rada?).

Instructorul formației de dansuri 
populare, Duțu Gheorghe, și-a axat 
repertoriul pe Jocurile folclorice lo
cale (un dans cinlal, executat nu
mai de fete, cîteva jocuri momîrlă- 
nești) dar, dat fiind faptul că în ma
gazia clubului costumația necesară 
acestei formalii se adresează direct 

,eelor de pe... Someș (1), va include 
în programul dansatorilor și o suită 
Ardelenească și un dans moldove
nesc (cine face asemenea nepotrivi
te comenzi de costume ?).

De repetițiile brigăzii artistice de 
agitație, care pregătește în prezent 
montajul .Nu vom uita" șl textul 
satiric „Medicul salvator" se ocupă 
absolventa Scolii populare de artă, 
Prorzner Margareta. Tinerii compo
nent al formației speră ca, în acest 
concurs, să se prezinte cu mult 
de-asupra nivelului de acum doi ani.

Despre fanfară, directorul clubu
lui ne spunea că probabil va fl ali
pită celei din Petrila, pentru că îi 
lipsesc clarinetist! șl fligorniștl fă
ră de care formația nu se va ridica 
la nivelul exigentelor. Nti-1 rău, dar 
această unire să se facă mai grab
nic, iar repetițiile să înceapă cît 
mai devreme.

Timpul s-a scurtat, la alte clu
buri pregătirile sînt în stadii mai 
avansate, concurenta va fi mare așa 
că...

Viorel TEODORESCU

POȘTA LITERARĂ
• VODiSLAV SORIN, stu

dent : Din versurile pe care 
ni le-a|i trimis (intitulate 
Slirșit de toamnă, M-am În
drăgostit, Imn și Pămint și 
apă) s-a desprins o concluzie: 
aveți talent și în curind, spe
răm, vă vom găzdui în pagina 
de cultură și aită. Revede- 
H-vă manuscrisele, stăruit! 
mai îndelung asupra fiecărui 
cuvint, nu lăsati să se înece 
In platitudine, în balta „locu
rilor comune" imagini reușite, 
dar răzlețe, ca „biciurile zig
zagate ale cerului", „Ochi de 
bolduri, strălucitori și vii" ele. « 
Nu încurcați stilurile modern 
și clasic și să știți că și... or
tografia contează. Reveniți.

să vă spunem decît că atit 
„Noapte de iarnă" cît mai ales 
„Singurătate și dor" conțin 
unele promisiuni certe. Conti
nuați.

• ȚIGĂNTELE ION. elev 
Lupeni: „Pastel* și „O, țară!- 
conțin versuri gingașe, since
re, sînt scrise cu patimă, dar... 
nu pol fi publicate. De la un 
elev mare așteptăm versuri 
necopilărești. Insistă, citește, 
încearcă.

I

• GASPER GHEORGHE, e- 
lev, Petroșani: Nu, nu canti
tatea primează. Micșorează... 
numărul poeziilor și deschide 
ochii asupra calității, citește 
mai multă poezie șl apoi, du
pă ce în prealabil tl-ai recitit 
versurile (și nu-ti vor mai 
plăcea), concentrează-te dea
supra manuscrisului, caută să 
devii foarte exigent. Apoi 
poli să ne mai deranjezi și cu 
alte versuri. Pină atunci însă...

> BARANY1 FRANCISC, 
Petrila: Poezia „Dăruitori de 
lumini' nu ne-a... dăruit ceea 
ce așteptăm. Citind miniaturi
le în proză, însă, ne-am dat 
seama că puteți concentra în 
puține cuvinte gînduri multe. 
Refaceli-le, folosind mai intens 
figuri de stil specifice poeziei 
scurte.

• TANCO AUGUSTIN, U- 
rlcani: De ce nu apelați, spre 
a obține îndrumări, la profe
sorul dv. de literatură româ
nă? V-ar li de real folos. Noi, 
în cîteva cuvinte, nu putem

• ANTON ION COTCH1, 
Lupeni: E adevărat, vă cre
dem, că nu aveți pretenția de 
a fi geniu, dar o aveți in 
schimb pe aceea de a vă pu
blica, săptămînal, interviuri 
fanteziste „cu tovarășul Rațiu
ne" și de a ne arăta care tre
buie să fie condițiile de publi
care a literaturii in ziar! X’e 
cercii apoi să recjilicăm pe 
unde credem de cuviință, șl, 
chiar dacă nu vă va conveni, 
apoi să publicăm cele trimise 
de dv. în ziar. Cu cez v-am 
ajuta în acest caz ? Reveniți 
de unde a-ți ajuns pe aria 
pămîntcană, bucurațt-vă de 
realitatea care vă înconjoară 
si redați-ne aceste simțăminte 
(nu neapărat in versuri). AH- 
fel...

• GHEORGHE BOZU, Pe
troșani : Monologul „Un antu
raj cu specimene" puteți să-l 
dămili unui artist amator, spre 
a-l susține pe scenă. Din el. 
pentru ziar și pentru că ne-all 
obișnuit cîndva cu proză scur
tă (pe care acum o alungit! 
voit), aii putea extrage mal 
multe teme pentru ci lev a 
„scut li-: ine" necesare paginii 
noastre de cultură. Așteptăm.

V. T.
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tft muncă, Ministerul Jnvdlîiminhihil 
trebuie să lină seama in mai maie 
măsură dc opinia și experiențe mi- 
i1 de cadre didactice dornice să-și 
educă contribuția la progresul școlii 
noastre. Ministerul trebuie să atra
gă in mai mare măsură colectivele 
dilerilclor instituții de Invătămint, 
organele de resort loiale. în acțiu
nea de imbimătătlrc a structurii și 
continui ului procesului de tnvălă- 
mint.

S-a voi bit in cadrul lucrărilor 
Conici intei. despre imnorlanle trece
rii la înx ătemîntul general obliga
toriu de 10 ani; fără îndoială aceas
tă măsură reprezintă un adevărat 
Kill in dezvoltarea instrucției și edu- 
culiei tinerelului, avind efecte deose
bit de favorabile asupra lărgirii o- 
lizontulur de cultură al întregului 
popor, corespunzător exigentelor ac- 
I . ' <i di? viitor ale societății noas
tre Trebuie însă să spunem că sta
diei pregătirilor pentru trecerea la 
realizarea practică a acestei măsuri. 
eu ■ >le pe deplin mulțumitor. Deși 
urmează ca această hotărire să intre 
5" vigoare chiar de la toamnă, s-a 
tăcut încă puțin pină la ora actuală 
pentru asigurarea bazei materiale 
necesare și mai a’.es pentru elabora- 
i’ a programelor de invătămint. Mi- 
n'.vterui Învătămintului trebuie să ia 
dc urgentă măsuri pentru remedie
rea acestei situații, asigurînd ela
borarea temeinică a noilor programe 
5 ) .-.«a fel incit viitorul an școlar să 
n i înceapă sub presiunea unor pro- 
bb mo nerezolvate, să nu trebuiască 
să se recurgă la improvizații si so
luții de moment care — după cum 
știți — aduc mari daune calității 
Irvălămîntulul.

Nici în domeniul învătămintului 
piofesional și tehnic nu s-au luat 
toate măsurile ce se impuneau, deși 
în Directivele Comitetului Central 
s-a subliniat cu tărie necesitatea 
stringentă a dezvoltării mai rapide 
r acestor categorii de școli. In vă t ă- 
mînlul profesional și tehnic mediu 
nu se dezvoltă In pas cu cerințele 
e .onomiei. atît datorită unor defi
ciente în activitatea Ministerului In- 
vjțămînUilui cit șl lipsei de preocu
pare dovedită In acest sens de o se
rie de ministere economice. Crește
rea de aproximativ 5 ori fată de a- 
nul 1938 a numărului de elevi ai șco
lilor profesionale șl tehnice n-a putut 
tece față ritmului r&pid de dezvol
tare a Industriei, care, în această 
perioadă, și-a sporit producția de a- 
proape 14 ori și a cunoscut un in
tens proces de modernizare. Slaba 
dezvoltare a Învătămintului profesio
nal și tehnic s-a resimțit în produc
ea materială, a făcut ca sectoare 
importante — construcția de mașini, 
chimie f1 altele — să ducă lipsă de 
muncitori de Înaltă calificare, de 
cadre medii de specialitate. Această 
stare de lucruri are repercusiuni ne
gative asupra eficientei și rentabili
tății unor întreprinderi, asupra pro
ductivității muncii șl folosirii capa
cităților dc producție, asupra reali
zării în termenele planificate a pa
rametrilor proiectați la o serie de 
noi obiective industriale. Ministerul 
Învătămintului, conlucrînd strîns cu 
celelalte ministere, trebuie să ur
genteze măsurile pentru dezvoltarea 
cu precădere a învătămintului pro
fesional si tehnic — fără de care nu 
?<■ poate concepe asigurarea cadrelor 
calificate cerute de întreprinderile 
noastre, de Întreaga economie.

îmbunătățirea situației în dome
niul pregătirii muncitorilor și teh
nicienilor face necesară reexamina
rea duratei de școlarizare în sensul 
reducerii sale, punîndu-se accentul 
Îndeosebi pe disciplinele de care 
depinde Însușirea temeinică a me- 
seriei.

O situație mai bună avem în pri
vința asigurării cu cadre de nivel 
superior, deși și aici se resimte un 
deficit de specialiști, mai ales in 
ramuri ca automatica, folosirea mași
nilor de calcul, In energia nucleară 
și in alte domenii. Se poate afirma 
că, pe ansamblu, economia noastră 
nu duce lipsă de Ingineri, dar, din 
păcate, datorită lipsei de cadre me
dii unii dintre el sînt folosiți în 
munci inferioare pregătirii lor, munci 
care ar trebui executate de tehni
cieni și maiștri. Utilizarea rațională 
s inginerilor este îngreunată și de 
faptul că unii dintre aceștia pri
mesc in prezent o pregătire de spe- 
< alitate prea îngustă. Este, de aceea, 
necesar ca Ministerul Invălămintu- 
lui, în colaborare cu celelalte mi
nistere, să analizeze temeinic aceas
tă situație și să acționeze, in spi
ritul indicațiilor Plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român din aprilie 1968 
— pe linia lărgirii profilurilor 
d<- specializare a cadrelor cu pregă
tire superioară, precum și a redu
cerii numărului de specialități In 
fnvăttmlntul superior.

Unul din imperativele fundamen
tale care se pun în fala școlii noas
tre este de a răspunde, prin struc
tura și conținutul ei, cerințelor prac
ticii, nevoilor actuale și de perspec
tivă ale diferitelor sectoare ale 
vieții economice și sociale. Condu
cerea partidului a indii al organelor 
centrale de planificare și sinteză ca, 
Jmnreonă cu Ministerul Invățămin- 
lnîui, să elaboreze un studiu de 
perspectivă asupra necesarului de 
cadre al societății no>«‘re, pe baza 
căruia să se fundamenteze planul de 
școlarizare pe o perioadă mai în
delungată, să se asigure concor
danța intre evoluția rețelei de în- 
vățămlnt și interesele majore ale 
întregii societăți.

Pe bună dreptate Conferința a 
bi ordat o atenție primordială rapor
tului dintre invătămint și viată, din
tre școală și practică. In legătură 
cu aceasta, una din cele mai impor
tante probleme care se ridică in 
prezent In școala noastră și de ca
re depinde desfășurarea la un nivel 

tot mai înalt a procesului dc invă
tămint este elaborarea unor manua
le tare sft țină seama de cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
precum șl de inzestrMea cu utilaje 
și instalații moderne a înlreprindc- 
rilor noastre. Ori, din păcate, așa 
turn s-a subliniat și in Conferință, 
in multe manuale, mai cu seamă 
dintre cele cu caracter tehnic, con
tinuă să se paedea cunoștințe de
pășite. Netinind seama de schim
bările radicale produse In dotarea 
tehnică și în procesele tehnologice 
din întreprinderile noastre indus
triale, unele din aceste manuale 
predau cunoștințe cu privire la uti
laje scoase dc mult din uz șl aiun- 
catc la fier vechi. Este evident că 
asemenea manuale nu numai că nu 
aduc nici un folos în calificarea 
cadrelor, dar provoacă daune se
rioase intereselor întreprinderilor in
dustriale, societății noastre.

Ministerul învătămintului, cu con
cursul departamentelor economice, 
al specialiștilor cu înaltă pregătire 
trebuie să asigure în cel mai scurt 
timp eliminarea, atît din învălfi- 
mînlul profesional, cit și din învă- 
tămîntul superior a manualelor șl 
cursurilor depășite care nu mai au 
contingență cu realitățile producției 
noastre industriale, cu stadiul pro
gresului tehnic și economic. (Aplau
ze). Numai a foarte bună informare 
și cunoaștere a lot ceea ce este nou 
în știință șl o muncă intensă de 
reexaminare critică și creatoare a 
fiecărui program de Invătămint și a 
fiecărui manual sau curs, un deose
bit disceinămînt în selectarea cu
noștințelor predate pot asigura mo
dernizarea reală a conținutului în- 
vățămîntului nostru de toate gra
dele. Invățămîntul trebuie să por
nească de la datele realității obiec
tive, de la nivelul actual și de pers
pectivă al industriei și celoilalte 
ramuri economice, pregătind specia
liști capabili să lucreze cu maximum 
de randament în condițiile date ale 
tehnicii și economiei noastre.

Ridicarea nivelului științific al 
cursurilor și manualelor în învăță- 
mîntul profesional, liceal și supe
rior, legarea lor strînsă de realita
tea practică a economiei și culturii 
tării noastre depinde în mod hotă- 
rîtor, atît de buna pregătire științi
fică a cadrelor didactice, cît și de 
dotarea corespunzătoare a labora
toarelor școlilor și facultăților cu 
aparatura șl utilajele necesare acti
vității practice a elevilor și studen
ților.

Trebuie să înțelegem, tovarăși, că nu 
este suficient să vorbim numai despre 
necesitatea modernizării continue a 
conținutului științific al învățămtn- 
tului, ci să acționăm practic, găsind 
modalitățile concrete pentru înar
marea tuturor cadrelor didactice cu 
cele mai noi descoperiri ale cunoaș
terii umane, în fiecare sector de ac
tivitate. Este întrutotul îndreptățită 
dorința exprimată de o serie de 
vorbitori în această conferință că 
Ministerul învătămintului să adop
te un sistem operativ și eficient de 
Infoimare a cadrelor didactice cu 
tot ceea ce apare nou în știință, In 
domeniile respective de activitate. 
Trebuie studiate cu toată atenția 
propunerile făcute în conferință pri
vitor la crearea unor case sau ca
binete județene ale cadrelor didac
tice care să asigure atît o bogată 
documentare tehnico-știintifică cor
pului profesoral, cît și tinerea aces
tuia la curent cu toate noutățile în 
domeniul științei pedagogice, în ve
derea perfecționării pregătirii sale 
științifice și didactice. (Aplauze pre
lungite). Aceste cabinete trebuie să se 
bucure de sprijinul celor mai bune ca
dre de specialiști, oameni de știință, 
profesori cu experiență, devenind în 
același timp centre ale unui intens 
schimb de experiență între toți 
slujitorii școlii, importante nuclee 
de cercetare științifică a cadrelor 
didactice. Esențial este ca toate a- 
cesle probleme să treacă din sta
diul de deziderat în stadiul organi
zării concrete, realizindu-se In fapt 
doleanțele justificate ale cadrelor 
noastre didactice. (Vii aplauze).

Așa cum am mai arătat, o condi
ție importantă a legării strinse de 
practică a învătămintului este im- 
bogătiiea dotării școlilor generale 
și liceelor cu laboratoare, școlilor 
profesionale și tehnice cu ateliere, 
modernizării laboratoarelor universi
tare. Trebuie spus că ministerele e- 
conomice și Ministerul Invătămîntu- 
lui au făcut prea puțin după plena
ra din aprilie anul trecut, pentru 
îmbunătății ea dotării școlilor dc di
ferite grade cu mijloacele necesare 
unei temeinice pregătiri practice a 
elevilor și studenților. Este necesar 
ca aceste organe să acționeze cu 
cea mai mare operativitate pentru 
îmbunătăliiea situației în acest do
meniu, pentru asigurarea condițiilor 
In \ederea desfășurării unei inten
se și fructuoase activități practice a 
tineretului nostru studios.

De mare însemnătate pentiu pro
gresul școlii românești, pentru ridi
carea nivelului învătămintului nos
tru este dezvoltarea activității de 
cercetare științifică a cadrelor di
dactice. După cum am mai spus, la 
noi cercetarea științifică în invătă
mint a fost multă vreme neglijată 
și trebuie să arătăm, din păcate, că 
nici in prezent • ea nu se află încă 
la nivelul dorit. Sînt încă multe ca
tedre care nu se manifestă activ 
în frontul științific, nu-și aduc a- 
portul la imbogătirea patrimoniului 
științei românești cu noi lucrări de 
valoare. Există încă o pulverizare a 
forțelor de cercetare in direcția u- 
nor teme minore.

E drept, despre cercetarea științi
fică in Invățămînt se vorbește în 
prezent destul de mult, Iar în ce 
privește necesitatea organizării și 
dezvoltării sale există un consens 
unanim. Cu toate acestea Ministe
rul învătămintului nu se ocupă încă 
In suficientă măsură de înfăptuirea 
Indicațiilor partidului privind valo

rificarea forțelor dc cercetare din 
invătămint, Întărirea legăturilor ac
tivității de cercetare a catedre
lor cu cerințele practicii șl 
aplicarea rezultatelor cercetării în 
viată.

Nici Consiliul Național al Cerce
tării Științifice nu acționează cu 
suficientă energie pentru stimularea 
activității științifice in instituțiile de 
Invătămint, pentru coordonarea tu
turor forțelor științifice în direcțiile 
cerule dc dezvoltarea tării in ca
drul unui plan unic. Este ne
cesar ca Ministerul Invătămintu- 
Jui și Consiliul National al Cercetă
rii Științifice să acționeze într-o mai 
strînsă colaborare pentru activiza
rea cit mal rapidă a forțelor știin
țifice din Invățămînt, pentru folosi
rea acestui valoros potential in in
teresul progresului învătămintului și 
al științei românești.

Conferința dumneavoastră a dez
bătut pe larg proiectul de statut al 
personalului didactic care urmează 
să capele putere de lege; cuprin
zând drepturile și îndatoririle cadre
lor didactice, precum și reglementări 
precise cu privire la organizarea și 
desfășurarea activității In școli șl 
facultăți, acest statut va contribui 
la așezarea mai bună a raporturilor 
din cadrul instituțiilor dc invătă
mint, la întărirea spiritului de or
dine și disciplină în întreaga viată 
școlară și universitară. Va fi, desi
gur, necesar ca Ministerul tnvăță- 
mînlulul să examineze cu atenție su
gestiile făcute cu privire la îmbună
tățirea Statutului, de a-1 face 
cît mai adecvai importantelor 
funcțiuni ce-i vor reveni în 
buna desfășurare a învătămintului 
nostru.

Perfectionarea continuă a învăță- 
mîntulul de toate gradele impune 
alît studierea atentă a cerin
țelor societății noastre, generalizarea 
experienței pozitive pe care am do- 
bîndit-o în decursul timpului în or
ganizarea instrucției publice, cît și 
cunoașterea documentată a direcții
lor de orientare, a structurii șl 
cursului pe care îl urmează în epo
ca actuală școala, pe plan mondial. 
Este știut că problema adaptării 
școlii la cerințele noi ale dezvoltă
rii sociale, organizarea ei în pas cu 
marile cuceriri ale revoluției teh- 
nico-știinlifice internaționale preo
cupă îndeaproape forurile guverna
mentale și de specialitate din toate 
țările lumii, corpul profesoral $1 
masele tineretului de pretutindeni. 
Tocmai de aceea este necesar să 
ținem seama de realizările valoroa
se dobîndite în alte țări pe planul 
organizării școlare, să folosim tot 
ceea ce este mai bun în experiența 
Internațională pentru asigurarea pro
gresului continuu al școlii noastre co
respunzător construcției socialiste în 
România. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
Este un adevăr incontestabil că 

școala, învățămîntul nostru de toate 
gradele constituie factorul hotărîtor 
în instruirea științifică șl culturală, 
in educarea multilaterală a tinerelor 
generații. Consfătuirea dumneavoas
tră a acordai un loc important dez
baterii problemelor legate de educa
ția comunistă a tineretului din școli 
și universități. Consider întrutotul 
justificată această atentle, problema 
educației comuniste a tineretului si- 
tuîndu-se în centrul preocupărilor 
partidului nostru, al întregii socie
tăți care acordă o importantă de 
prim ordin fizionomiei moral-poll- 
tice a schimbului de mîine — vii
torul însuși al patriei. Analizarea a- 
tenlă a acestei importante probleme 
sociale se impune cu atît mai mult 
cu cît, paralel cu remarcabilele suc
cese obținute în creșterea și educa
rea noilor generalii în anii socialis
mului, în activitatea desfășurată de 
școală în această direcție continuă 
să persiste încă o serie de neajun
suri serioase.

Educația comunistă a tineretului 
mai este încă concepută de unii to
varăși ca o activitate ce se rezumă 
exclusiv, sau în cea mai mare par
te. la predarea unor teze generale 
despre socialism și comunism, la în
sușirea de către elevi și studenti a 
prevederilor unor hotărîri de partid 
și de stat. O asemenea viziune des
pre munca de educație comunistă 
are un caracter simplist, nu cores
punde exigentelor deosebite ale o> 
perei de edificare a unei societăți 
socialiste moderne, nivelului la care 
a ajuns cunoașterea umană în epo
ca contemporană, cerințelor con
struirii înaltei civilizații comuniste 
pe pămînlul patriei noastre. (Vii a- 
plauze).

A crește noile generații în spiri
tul comunismului înseamnă, pe de o 
parte, a le ajuta să se ridice la ni
velul cunoașterii științifice proprii 
acestei jumătăți de secol, să-și însu
șească chintesența științelor moderne 
fără de care nu poate fi conceput 
astăzi progresul societății, să devină 
specialiști de înaltă competentă și, 
pe de altă parte, să asimileze o vastă 
cultură generală, umanistă, să-și în
sușească concepția materielist-dialec- 
tică care le dă o reprezentare clară 
asupra rostului lor In societate, ii a- 
jută să înțeleagă perspectivele șl 
sensul dezvoltării istorice, imperati
vele majore ale vremurilor noastre. 
Numai îmbinind armonios aceste la
turi fundamentale, inseparabile, ale 
educației, crislalizînd astfel persona
litatea elevilor și studenților, vom 
putc-a forma cu adevărat un tineret 
în stare să ducă mai departe făclia 
progresului, să continue cu succes 
m-ireața operă de construire a so- 
c'ilismuhii și comunismului in Ro
ii, inia. (Aplauze puternice, prelun
gite).

In acest sens, o importanta deose
bită are, pe lingă perfecționarea 
predării cunoștințelor de specialitate 
— la care m-am referit pe larg in 
cursul acestei expuneri — predarea 
disciplinelor umaniste și a științelor 

sociale. Inlruchiptnd ideile și aspi
rațiile avansate ale celor moi lumi
nate minți, precum șl Idealurile u- 
manismului socialist, propriu socie
tății noastre, in centrul căruia se 
nllft afirmarea multilaterală a perso
nalității omului, aceste discipline 
sint chemate să contribuie la eleva- 
rea spirituală a tinerilor, să le in
sufle profunde convingeri umaniste, 
să facă din oi militanti revoluționari 
activi pentru năzuințele de libertate 
și dreptate socială ale lumii contem
porane.

Un loc Important ocupă în progra
mele de invățămînt din licee și uni
versități discipline ca Istoria, este
tica, literatura și lingvistica, istoria 
artelor — care au menirea do a dez
volta cultura generală u tinerilor. 
Aceste catedre trebuie să fie tribu
ne de luptă pentru o poziție Înain
tată in cultură șl artă, pentru com
baterea concepțiilor idealist.?, retro
grade, oaie pot avea repercusiuni ne
gative asupra conștiinței și gîndirii 
tineretului.

Din păcate, trebuie să spunem că 
unele din ace9te catedre nu-și înde
plinesc in cele mai bune condițiuni 
această misiune. In unele cursuri își 
mai fac loc confuzii, de la tribuna 
școlii se mai propagă pe alocuri, în- 
tr-un fel sau altul, concepții sau 
mentalitft|| înapoiate. Unele capitole 
din istoria națională și universală, 
dc istorie a curentelor de gîndiîe 
filozofice, estetice; literare șl artis
tice sînt prezentate în mod necritic, 
nedialectic, de pe poziții obiecliviste. 
In legătură cu aceasta aș dori să mă 
refer din nou la ceea ce am spus la 
Plenara Comitetului Central, din a- 
prilie anul trecut; șl anume că se 
impune ca toți tovarășii care lucrea
ză în acest sector să dovedească mai 
multă exigență in primul rînd față 
de ei înșiși și în aceeași măsură față 
de pregătirea studenților. Trebuie să 
arătăm că, din păcate, tocmai de la 
facultățile de științe umanistice unii 
absolvenți rămîn cu anumite confu
zii. De ce se întîmplă lucrul acesta î 
Sintern îndreptățiți să ne punem în
trebarea : Cum este posibil ca la 
anumite catedre chemate să se o- 
cupe de predarea filozofiei noastre, 
de înarmarea tineretului cu concep
ția materialist-dialectică despre viată 
să-și facă loc anumite confuzii. Nu 
cumva la unii tovarăși din corpul 
didactic însuși persistă confuzii î 
Cred că putem afirma fără teamă 
de a greși că realitatea este tocmai 
aceasta, că intr-adevăr unele cadre 
didactice nu dovedesc, suficientă cla
ritate și combativitate în predarea 
acestor științe. (Manifestări aproba
toare în sală). Catedrele la care m-am 
referit trebuie să-i ajute pe elevi șl 
student! să se orientez.țîjivselectarea și 
interpretarea justă a Vastului tezaur 
de valori spirituale ale poporului - 
nostru și ale umanității, să dobîn- 
dească criterii științifice — în lumi
na prinoipillor filosofiei materialist- 
dtelectice — de apreciere a curen
telor de idei vechi și noi care s-au 
înfruntat șl se înfruntă în societate, 
să-și educe gustul estetic, să mili
teze pentru o cultură socialistă, an
gajată, pusă în slujba progresului 
social. Ele trebuie să-i ajute pe ti
neri să facă o distincție netă între 
ceea ce este cu adevărat valoros și 
avansat în oreația contemporană, de 
ceea ce exprimă influenta Ideologiei 
reacționare a imperialismului, de ceea 
ce reprezintă decadentă în cultura 
promovată de clasele exploatatoare.

Așa cum s-a subliniat pe bună 
dreptate în cadrul Conferinței, nea
junsuri serioase continuă să persiste 
șl în activitatea catedrelor de științe 
sociale. Unele cursuri și. semLnarii 
de științe sociale se desfășoară în 
mod schematic și simplist, se reduc 
lă memorarea mecanică a unor for
mule generale lipsite de suflul proas
păt al problematicii vieții, rupte de 
tumultul creator al gîndirii sociale 
din tara noastră, de preocupările 
Ideologice multilaterale ale întregului 
nostru partid. Unele cadre didactice 
ocolesc dezbaterea vie a unoi pro
bleme arzătoare, de stringentă actua
litate in gindirea social-pplitică Si e- 
conomică, nu stimulează schimbul 
viu de idei — singura metodă de 
clarificare aprofundată a problemelor.

Științele sociale trebuie să abor
deze cu îndrăzneală procesele lumii 
contemporane, să răspundă nemijlo
cit și convingător aspirației legiti
me a tineretului dc a înțelege, de a 
cunoaște. Filozofia noastră revoluțio
nară, marxism-leninismul, își afirmă 
superioritatea fată de Ideologiile ad
verse tocmai prin capacitatea de a 
găsi răspunsuri fundamentate la în
trebările pe care și le pune tinere
tul, ca și orice cetățean, cu privire 
la soarta omului, la perspectivele 
dezvoltării societății, la multitudinea 
de aspecte ale existenței sociale. 
Ideologia noastră trebuie să contri
buie la formarea gîndirii creatoare 
a noilor generații, să stimuleze pa
siunea pentru adevăr în știință și 
viată, să contribuie la dezvoltarea 
cunoașterii, pe baza generalizării re
zultatelor practicii și a noilor cuce
riri științifice, a fenomenelor rele
vate de dezvoltarea socială contem
porană.

Știm cu loții cu marxism-leninismul 
nu este o dogmă ci o știință vie, 
creatoare; numai coi care înțeleg și 
folosesc materialismul dialectic ca o 
metodă de cercetare a dezvoltării 
societății sînt în stare să înțeleagă 
fenomenele, evenimentele, să aibă o 
perspectivă clară. Trebuie să subli
niem că partidul nostru so străduieș
te ca. folosind materialismul dialec
tic. învățătura marxist-leninistă ca o 
metodă de cercetare să cunoască 
sen-il evoluției sorale. sensul luptei 
revoluționare in lume și, pe această 
bază, să elaboreze linia sa politică 
generală, atît în ce privește dezvol
tarea internă cit șl aolivitalea inter
națională. Putem spune fără a ne 

Ingîmfa că in lln.il generale partidul 
nostru reușește să acționeze î-n acest 
spirit. Vom Te®liza «| în viitor acest 
Imperativ, dacă în toate domeniile 
de activitate, inclusiv In Invătămint, 
vom acorda atenție însușirii șl înțe
legerii creatoare a marxism-leninls- 
mului, a materialismului dialectic. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Școala, întregul corp profesoral 
trebuie să foloșeascfl mai bine lar
gile posibiMtăti dc care dispun pen 
tru formarea etică șl civică a ti
nerei generații, pentru a sădi in ron- 
sliinta acesteia respectul față de 
muncă, dragostea fată dc partrip, In
ternaționalismul socialist, devotamen
tul fală de cauza socialismului și 
comunismului, principiile dreptății șl 
echității sociale, normele unei com
portări înaintate în viață. Cadrele 
didaolice au datoria să cultive spi
ritul de disciplină și ordine in în
deplinirea obligațiilor ce revin ele
vilor și studenților atit In școli și 
facultăți, cit șl în muncă și viată.

Apare astfel, tovarăși, ca un ade
văr incontestabil, faptul că răspun
derea pentru educația comunistă a 
tineretului revine întregului nostru 
corp didactic, tuturor catedrelor șl 
disciplinelor școlare oare trebuie să 
participe în mod aotlv șl nemijlocit, 
pe planuri multilaterale, la pregăti
rea științifică și culturală a elevilor 
și studenților, la formarea lor spiri
tuală, la cultivarea în gindirea șl 
conștiința lor a concepției noastre 
despre lume și viată. Numai astfel 
școala își va putea aduce o contri
buție de mare preț la Instruirea șl 
pregătirea pentru viată a tineretului 
patriei, a noilor generații în fața că
rora stă sarcina de onoare de a-șl 
consacra energia, priceperea, compe
tența și entuziasmul tineresc înflo
ririi națiunii noastre socialiste. (A- 
plăuze puternice).

Tovarăși,
Un rol deosebit de important în 

dezvoltarea școlii noastre de toate 
gradele au organele de partid Jude
țene și orășenești, comitetele și orga
nizațiile de partid din școli șl facul
tăți. Reunind un puternic detașa
ment de comuniști, — mai mult de 
jumătate din numărul cadrelor didac
tice — organizațiile de partid dispun 
de o mare capacitate de înrâurire 
pozitivă a întregit vieți școlare.

Organizațiile de partid trebuie să 
se manifeste mal aotiv în toate do
meniile vieții școlare șl universitare, 
pentru a asigura aplicarea întocmai 
a politicii partidului cu privire la 
dezvoltarea continuă a învătămîntu- 
lul din tara noastră. Ele au datoria 
să se preocupe în continuare, cu 
toată atenția, de primirea în partid 
a celor mai .bune cadre didactice și 
totodată a unui număr mai mare de 
studenți dintre elementele cele mai 
valoroase, asigurînd ca în flecare fa
cultate și în fiecare riti să existe pu
ternice organizații de partid care să 
asigure promovarea fermă a liniei 
partidului șl guvernului în întreaga 
viață universitară. Este necesar ca și 
comitetele județene, municipale și 
orășenești de partid să se preocupe 
mai intens decît pînă acum de în
drumarea școlilor și facultăților, să 
sprijine în mai mare măsură activi
tatea organizațiilor de partid din a- 
ceste unități. Considerăm că sarcina 
principală care revine organelor și 
organizațiilor, de partid în invătă
mint este aceea de a dinamiza acti
vitatea organizatorică concretă pentru 
traducerea în viată a directivelor 
Comitetului Central șl a prevederilor 
Legii învătămintului. Ele trebuie să 
combată cu tărie tendințele de ter
giversare a aplicării hotărârilor adop
tate, de înlocuire a muncii organi
zatorice concrete cu declarații gene
rale și angajamente formale. Ele au 
datoria de a milita pentru dezvălui
rea deschisă a lipsurilor și neajun
surilor din aotivifcalea instituțiilor de 
invătămint, de a cultiva un spirit de 
înaltă exigentă partinică în școală, 
de consecventă in înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare și moderni
zare a învătămintului, de creare a 
unei atmosfere de ordine și discipli
nă indispensabile bunei funcționări 
a sistemului nostru școlar. în
datoriri importante revin orga
nizațiilor de partid din în- 
vătămînt în direcția activității 
de educație comunistă a tinerilor, de 
dezvoltare a conștiinței lor de cetă
țeni devotați ai patriei noastre, de 
formare a trăsăturilor etice proprii 
omului nou al orânduirii noastre so
cialiste. In felul acesta, organele și 
organizațiile de partid își vor afir
ma și în acest domeniu rolul de for
ță dinamică a vieții noastre sociale, 
misiunea de forță politică conducă
toare, încredințată de societatea noas
tră socialistă. (Vii aplauze).

In îndeplinirea tuturor obiectivelor 
la oare m-am referit, importante sar
cini revin și organizațiilor sindicale 
din școli și facultăți. Colaborînd mal 
strîns cu Ministerul Învătămintului, 
cu conducerile instituțiilor de învă- 
țămînț, Uniunea sindicalelor din in- 
vătămînt, organi/.ațiije sindicale ale 
cadrelor didactice trebuie să aducă 
o mai mare contribuție la înfăptuirea 
programului de măsuri stabilit de 
partid, în vederea perfecționării șl 
dezvoltării instrucției publice in tara 
noastră, a ridicării nivelului muncii 
profesionale și educative a întregului 
nostru corp profesoral.

Sarcini de mare răspundere revin 
organizațiilor Uniunii Tineretului Co
rn mist, asociațiilor studențești și or
ganizațiilor de pionieri, care cuprind 
cea mai largă masă a tinerelului din 
școli și facultăți. Aceste organizații 
trebuie să aibă un rol mai activ în 
viata școlii, să acționeze mai intens, 
prin mijloace variate, pentru educa
ția comunistă a elevilor si studenți
lor, pentru cultivarea dragostei de . 
învățătură a acestora, a spiritului 
datoriei și responsabilității sociale, 
a unor atitudini demne. înaintate, în 

scoală și în societate, a flecarul M- 
năr.

La rândul lor, în conformitate cu 
noua lege de organizare șl funcțio
nare a consiliilor populore, organele 
locale ale puterii de alert au atribu
ții lărgite în domeniul conducerii 
activității de Instrucție publică, al e- 
forturilor pentru ridicarea continuă 
a nivelului științific șl eduoartlv a 
procesului de Invătămint In loate 
școlile.

Este necesar ca Ministerul Invăță- 
mintului, celelalte ministere și insti
tuții centrale, care au răspunderea 
în buna funcționare a școlii, organele 
de partid și de stat județene, condu
cerile instituțiilor școlare să anali
zeze cu maximum de seriozitate și 
răspundere critloile și propunerile 
făcute de cadrole didactice, să tra
gă concluziile corespunzătoare din fi
naliza făcută in cadrul Conferinței 
naționale și mai ales să întreprindă 
de urgență măsurile practice ce se 
Impun pentru solutionarea numeroa
selor probleme ridicate. Considerăm, 
tovarăși, că dispunem de tot ceea ce 
este necesar — un valoros corp pro
fesoral, iui tineret harnic și entu
ziast, o bază materială în continuă 
dezvoltare șl un program do perspec
tivă olar — pentru a putea înfăptui 
în oil mai bune oonditluni indicațiile 
Congresului al iX-lea ol partidului în 
domeniul dezvoltării și modernizării 
învătămintului, hotărârile plenarei din 
aprilie 1968, Directivele Comitetului 
Central și noua Lege a învătămintului, 
asigurînd astfel ca școala noastră 
să-și îndeplinească din ce in ce mai 
bine înaltă ei misiune socială. Sin- 
tem convinși că în cel mai scurt 
timp vom putea constata o îmbunătă
țire simțitoare a întregii activități in 
domeniul învătămintului. (Aplauze).

Stimați tovarăși,
Punînd In centrul activității sale 

desăvîrșirea construcției soolalismului, 
statul nostru acordă în același timp 
o atenție deosebită problemelor in
ternaționale.

In întreaga lor activitate, partidul 
și guvernul pornesc de la faptul că 
între sarcinile naționale — făurirea 
bazei tehnlco-materiale, dezvoltarea 
învătămintului, științei, culturii și ri
dicarea bunăstării întregului popor 
— și sarcinile internaționale — prie
tenia și colaborarea cu țările socia
liste, promovarea unei politici dc pace 
și prietenie cu toarte popoarele lumii, 
solidaritatea cu toate forțele antiim- 
perialiste — există o strînsă inter
dependentă ?i unitate dialeotică. Nu
mai îmbinînd in mod armonios a- 
ceste două laturi ale activității noas
tre politice se poate asigura rezol
varea cu succes a sarcinilor construc
ției socialiste și, în același timp, se 
poate contribui activ la cauza socia
lismului și păcii în lume. (Aplauze 
puternice).

Pornind de la aceste considerente, 
Comitetul Central al partidului și 
guvernul țării noastre promovează o 
politică externă adlivă în centrul că
reia se află prietenia și colaborarea 
cu țările socialiste. Noi considerăm 
că în condițiile de azi, cînd intre 
țările socialiste se manifestă deose
biri de păreri șl divergențe intr-o 
serie de probleme ale dezvoltării 
contemporane, avem datoria, atit fa|ă 
de poporul nostru, cit și fală de sis
temul mondial socialist, fată de cau
za socialismului, în general, de a 
milita neobosit pentru depășirea si
tuației actuale, pentru normalizarea 
și întărirea unității țărilor socialiste. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Noi considerăm că deosebirile de 
păreri sînt vremelnice și că datoria 
fiecărui partid comunist din țările 
socialiste este de a acționa pentru 
lichidarea divergentelor șl întărirea 
unității pe baza principiilor marxist- 
leninlste — internaționalismul socia
list, egalitatea în drepturi, respecta
rea independentei și suveranității, 
neamestecul în treburile interne și 
întrajutorarea tovărășească. Pentru a 
face să triumfe aceste principii este 
necesar să se înlăture cu hotărire 
greșelile și practicile nejuste care 
și-au făcut loc în decursul anilor. 
(Vii aplauze). încercările de justificare 
a greșelilor, precum și apariția unor 
noi teze care contravin principiilor 
marxist-leniniate, cum este teza ..su
veranității limitate", nu fac decît să 
complice lucrurile, să frineze proce
sul de refacere și întărire a unității.

Partidul Comunist Român este ferm 
hotărît să militeze neobosit pentru 
înlăturarea neînțelegerilor existente, 
pentru întărirea prieteniei și colabo
rării cu toate țările socialiste. (A- 
plauze îndelungate).

Partidul nostru acordă o importan
tă deosebită relațiilor de colaborare 
frățească cu partidele comuniste și 
muncitorești din țările capitaliste, 
manifestindu-și solidaritatea inlerna- 
ționelistă cu oamenii muncii de pre
tutindeni. Considerăm că deosebirile 
de păreri într-o problemă sau alta 
nu trebuie să afecteze relațiile din
tre partidele comuniste. In siluația 
internațională de azi se impune, mai 
mult ca oricind. întărirea solidari
tății comuniștilor diu toată lumea. 
(Aplauze puternice).

Unitatea mișcării comuniste ți 
muncitorești internaționale poate fi 
reală și puternică numai dacă se 
bazează pe unitatea de monolit a fie
cărui partid. De aceea, noi conside
răm că nu trebuie admisă nici o ac
țiune care slăbește unitatea parti
delor comuniste și muncitorești. Dacă 
într-un partid sînt deosebiri de pă
reri asupra unor probleme, este e- 
vident că. ele trebuie rezolvate in 
spirit partinic în interiorul acestuia, 
uimărindu-se întărirea unității de 
luptă a tuturor comuniștilor. In ase
menea slrtualii, orice amestec din a- 
fară nu poate decît să dăuneze pjrti- 
dului respectiv, cauzei luptei revo
luționare și socialismului. Partidul 
Comunist Român so pronunță pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 

cu celelalte partide comuniste fră
țești, pentru întărirea unității mișcă
rii comuniste, deoarece numai așâ 
aceasta își va putea realiza rolul său 
de forță socială de avangardă In 
dezvoltarea societății contemporane, 
în lupta pentru pace șl socialism. 
(VII aplauze).

Stim-all tovarăși, in împrejurările 
actuale, cînd în artmosfera politică 
mondială persistă ati|la germeni M 
neîncrederii și tensiunii, problema 
cardinală este tnmănuncherea efor
turilor tuturor forțelor progresiste, 
ale tuturor statelor, mari si mid, 
pentru a asigura continuarea proce- 
suhii de destindere, pentru elimina
rea focarelor de neliniște și conflid, 
pentru însănătoșirea relațiilor și dez- 
volrtarea colaborării Internai tonale. 
Consacrindu-se acestor obiective, 
Partidul Comunist și guvernul Româ
niei răspund in cel mai inull grad 
țelurilor societății noastre socialiste, 
preocupărilor profund pașnice și con
structive ale întregului nostru popor, 
înfăptuirea destinderii, dezvoltarea 
unor relații normale între state re
prezintă totodată o cerință obiectivă 
a vieții internaționale. Ea decurge 
din interesul vital al întregii omeniri 
de a evita un cataclism termonu
clear. din năzuinlelț popoarelor de 
a se consacra ridicării nivelului de 
trai, din dorinla arzătoare a 
națiunilor recent trezite la viată 
de a lichida moștenirea trecutului 
de asuprire colonială, din nevoia in
tensificării schimbului de bunuri ma
teriale și spirituale, că o condiție 
a progresului general în epoca noas
tră. Tocmai de aceea politica ce se 
inspiră din aceste cerințe și dezi
derate supreme se bucură de ade
ziunea deplină a popoarelor, a opi
niei publice de pretutindeni. In a- 
celași timp, acțiunile care se înscriu 
în tiparele învechite și discreditate 
ale „războiului rece", încercările de 
a frîna cursul spre destindere intim- 
pină dezaprobarea categorică a opi
niei publice internaționale.

întreaga viată internațională înve
derează că una din condițiile funda
mentale ale progresului pe calea 
dezvoltării încrederii și colaborării 
dintre națiuni este așezarea fermă 
a raporturilor dintre state pe teme
lia solidă a principiilor independen
tei și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reci
proc. Respectarea strictă a acestor 
principii, a dreptului sacru al fiecă
rui popor de a-și hotărî singur des,- 
tinele, de a-și alege de sine stătător 
căile dezvoltării; de a-și exercita 
prerogativele suveranității naționale, 
reprezintă premisa esențială a unei 
colaborări internaționale eficiente și 
rodnice, chezășia consolidării păcii in 
lume. (Aplauze puternice).

Progresul destinderii, consolidarea 
securității internaționale nu se reali
zează spontan, de la sine, și nici nu 
se poate limita numai la declarații 
de intenții. Destinderea reclamă e- 
forturi stăruitoare din partea tutu
ror, o politică activă, constructivă, 
dezvoltarea contactelor și abordarea 
problemelor majore pe calea trata
tivelor, găsirea căilor de soluționare 
a problemelor în suspensie în viața 
internațională, în relațiile dintre sta
te, potrivi cu interesele întregii o- 
meniri, ca interesele păcii și cola
borării.

Un rol profund dăunător au măsu
rile Trare duc la activizarea cursei 
înarmărilor de genul celor luate 
în cadrul recentelor reuniuni ale 
N.A.T.O. — actele cu caracter militar 
— cum sînt organizarea de manevre 
cu participarea mai multor state, la 
granițele altor țări. Asemenea ma
nevre nu pot fi socotite decît de
monstrații de forță, care urmăresc 
scopuri de intimidare, tind să creeze 
neliniște și încordare, nu pot decît 
să aducă grave prejudicii interese
lor popoarelor de pe continentul eu
ropean și din toată lumea. Nu pe a- 
ceaslă cale, nu prin zăngănit de ar
me se poate obține destinderea, se 
pot îmbunătăți relațiile dirttre state : 
prin caracterul și consecințele lor, 
asemenea manifestări amintesc de 
practicile discreditate ale „războiu
lui rece" și, in nici un caz, nu au 
nimic comun cu metodele și intere
sele destinderii, colaborării și păcii 
între popoare. (Vii aplauze).

Iată de ce Comitetul Central al 
partidului și guvernul român consi
deră că ar fi în interesul tuturor po
poarelor, al cauzei păcii și securității 
dacă s-ar renunța la asemenea ma
nevre și demonstrații militare. (A- 
plauze puternice, îndelung repetate).

Ca tară europeană, Românie este 
vital interesată în evoluția pozitivă 
a raporturilor dintre statele conti
nentului nostru, în instaurarea unui 
climat de pace și securitate. Noi 
considerăm că absolut toate popoa
rele de pe continent, ca și popoa
rele de pretutindeni, care știu că 
înfruntările ^mate din Europa au 
atras în viitoarea lor și populațiile 
altor continente, sint interesate ca 
Europa să nu mai devină niciodată 
centrul și teatrul unor noi confla
grații mondiale, cl terenul unei con
lucrări fertile pentru valorificarea 
potențialului material și uman ai fie
cărei țări, în interesul progresului 
general el păcii pe continent și în 
întreaga lume. Calea sigură pentru 
realizarea acestui deziderat este a- 
șezarea relațiilor întereuvopene pc 
baze noi, sănătoase, intensificarea 
colaborării economice, tehnico-șliinți- 
fice, politice și diplomatice dintre 
toate țările, fără deosebire de orin- 
duire socială, lărgirea contactelor in
tre reprezentanții țărilor europene.-

Desigur, există încă forțe care se 
opun unul asemenea cuts al dezvol
tării relațiilor in Europa. Tocmai de 
aceea este necesar să se desfășoare

(Continuare in pag. a -lai
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Cuvîntarea tovarășuluillLKPESTE HOTARE
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. a 3-a)

o luptă activă împotriva imperialis
mului si reactiunii Internationale, a 
tortelor militariste și revanșai de care 
se opun tendințelor de însănătoșire 
a relațiilor și climatului inlernațio- 
naL Un rol esențial in această luprtă 
îl au tocmai acțiunile pozitive pentru 
normalizarea relațiilor și dezvoltarea 
colaborării intre statele europene. 
Considerăm că acesta este spiritul 
în care sînt chemate să acționeze 
țările europene,- mari și mit'- care 
se simt responsabile pentru desti
nele popoarelor lor și ale întregii 
Europe. Nu trebuie precupeții nimic 
p^n-tru ca acest spirit să triumfe in 
v ' ițiile internalionale. România este 
1 lărrtă să consacre și in viitor loa- 
t atenția $i elorlurilc sale înfăptui
ri’ acestor obiective, cu convingerea 
că aceasta reprezintă o contribuție 
de seamă la cauza păcii în Europa 
si in lumea întroaga. (Aplauze puter
nice).

h: direcția dezvoltării progresiste 
a lumii contemporane, a apărării pă
cii și securității popoarelor acționea
ză în zilele noastre forțe uriașe — 
tarile socialiste, clasa muncitoare in
ternațională, mișcarea comunistă, ti
nerele state independente, popoarele 
care se ridică pentru scuturarea ju
gului colonial, cercurile largi demo- 
cTsslire, opinia publică progresistă din 
întreaga lume. Noi ne exprimăm în
crederea că, prin întări, ee unității 
■lor. prin acțiunea lor hotărîti. a-

ceste forte pot asigura desfășurarea 
unui curs pozitiv el vieții Internațio
nale; pot înlătura obstacolele ridicate 
de Cercurile imperialiste în calea în
sănătoșirii
pot asigura succesul luptei pe calea 
destinderii.
tre popoare. (VII aplauze).

relațiilor internaționale,

păcii și colaborării in-

Stimați tovarăși.

C’

tova-

In încreiei’e va rog să-mi permi
teți să-mi exprim :onvi.ngerea că Iu

te Conferinței dumneavoastră 
vor constitui un puternic imbold în 
munca întregului corp profesoral pen
tru dezvoltarea șl perfecționarea 
continuă a învățfiraintului de toate 
gradele, pentru realizarea programu
lui Partidului Comunist Român de e- 
dilicare a socialismului în patria 
noastră. (Aplauze puternice).

Do munca dumneavoastră,
răși, depind pregătirea și formarea 
unui tineret cui*- temeinic instruit, 
pătruns de idealurile socialismului, 
animat de înalte sentimente patrio
tice, ale unei generații capabile să 
ducă mai deperie cu succes ștafeta 
progresului a socialismului ți comu
nismului în România. (Aplauze pu
ternice. prelungite). Dores’C să sub
liniez din nou că partidul șj guver
nul dau o înaltă apreciere învăță
torilor și profesorilor din întreaga 
țară, acordă toată cinstirea muncfl 
de răspundere pe care o desfășoa
ră aceștia pentru instruirea și edu
carea tineretului patriei noastre,

contribuției importante pe cate el o 
aduc la progresul României pe dru
mul civilizației socialiste. (Vii șl în
delungi aplauze). Dațl-mi voie, sti
mați tovarăși, să adresez de la tri
buna acestei Gonferințe, în numele 
conducerii de partid și de stat, cal
de felicitări întregului nostru corp 
profesoral pentru rezultatele obținu
te și să vă urez dumneavoastră 
tuturor cadrelor 
tot mal mari în îndeplinirea nobilei 
misiuni pe care o aveți. (Aplauze 
puternice).

Sintem încreaințați că slujitorii 
școlii, folosind condițiile create de 
partid șl de stat, preocupindu-se 
permanent de îmbunătățirea proce
sului instructiv-cducativ își vor în
deplini cu cinste îndatoririle de ma
re răspundere ce le revin, dînd tă
rii cadre lot mai temeinic pregăti
te, capabile să ridice pe trepte și 
mai înalte viața materială și spiri
tuală a patriei, să adauge noi și 
durabile realizări edificiului nostru 
socialist, să contribuie la făurirea 
viitorului fericit al poporului nos
tru. (Aplauze puternice).

Să muncim în așa fel, tovarăși, 
înclt generațiile de miine să poată 
spune: iată am avut asemenea în
vățători șl profesoii, asemenea das
căli comuniști care au știut să-și 
facă datoria față de popor, față de 
idealurile socialismului și comunis
mului 1

întreaga asistență se ridică, aplaudă 
puternic, îndelungat.

șl
didactice succeso

ROMA 7 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: Vi
neri a sosit la Bologna delegația 
Partidului Comunist Român condusă 
de tovarășul Paul Niculescu-Mizll, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care va participa la 
lucrările celui de-al XH-lea Con
gres al Partidului Comunist Italian.

La Gara Centrală din Bologna, 
oaspeții români au fost întimpinațl 
de Giancarlo Pajetta și Paolo Bufa- 
lini, membri ai Direcției P.C.I., se
natorul Paolo Cavalli, membru al 
Comisiei centrale do control al 
P.C.I., Mario Stendardi.T șeful secto
rului țări socialiste de la G.G. al 
P.G.I.

In drum spre Italia, delegația 
P.C.R. a făcut o scurtă oprire la 
Budapesta. In gara Keletl, delegația 
a fost întimplnată de Aczel Gyorgy, 
secretar al C.C. a) P.M.S.U., și de 
Garay Robert, șef adjunct al Secției 
Externe a C.C. al P.M.S.U. Au fost 

față Dumitru Turcuș, ambasado- 
Româniel la Budapesta, șl 
ai

de 
rul 
bri ambasadei.

★

mem-

In 
Italia, 
in gara Viena, unde au fost salutați 
de Gheorghe Pele, ambasadorul Re
publicii Socialiste Romania în Aus
tria, șl de membri ai ambasadei.

(Agerpres)

continuarea călătoriei 
membrii delegației s-au

spre 
oprit

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI ministeriale 
DAR ES SALAAM

A

/ ncheierea lucrăriloi Conferinței
naționale a cadreloi didactice

La Dar Es Salaam a luat sfîrșil 
conferința mi'niștrilbr de externe ai 
țărilor din Africa bentrală șl orien
tală. Comunicatul dat publicității 
în capitala Tanzaniei subliniază cb 
partlcipanții la conferință au exami
nat în mod amănunțit situația' poli
tică din Africa, acordînd o atenție 
specială luptei împotriva rasismului 
practicat in Republica Sud Africană

Vietnamul «le su<l

NOI LUPTE In delta mekonoului
SAIGON 7 (Agerpres). — In del

ta Mekongulul, la 186 kilometri de 
Saigon, au avut loc noi lupte între 
detașamente ale Frontului National

Vineri dimineața, in sala 
Palatului Republicii Socialiste 
România, au continuat în șe
dință plenară, lucrările Con
ferinței naționale a cadrelor 
didactice. La amiază lucrările 
conferinței au luat siirșil.

La ședinfa de închidere au 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Ghivu Stoica, IIie 
Verdel. Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas. Manea Mănescu. Leon- 
le Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vilcu, Șteian Voitec, 
losii Banc, Petre Blajovici, 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Mihai Dalea.

In sală se aflau, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Sosirea in sală a conducă
torilor de partid și de stat a 

trei 
cu 
a-

fost salutată, de cei peste 
mii de delegați și invitați, 
puternice și îndelungate 
plauze.

Ministrul invătâmintului.
cad. Ștefan Bălan a adresat 
conducătorilor partidului și 
statului un cald cuvint de 
saiut.

a-

lntimpinat cu vii și căldu
roase aplauze a luat cuvîntui 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stal.

Cuvîntarea a fost subliniată 
in repetate rînduri de entu
ziaste șl însuflețite aplauze.

In cu\intui de includere a 
Conferinței, ministrul învăfă- 
mintului a scos in evidentă 
importanta deosebită a acestei 
mari întruniri a reprezentanți
lor corpului nostru profesoral, 
însemnătatea dezbaterilor și 
măsurilor adoptate pentru 
dezvoltarea invăfămintului in 
România. El a exprimat, in 
numele celor prezenfi și al 
tuturor, cadrelor didactice, 
mulțumiri secretarului general 
al Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta pre
țuire și însullelitorul îndemn 
adresat cadrelor didactice și 
a subliniat că slujitorii școlii 
românești sini hotărîfi să 
muncească neobosit, cu pasiu
ne și răspundere, pentru a 
educa și pregăti cil mai te
meinic tinerelul patriei, viito-

rul națiunii socialiste, in spi
ritul nobilelor idealuri ale so
cialismului și comunismului 
spre binele și propășirea pa
triei, România Socialistă,

★

Conferința a aprobat pro
iectul Statutului personalului 
didactic din Republica Socia
listă România.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm a fost adoptată 
Chemarea Conferinței naționa
le a personalului didactic că
tre loji membrii corpului di
dactic din Republica Socialis
tă România.

Pe adresa Conferinței a fost 
primit un mare număr de te
legrame din partea colective
lor de cadre didactice ale u- 
nor școli generale, licee de 
cultură generală și de spe
cialitate, școli profesionale șl 
tehnice, instituții de învăfă- 
mînl superior, unități de pio
nieri și organizații U.T.C., în
treprinderi economice, care 
au urat deplin succes lucrări
lor Conferinței.

(Agerpres).

• LUXEMBURG. — La 
burg a luat ăfîrșit^la 7 
reuniunea celor șapte 
externe ai țărilor mțmbre ale U.E.O. 
In cursul celor două ședințe de vi
neri, participanțil la dezbateri 
abordat probleme ale relațiilor eco
nomice între cei.
Pieței comune și Anglia, 
din Orienlul Apropiat, războiul ci
vil din Nigeria.

ITINERAR LA S F 1 R ȘJ T
DE SĂPTĂTlîvÂ

CULTURAL pionalului școlilor generale la gim
nastică.

Colectivul preparatei 
Lupem și-a înscris 

prezenta în întrecere

Luxem- 
februarie 

miniștri de

au

șase membri al 
situația

„COSMOS-265"
In Uniunea Sovietică a fost lan

sat satelitul artificial al Pămîntului 
— „Cosmos-265". La bordul sateli
tului se află aparatură destinată 
continuării cercet^j spațiului cos
mic, potrivit programului anunțat.

Aparatura științifică funcționează 
normal, iar centrul de coordonare șl 
calcul prelucrează informațiile pri
mite.

S.U.A

Sistarea unor lucrări 
la sistemul 
antirachetă 
, Sentinel|H

• Simbătă, ora 11, în sala biblio- 
lec>i Casei de cultură are loc o 
audiție muzicală Giussepe Verdi. 
Despre viața și opera marelui com
pozitor italian va vorbi profesoara 
Tămașan Elena de la Școala elemen
tară de muzică. Se vor audia plăci 
cu operele Traviata, Rigoleto și 
Nabucodonosor. După audiție, în a- 
ceeași sală, are loc o intîlnire tine
rească în care se va discuta tema 
,Ce profesie îmi aleg".

9 Etapa municipală la box are 
loc in sala de sport din orașul Pe- 
trila. Participă boxeri ai asociațiilor 
sportive Jiul Petrila și Minerul 
peni.

(Urmate din pag. 1)

Lu-

la 
loc

• Duminică, la ora 10, are loc. 
In matineu, spectacolul pentru copii 
tu piesa .Cocoselul neascultător".

9 Ca de obicei, simbătă, de 
ora 16, și duminică ora 8, au 
meciuri de popice contînd pentru 
campionatul municipal etapa a IV-a. 
Au loc următoarele întîlniri: Jiul 
I Petrila — Preparatorul Lupeni ; 
Viscoza Lupeni — Utilajul Petro
șani ; Minerul Vulcan — Jiul IJ Pe
trila.

• Miine, un colectiv de actori 
ai Teatrului de stat „Valea Jiului" 
prezintă, pe scena Casei de cultură 
din Petroșani, două spectacole cu 
piesa ICRE NEGRE SAU FASOLE. 
Malineul începe la ora 16, iar spec
tacolul de seară la ora 19.

• In Lupeni, Petrila și Vulcan se 
desfășoară etapa orășenească 
tenis de masă cu participarea 
niorilor și juniorilor. Cîștigătoiii 
tapei orășenești vor participa 
faza pe municipiu.

de 
se
e- 
la

SPORTIV TELEVIZIUNE
SlMBATÂ s februarie

• In ziua de repaus, sportul pir- 
iîllor albe e la înălțime atit la pro
priu cit și la figurat. La Straja are 
loc etapa județeană a campionatu
lui republican de seniori la probe 
nordice.

• Pe Dealul Rakoczi se desfășoa
ră ' iapa județeană a campionatului 
Republican de schi rezervat elevilor 
Bin școlile generale și licee. Parti
cip i elr-vi-schiori din Deva, Hune
doara, Brad, Orăștie, Calan și Va
lea Jiului. Concomitent are loc și 
un concurs de săniuțe.

de două zile, simbătă de 
și duminica, ora 8, sala 
Liceului din Petroșani 

etapa județeană a cam-

17,30
17,35

Telex TV.
Medicul vă sfătuiește, 
bări și răspunsuri spre 
celor mici: Alimentația 
mul an de viață. 
Lumea copiilor. 
Pentru școlari. Să ne 
tem patria. „Fintîna 
Vodă". Scenariu. 
Telejurnalul de seară. 
2 Martie 1969 — Din < 
reporterului.
Concertul orchestrei de muzi
că populară a Radioteleviziu- 
nii.
Tele-enciclopedia.
Mult e dulce și frumoasă. Emi
siune de limbă română. 
Film serial: Sfinții). 
Campionatul european de 
tinaj artistic.

23,30 Telejurnalul de noapte.

Intre- 
folosul 
in pri-

oare au luat cuvîntui — au scos in 
evidență lipsurile care mai persistă 
în activitatea de producție a prepa- 
rației, resursele interne existente ce' 
vor trebui neîntîrziat și operativ va
lorificate.

Propunerile acestora și indicațiile 
prețioase din finalul adunării date 
de tovarășul Gheorghe Furdqi și re
prezentanții Ministerului Muncii și 
conducerii C.C.V.J. au evidențiat 
faptul că va trebui să se acționeze 
cu mai multă insistență în direcția 
aprovizionării corespunzătoare cu 
materiale și piese de schimb, respec
tării cu strictețe a măsurilor tehno
logice, întreținerii și reparațiilor de 
calitate, întăririi asistenței tehnice pe 
schimburi, organizării superioare a 
producției șl a muncii, valorificării 
Inovațiilor ele.

S-a arătat necesitatea creării unei 
opinii mai ferme in rîndurile sala- 
riaților preparației în vederea întro
nării unei atmosfere prielnice lucru
lui cu randament mărit, a unui climat 
de rodnică întrecere pentru obține
rea de rezultate superioare în acti
vitatea de înnobilare a cărbunelui.

V

x

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
In urma intensificării protestelor o- 
piniei publice âmeii’cane și a con
gresmenilor, ministrul apărării al 
S.U.A., Melvin ‘Laîrd1, a anunțat că 
a ordonat sistarea tihor lucrări care 
urmau să lie dxecUfate în cadrul 
programului de construire a sistemu
lui antirachetă 1 ’ „Seritinel" pînă la 
definitivarea revizuirii bugetului mi
litar al S.U.A. Hotărîrea a fost dală 
publicității după ce ministrul apără
rii a primit o scrisoare din partea 
președintelui Comisiei Camerei Re
prezentanților pentru serviciile ar
mate Mendel Rivers, prin care i se 
aducea la cunoștință că acest orga
nism a hotărît . să nu mai aprobe 
nici o construcție în cadrul progra
mului „Scntinclfj 0în| 
trația Nixon nir-și va 
tia fată de acosj. program care costă 
5 m’iiarde dolari. Comisia, prezidată, 
de Rivers, urmează să aprobe selec
ționarea locurilor pentru instalarea 
dispoz:livelor dp lanșare a rachete
lor anluachelă/. precum si fondurile 
necesare acestor lucruri.

cind adminis- 
preciza pozi-

18,05
18,30

19,00
19,30

19,40

20,00
21.00

21,20
22,10

d-armiifish'i

cunoaș- 
lui Ion

carnetul

pa-

VREMEA
Ieri, temperatura maximă la Petro

șani a fost de minus 3 grade, iar 
minima de minus 4 grade. La Pa
ring, temperatura a oscilat între 
minus 8 grade și minus 7 grade. 
Grosimea stratului de zăpadă este 
de 46 cm la Petroșani și 70 cm la 
Paring.

PENTRU
ORE:

Vremea se menține închișii, cu 
cer acoperit. Vor cădea precipitații 
slabe, sub lorină de ninsoare.

URMĂTOARELE 24 DE

BBDxCTIA SI ADMINISTRAȚIA. Petroșani, str Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (C.CVJ.)

șl Rhodesia, 
mișcării de 
din coloniile
Propunerile făcute în cadrul confe
rinței vor fi reluate în dezbatere cu 
ocazia reuniunii șefilor statelor 
Africa centrală și orientală, ce 
mează să aibă loc în aprilie, In 
pitala Zambiei.

In centrul dezbaterilor s-au 
flqt, de asemenea, modalitățile 
intensificare a colaborării economi
ce a ■•■țărilor participante la reuniune.

precum și 
eliberare a 
portugheze.

sprijinirii 
populației

din 
ur
ca-

a- 
de

CONGRESUL SCRIITORILOR DIN 
POLONIA

Corespondentul Agerpres I. Dumi- 
tfașcu, transmite : La 7 februarie s-a 
deschis la Bydgoszcz al 17-lea Con
gres al scriitorilor din Polonia. La 
lucrările congresului participă dele
gați din întreaga tară, invitați din 
marile unități industriale, delegații 
din Bulgaria, R.D. Germană, Ungaria, 
U.R.S.S. Din România participă cri
ticul literar Georgeta Horodincă și 
scriitorul Constantin Joiu.

Orientul 
Aoropiat

ÎNTREVEDERI ALE REPREZENTAN
ȚILOR CELOR PATRU MARI 

PUTERI LA O N U.
NEW YORK 7 (Agerpres). — Am

basadorul S.U.A. la O.N.U., Charles 
Yost, a avut întrevederi cu repre
zentanții peimanenți ai Uniunii So
vietice, Iakov Malik, $1 Marii Bri
tanii, Leslie Glass, consacrate, potri
vit relatărilor agenției Associated 
Press, stabilirii unui prim contact 
în cadrul acțiunilor întreprinse de 
cele patru mari puteri în vederea 
găsirii unei reglementări a conflic
tului din Orientul Apropiat. Mier
curi, Yost, avusese o întrevedere 
asemănătoare cu ambasadorul Fran
ței la O.N.U., Armand Berard.

Surse de la O.N.U. au indicat că 
reprezentanții 
patru mari puteri au discutat ches
tiuni de procedură în vederea des
chiderii convorbirilor bilaterale con
sacrate acestei probleme, probabil 
în cursul săptămînii viitoare.

de Eliberare din Vietnamul de sud 
și unități ale trupelor americano- 
saigoneze. Ciocniri intre grupuri de 
patriot! șl trupele inamice au fost 
semnalate, de asemenea, in apro
pierea bazei americane din localita
tea Tan An.

In cursul nopții de joi spre vi
neri, bombardierele americane 
„B-52" au efectuat din nou raiduri 
la 44 și la 48 kilometri sud-vest de 
importanta bază a forțelor S.U.A. de 
la Da Nang, pentru a ataca pozițiile 
deținute de detașamentele Frontului 
Național de Eliberare.

★
SAIGON 7 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint al Comandamentului 
forțelor S.U.A. din Vietnamul de 
sud- a anunțat că in cursul luptelor 
ce au avut loc între trupele ameri
cane și unitățile F.N.E. in perioada 
26 ianuarie — 1 februarie, au fost 
uciși 198 militari americani, iar alti 
1 549 au fost răniți.

In aceeași săpfămină au fost uciși 
242 militari din rîndul trupelor sai- 
goneze și au fo-t răniți alți 984 — 
a comunicat un purtător de cuvint 
al oficialităților de la Saigon.

diplomatici ai celor
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Notă de protest 
a guvernului

R. D. Germane
BERLIN 7 (Agerpres). — Guvernul 

R.D. Germane a adresat guvernului 
R.F. a Germaniei o notă de protest 
împotriva intenției acestui guvern 
de a organiza la 5 martie în Berli
nul de vest o sesiune a Adunării 
federale vest-germane pentru alege
rea noului președinte al R.F. a Ger
maniei. In notă ~se atrage atenția 
asupra faptului că Berlinul de vest 
se află în afara teritoriului R.F. a 
Germaniei astfel că alegerea preșe
dintelui vest-german în Berlinul oc
cidental reprezintă o încălcare a a- 
cordurilor internaționale.

Noaptea lîrziu, unele canale 
de televiziune americane mai 
transmit încă zguduitorul Ulm 
„Pe plajă", turnat după roma
nul cu același nume scris de 
Nevil Shute, care a făcui e 
pocă acum un deceniu, 
australian descoperă 
sa și Noua Zeelandă

Un 
că tara 

au ră
mas singurele petece de pe
planetă neatinse de ploaia ra
dioactivă, cauzală de o ca
tastrofă nucleară mondială 
Aceasta nu va fnlirzia să ca
dă șl acolo. Acesta este pe 
scurt subiectul romanului, 
care descrie groaza celor ce 
își așteaptă moartea inevila-

Corespondență
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EXISTA TOTUȘI O
Conflictul din Nigeria și piața 

neagră a armelor — o realitate tra
gică semnalata in repetate rînduri 
de observatorii care s-au aflat în 
această țară invitați de o part > sau 
de alta a forțelor' angajaie într un 
război ce durează de aproximativ 
doi ani. Acești martori evaluează la 
155 de tone cantitățile de armament 
și muniții sosite săplămînal, în de
cursul anului trecut, pentru trupele 
federale. Livrările către forțele bia- 
freze, deși mai puțin constante, se 
pare că nu sini sub nivelul apro
vizionării Lagosului; ba chiar la un 
moment dat, spre 
trecut, s-a ajuns la 
lăminale de 300 de

Jn cele din urmă 
me s-au dovedit a 
rometre ale atitudinii Lagosului 
Biafrei fală de posibilitățile regle
mentării ostilităților ipe calea tra
tativelor. Scad posibilitățile de a- 
chi/Hionare ale biafTezilor, liderul 
lor, colonelul Ojukuu, se arată dis
pus să discute <u adversarii. Cresc

cantitățile de echipament militar 
ale federalilor; autoritățile de la 
Lagos, gala cu cîteva săptămini în 
urmă să angajeze contacte, își 
schimbă poziția cu 180 de grade,

EXTERNA

SOLUȚIE

sfîrșitul anului 
trahșpoituri săp- 
tone.
livrările de ar- 

fi, adevărate ba- 
sau

pronunțindu-se pentru lichidarea 
conflictului prin zdrobirea completă 
a adversarilor.

Și jocul continuă, în timp ce re
giuni întregi, altădată populate, sini 
pustiite de război, Această uriașă 
încăierare umană, pe care observa
torii sau corespondent:i de presă o 
numesc, in mod elei_ it, „războiul

fără fronturi" se dovedește genera
toare de mari venituri pentru cel 
care și-au făcut o îndeletnicire din 
a pune la dispoziția beligeranților 
mijloacele distrugătoare necesare 
luptei. Fenomenul fluxului sau reflu
xului livrărilor de arme alternează, 
iar ajutoarele în alimente sau me
dicamente stagnează săptămini în
tregi, in timp ce mii de copii și 
femei mor așteptîndu-le zadarnic, 
căci forțele aflate in conflict se sus
pectează reciproc îngrijorate ca nu 
cumva să se aducă pe această cale 
și... echipament militar. Este înlru- 
totul îndreptatită părerea observa
torilor că o sistare a aprovizionării 
cu armament și muniții ar aduce pe 
beligerant! în cîteva săptămini la 
masa rotundă a tratativelor. Pe 
piața neagră a bursei astfel de ac
țiuni nu sini cotate însă. Și lăzboiul 
care a făcut mai mult de două mi
lioane și jumătate de victime, con
tinuă.

Adrian lONBSCU
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Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani
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bilă. Mulțl neozeelandezi și-l 
aminlesp. bine acum cind ofi
cial s-a ’ anunțat că Statele 
Unite vor începe in cursul ur
mătoarelor săptămini 
cieri pentru a construi 
pii neozeelandezi o 
Omega, folosită oficial
emiterea continuă de semnale 
radio, pe o frecventă foarte ț 
joasă, semnale care pot pă- f 
trunde pînă la adincimea nor
mală de scufundare a unui 
submarin atomic. Primite din 
două direcții diferite, semna 
lele ajută submarinul să-și fi
xeze poziția cu o aproximație $ 
de o milă sau două și să-și ț 
regleze tirul asupra țintelor 4 
strategice de la mare distan- “ 
fă.

„Știrile potrivit cărora Sta
tele Unite vor să construiască 
o stafie de radio-ghidare in 
Noua Zeelandă, scrie „New 
York Times", pentru a ajuta 
orientarea submarinelor nu
cleare, provoacă periodic mari 
zguduiri in această insulă paș
nică a fermierilor și crescăto
rilor de vite". In timp ce spe
cialiștii americani străbateau 
munfii neozeelandezi in lung 
și-n lat pentru a alege locul 
de amplasare ' a stafiei, la 
Aukland, Wellington, Christc
hurch și în alte localități 
veau loc mari demonstrații 
împotriva transformării tării 
înlr-o tintă sigură a bombelor i 
atomice. Mișcarea de protest 4 
a mai scăzut in intensitate 
după ce Washingtonul a anun
țai că prospecțiunile 
„doar in scopuri pur informa
tive" și că stafia ar putea li 
eventual instalată în 
lia. Dar protestele au luat 
nouă amploare cind s-a 
Hat la Wellington că a și fost * 
ales locul pentru construirea ♦ 
stafiei la Lake 
Lake Summer, 
fiei se ridică la 
dolari.

Academicieni, 
versitari,
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Pearson sau ? 
Valoarea si a- • 
4—6 milioane Tf
proiesori uni | 

specialiști in iizic.a 4 
nucleară au înaintat guvernu- f 
lui Noii Zeelande proteste de- 
nunfind Încercarea „de a spul
bera izolarea tării de armele 
nucleare" și averlizind că a- I 
ceasta insulă ar putea li una 1 
din țintele rachetelor atomice. I 
„Este adevărat că prin alian- | 
fele noastre (tara este membră f 
a blocurilor S.E.A.T.O. și i 
A.N.Z.U.S.) .sintem cuprinși in t 
siera politicii externe ameri- 
cane". declara prolesorul J 
Keith Sinclair, șeiul catedrei * 
de istorie de la Universitatea * 
din Canterbury. Dar dacă o I 
stafie Omega va fi instalată | 
pe păminlul nostru vom de- f 
veni imediat o (irită militară t 
directă in e\ enluafitalca unui 
război".

C. ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres

Washington
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