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Este firesc ca. la căpătui unui an de muncă, la ora de bilanț a faptelor să scrutezi perspectiva, să cauți să descifrezi contururile viitorului, să încerci un răspuns cit mai limpede întrebării frecvente in asemenea ocazii : „Ce ne va aduce nou) an ?"Pentru țara noastră perspectiva, viitorul sini clar jalonate — și ca atare pot fi descifrate cu precizie — de politica științifică marxist-leninistă. a Partidului ’Comunist Român Profund ancorată în realitățile țării, sintetizând o întreagă experiență istorică, politica -partidului concentrează eforturile’ întregului popot — pe făgașul împlinirii unor legi și cerințe obiective ale dezvoltării societății — spre realizarea celor mai înalte năzuințe de progres si 'civilizație ale poporului român, Viitorul, perspectiva actualei etape de edificare socialistă a țării au lost limpede conturate de Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. șî de hotărîrlle Conferinței Naționale a partidului. Vastul program elaborat de partid în, vederea dezvoltării multilaterale a țării, ridicării pe o treaptă superioară a întregului proces de desăyîrșire a construcției socialiste mobili-(Continuare în pag. a VI-a)

Cile și cunoscut tari, de sfert de cite bătălii, pentru destinul nou al țării a epoca plină de dinamism, plină de avîn- greutăti și l'rămîntări a acestui apropiat veac ce. a trecut de la eliberare. Poate niciodată în istoria milenară a acestor meleaguri, o veche zicală de care mi-a pomeriit un bătriii constructor : ..Privește îp urma ca sâ vezi înainte1' n-a fost mai actuală, mai plină de . sensuri decît tocmai in aceasta epocă a istoriei noastre. eînd omul a devenit făuritor al destinelor sale și în același limp observator lucid și conștient, judecător al faptelor sale. întreprinzător al unui curajos experiment' istoric, căutător de drumuri și soluții noi.1-âm revăzut în aceasă toamnă pe vajnicii făuritori ai istoriei de la Porțile de Fier. în jurul meu , roia o lume încleștata într-o bătălie cumplită cu munții, cu stîncile, cu apa vijelioasă a Dunării închisă între diguri de fier și de pămînt. cu albia golită si răvășită — și eu nu puteam să nu mă las cuprins de acel sentiment al sublimului ne care l-am încercat pe vremuri doar în fain mării furtunoase, vă- zînd cum răsare pe malurile golașe șiragul de viaducte și din adîncuri coloși uriași de beton si otel(Continuare în pag. a VI-a)

Incă un an, cu plug de plati
nă, a brăzdat timpul istoric al 
Patriei. Plugul ne leagă de stră
moși, de rodnicia întârziată a 
trudei lor milenare, ne leagă de 
belșug, de bucuria cea mai alea
să. care a fost ș» va. rămîne în
totdeauna munca, laborioasa că
utare a mai binelui, a mai fru
mosului.

Plug simbolic, de platină, ca V să înțelegem mai bine noblețea 
\acestei munci, înnoită și înnoi
toare prin desăvârșirea idealuri- 
ior noastre socialiste, de platină, 
ca să prețuim mai mult rezis
tența morală și caracterul aces- 
tik popor harnic și demn, iu- 
bindu-și cu ardoare libertatea 
atlt de îndelung căutată și drep- 

~țtatea atît de des plătită cu sin- 
gele inimii lui, popor a cărui 
conștiință limpede, pătrunză
toare și lumițiată o numim cu 
mândrie: ~Român.Da, cu 
conștiințe 
cele mai adîncl și mai fertile ale 

Puterilor noastre sufletești, prin 
(țâre ne-am înzecit pe cele fizi
ce, izbutind să vedem înaintea 

’ rj-ritenelilor roadele, înaintea ori
căror greutăți, să trăim bucuria 
atîtor și atîtor biruințe. Le ve
dem aici în țară, pe pămîntul 
României socialiste, unde po
porul, urmîndu-și conducătorii, 
la bine și la greu, își urmează 
drumul ne care și l-a ales sin-, 
gur, cu toată cumpănirea și lu
ciditatea. Aici în țară, unde am 
făcut să curgă mai mult oțel și 
din oțel să durăm mai multe 
opere nepieritoare, fără să plă
tim 
dul 
am ridicat noi baraje, pentru 
noi

Pârtidul Comunist
forța acestei nobile 

am răscolit straturile

jertfa cerută cândva de zi- 
legendarului Manole : unde

vârtejuri de lumină în fata 
cărora întunericul devine pă
ianjen cu picioarele smulse ; unde am schimbat aurul negru 
șl duhul pământului în toate 
minunățiile moderne ale chimi
ei ; unde am pus în mișcare 
angrenaje uriașe șl releele fine 
ale electronicii, cu priceperea 
și răbdarea matematicianului 
care dezleagă semnele unei al- 

. gebre impusă, de revoluția teh
nicii mondiale ; unde am stropit 
cu apă buzele crăpate ale pă
mântului rănit de secetă, ca să ne 
dea, totuși, spicul și plinea și 
dulceața poamelor; unde am 
învățat copiii să citească, pe cel 
tineri să gîndească și să acțio
neze conștienți că au ce să con
tinue, că există încă mult spa
țiu în care să adauge la înfăp
tuirile părinților viitoarele lor 
escaladări de creste.

Aici, deci, în pământul acesta, 
am împlîntat plugul de platină, 
brazdele lui însemnând consec
vența unei politici, confirmarea 
trainică a unui crez de viață, 
ritmul susținut al unei bătăi de 
inimă sănătoasă.

Cum să.-i zic și cum i-aș putea, 
zice altfel decît politica bine 
chibzuită și consecventă a par
tidului nostru, înscrisă în pla
nuri ce mobilizează toate resur
sele și energiile, dedusă din 
necesitățile istorice ale țării, din 
acea împletire de realism și de 
patos revoluționar, care singură 
poate explica statornicirea unui 
crez de viață ?

Crezul acesta este socialismul, 
crezul acesta este omul-demiurg, 
stăpînul destinului, luptătorul, 
patriotul, cel care — român, 
maghiar,' german sau de altă, 
naționalitate fiind — știe că în 
România de. azi fericirea lui nu 
se întemeiază pe nefericirea al
tuia, că izbînzile lui întăresc iz
bînzile celorlalți frați de idea
luri din toate țările socialiste.

Cu acest plug de platină sta
tornicim liniile noastre de b ună- 
voință, de prietenie, de pace și 
de colaborare cu toate semin
țiile lumii.

Veghea și luciditatea stau pe 
umerii acestei țări ca o pasăre 
a înțelepciunii.

Undeva, deasupra capetelor 
noastre, cîntă totuși ciocîrliile. 
armonizând încrederea. .înnoită 
an de an, că plugul de platină 
ară o țarină mănoasă, 
bogățește nu numai 
noastre trecătoare, dar 
rațiile de permanență, vârstele 
statornice, nemuritoare, ale Pa
triei.
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Desen de

Constantin PILIVȚA

Ierî, in numeroase școli și instituții de. învățămint superior din Capitală șl din alte orașe ale țării au avut loc entuziaste adunări în cadrul cărora membrii corpului didactic și-au exprimat profunda recunoștință față de măsurile stabilite de conducerea de partid și de stat în vederea majorării salariilor și experimentarea noului sistem de salarizare în. întregul învățămint. Adu nările au constituit un nou prilej pentru învățătorii și profesorii din învăț ă- mîntul general, profesional și tehnic, liceal, pentru corpul profesoral universitar de a-și manifesta deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului, hotărîrea lor de a transpune în viată Directivele C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea și perfecționarea învățămintulni, prevederile noii legislații școlare.
Universitatea București

oIn Aula Universității București s-'-> desfășurat ieri la amiază adunarea cadrelor didactice : din Universitate, .cu prilejul ’discutării recentei Hotă- rfri a Consiliului de Miniștri privind majorarea salariilor și experimenta-
DEMOCRAȚIA MUNCII,

A CONSTRUCȚIEI, A BUNĂSTĂRII
Conducerea victorioasă a poporului român pe drumul socialismului, al progresului material și 

spiritual, a! democrației socialiste nu ar fi fost posibilă dacă in fruntea națiunii nu ar fi existat Partidul 
Comunist Român, unic și glorios partid marxist-leninist al clasei muncitoare, care și-a asumat înalta 
misiune istorică de a face să triumfe pe pămîntul României visul de aur al omenirii - societatea co
munistă... Orînduirea noastră este puternică, de neclintit, ea se bazează pe voința de fier a poporului 
căruia nimeni nu-i mai poate smulge mărețele cuceriri revoluționare, care-și făurește azi destinul, liber 
și neatîrnat.

NICOLAE CEAUȘESCU
rd) Plasați pe orbita civilizației socialiste, dăm un nou înțeles, o nouă valoare emoțională unor cuvinte care altă dată ni se păreau încremenite în imuabilă rigiditate. în această zi festivă, care înscrie pentru a 21-a oară, cu majuscule roșii, în calendarul nou al națiunii noastre cuvîntul REPUBLICĂ, ne amintim o expresie frecvent întîlnită în presa de acum cîteva decenii: „Majestatea Sa“.Ce înțeles avea odinioară această sonoră împreunare de vocabule în contextul realității politice și sociale a României ? „Majestatea Sa" însemna „țara celor 18 000 000 de robi și 2 000 de trîntori", „chintesența spolierii si jafului11, „biciul prefăcut în lege și legea sinonimă cu strîmbăta- tea’1. potrivit corosivelor caracterizări ale lui N. D. Cocea. „Majestatea Sa“ era acel „fugar de neam, de timp și de popor11, țintuit la stîlpul infamiei în stihurile argheziene. „Maiestatea Sa“ reprezenta oligarhia nesățioasă care punea, fără scrupule, bogățiile și independența țării la mezat puterilor imperialiste. „Majestatea Sa“ evoca cohortele nesfîrșite ale mizeriei, sclipirea rece a baionetelor jandarmerești, răpăitul rafalelor ucigătoare din primăvara lui 1907. din decembrie 1918, din februarie 1933.Pășim în anul care aureolează un sfert de veac de la actul crucial al Eliberării naționale a României, act înfăptuit din inițiativa și sub conducerea partidului comuniștilor. A- cest eveniment decisiv a dat un nou sens șî o nouă dimensiune întregii noastre istorii contemporane, iar impetuosul drum ascendent străbătui de atunci — drum trasat etapă cu etapă de gîndirea și acțiunea clarva- zățoare a partidului, jalonat cu pietrele de hotar ’ ale marilor biruințe în făurirea socialismului — a conte-’ rit sus-amintitei expresii o nouă și substanțială realitate : în România

po-de azi stăpin este Maiestatea sa porul!Pentru întîia oară noțiunea popor a fost smulsă din sfera stracțiilor sonore și neangajante, verbiajul pompos al demagogiei . liticianiste, dîndu-i-se un înțeles concret și cuprinzător. Pentru întîia oară în zbuciumata sa istorie, po-' porul român a devenit cu adevărat stăpin pe propriul său destin, unicul beneficiar al strădaniilor sale.ACEASTA ESTE CEA MAI STRĂLUCITĂ ÎNTRUCHIPARE A MĂREȚEI OPERE ISTORICE ÎNFĂPTUITĂ DE PARTID, CARE - ASEMENI LEGENDARULUI EROU AL FOLCLORULUI — A SFARIMAT SECULARELE LANȚURI IN CARE ERA ÎNCĂTUȘAT POPORUL. INMININ DU-I SCEPTRUL GREU DE RĂSPUNDERI AL PUTERII.

de 
ab- 
din 
po-

în climatul de efervescență creatoare instaurat de Congresul al IX- lea și de Conferința Națională a P.C.R. se înfăptuiește tot. mai consecvent în practica cotidiană guvernarea statului de către popor, ca deținător suveran al puterii, în folosul celor mai largi mase ale poporului.Nenumărate sînt formele în care se materializează această coordonată definitorie a socialismului în întregul angrenaj social, ca și in viata fiecărui membru al societății noastre. Ne-am adresat unor oameni de cele mai diverse profesiuni, din toate generațiile, din diferite sectoare de activitate. solicitin- du-le să ne împărtășească opinii, gînduri, frînturi din experiența proprie, legate de marile prefaceri produse în destinele colective și individuale.
Politica partidului — garanția
înfăptuirii voinței poporului— Emoția cu care comuniștii și antifasciștii din generația mea privesc la tot ce s-a înălțat în jurul lor. adesea cu aportul lor entuziast, își are. o explicație firească, umană — incepe să ne vorbească,, pe tonul cald al confesiunii intime, academicianul PETRE CONSTANTINESCU-lAljf Sentimentul pe care îl încercăm noi cei vîrstnici, poate 1’1 exprimat, astfel : da, pentru o asemenea orin duire am luptat, la o asemenea așezare socială am aspirat, în care omit) muncii să tină in mîinile sale viguroase frînele cîrmuirii. în care să fie domn și stăpin în propria sa tară. Trăim poate cel mai nobil dintre

simțămintele care îi sini date omului : satisfacția idealului implinit. Ca istoric nu pot să nu fac o legătură cu idealurile generațiilor ce ne-au precedat-; România de azi reprezintă, în lanțul firesc al progresului istoric. întruchiparea pe o treaptă superioară a năzuințelor nutrite în .idilicul sufletului de cei mai buni fii ai poporului român, de la Bălcesc.u și revoluționarii pașoptiști pînă la înflăcărați’ militanți socialiști de la începuturile mișcării noastre muncitorești. Este meritul de netăgăduit al Partidului. Comunist. Român de a fi transformat în realitate vie. prin grele bătălii și jertfe, aspirația secu-

Iară . a poporului nostru spre libertate națională și socială. Dacă ar fi numai atîtă și tot am putea spune că partidul și-a dovedit pe deplin inepuizabilele sale energii revoluționare, marea sa capacitate de a conduce poporul pe făgașul împlinirilor, și al biruințelor. Fiecare zi aduce alte mărturii convingătoare că . partidului nostru îi sînt caracteristice dinamismul. spiritul novator, capacitatea de a găsi noilor cerințe istorice răspunsurile și rezolvările cele mai potrivite, izvorîtc din profunda sa responsabilitate față de destinele societății noastre, față de idealuri de progres ale român. Se poate vorbi.cuvînt, de omniprezenta avangardei revoluționare a clasei muncitoare în Întreaga noastră viată socială. Numitorul comun al tuturor acțiunilor inițiate de partid este grija permanentă pentru omul-ereaior al tuturor bunurilor materiale și spirituale, slujirea devotată a intereselor fundamentale ale poporului. Prin aceasta Partidul Comunist Român își îndeplinește cu cinste și abnegație misiunea sa istorică de tortă conducătoare a națiunii noastre socialiste, cu care a fost investit prin încrederea și voința nestrămutată a poporului....Pe aceeași temă ne-a împărtășit opiniile sale un om din altă generație, generația crescută și afirmată pe plan creatoi în anii construcției socialiste. Iată răspunsul la anchetă al tînărului r.omancier NICOLAE BREBAN :„în „Klim Samșhin11. fresca monumentală a lui Măxim Gorki, care traversează o perioadă istorică de 40 de ani din istoria Rusiei, piuă . in pragul revoluție' socialiste, e des-

înaltele poporului ne drept

(Continuare în pac- a Il-a)

rea noului sistem de salarizare "în întregul învățămint. Deschizînd adunarea, prof. dr. docent Jean Livescu. rectorul Universității București, a subliniat' că „măsura adoptată evidențiază odată mai mult rolul important pe care conducerea de partid și de stat îl acordă școlilor de toate gradele din România. în același timp — a spus vorbitorul -- apare și mai limpede pentru noi toți înalta apreciere de care se bucură munca devotată, plină de răspundere, a corpului didactic, precum și importantele sarcini ce ne revin nouă pentru instruirea și educarea tinerei generații, în spiritul dragostei nețărmurite față de patrie și partid, pentru a deveni constructori conști-

enti și devotați *> socialismului M comunismului.Acad. Miltiade Filipescu, a declarai, în cadrul adunării : „Am citit în ■ presă Hotăip>ea....Qopșiliul\ii de. Miniștri > cu privire Ia îmbunătățirea sistemului de salarizare. Ca dascăt vechi, ca educator care se străduiește să-și aducă contribuția la educarea tinerilor, la formarea lor ca cetățeni devotați patriei, mă voi strădui să răspund grijii partidului pviritr-o activitate și mai susținută11. In cuvîntul său. prof. univ. Mireen Lepădăteseu. decanul Facultății de drept, a relevat faptul că .-.recenta Hotărîr-s se înscrie în ansamblul de măsuri cu implicații multiple, care contribuie organic la atingerea scopului întregii activități a statului nostru : creșterea nivelului de ' trai al celor ce muncesc, afirmarea multilaterală' a personalității umane; s-au creai toate condițiile pentru îmbunătățirea' activității. de ansamblu a cadrelor didactice, determi- nînd sporirea roiului lor în forma- -ea noilor generații11. Din partea tinerelor cadre didactice . universitare a luat cuvîntul asistentul Ion Angliei, de la Facultatea de biologie. El și-a exprimat recunoștința pentru măsura adoptată de conducerea de partid și de sta1;. ■(Continuare in pag. a Vl-a)
Telegrame

COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI SOCIALIST UNIT DIN GERMANIADragi tovarăși,Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist din Germania, Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmite Comitetului Central ai Partidului Socialist Unit din Germania, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Democrată Germană un salut cordial și cele mai calde felicitări..Partidul Comunist din Germania s-a situat în fruntea luptei 'clasei muncitoare și a tuturor forțelor democratice și progresiste pentru apărarea intereselor lor vitale, a organizat și condus lupta împotriva fascismului, pentru libertate și democrație. După crearea Republicii Democrate Germane — primul stat german al muncitorilor .și țăranilor — oamenii muncii au obținut, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, succese remarcabile în opera de construire ă în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea materiale.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partiduldin Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană se vor dezvolta continuu, pe baza principiilor marxism- leninismului și internaționalismului Socialist, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului și păcii.Cu prilejul acestei sărbători, vă adresăm dv., întregului partid, de noi succese în activitatea consacrată dezvoltării multilaterale a prosperitate și fericire tuturor cetățenilor Republicii Democrate mane.

socialismului, bunăstării lorde colaborare Socialist Unit
urări țării, Ger-

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GERMANIADragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist salut frățesc de luptă și cele mai calde felicitări aniversări a creării Partidului Comunist din Germania. ” /în cursul existenței sale. Partidul Comunist din Germania a condus lupta împotriva fascismului, pentru democrație și libertate, a desfășurat o activitate neobosită pentru înfăptuirea unității de acțiune a clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste, democratice. în slujba intereselor și aspirațiilor fundamentale ale poporului german.Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în întărirea partidului dv., în lupta pe care o duceți pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.

Român vă transmite un cu prilejul celei de-a 50-a

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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Statul sîntem

Desen de Gheorghe BOȚ AN

DEMOCRAȚIA MUNCII,
A

iu numai plicul

t

de la chenzină...

(Urmare din pag. I)

căreia reușea mate-urmă obser-

crisă o scenă de represiune a unei manifestații pașnice în fața palatului tarului. O șarjă a cavaleriei de elită căzăcești își taie poteci de sînge prin cele cîteva mii de manifestant! care, cu prapuri bisericești și cîntece, încearcă să atragă atenția și mila lui Nicolae Romanov. Klim, eroul principal al romanului, copil încă în acea perioadă, la vîrsta primelor înțelegeri sociale, aflat întîmplător prin preajma pieței în care se adunau grupuri-grupuri de oameni, se apropie, atras tocmai de acele mase u- mane. avid în primul rînd de a sesiza — cum observă Gorki cu profunzime — conținutul concret al noțiunii de popor, noțiune pe care el o știa doar din lecturi și " foarte tinărul Samghin nu să-i restituie o reprezentare rială, concretă.Am citit cu multi ani în dartea lui Gorki, dar această vatie m-a urmărit pînă astăzi: în- tr-adevăr. nu e acesta oare efortul pe care-1 facem noi adesea, pe care o națiune întreagă îl face, de a-și găsi o reprezentare evidentă, concretă. despre această noțiune, de a circumscrie cît se poate de precis, în limite largi istorice și sociale, cuvîn- tul acesta atît de răspîndit. de „întrebuințat", de necesar, de vital aș spune ? ! Ce reprezentare avem noi, comuniștii din România, despre a- cest cuvînt, cum „umplem" noi. în cei 21 de ani de Republică. în cele două decenii și jumătate de conducere a poporului, această noțiune, cu ce fel de valori morale se încarcă ea ? Nu e oare procesul de evoluție a acestui cuvînt însuși procesul nostru istoric de evoluție socială, de conștiință socială și politică ? IDintr-un afiș electoral și demagogic. dintr-un steag fluturat cu ipocrizie și cinism, aruncat aooi repede după „întrebuințare", această noțiune a ajuns azi, la noi. în „Vremea noastră", cum spunem adesea, unul din semnele cele mai evidente și distinctive ale felului fundamental nou de a gîndi și acționa. Partidul Comunist Român e un partid care servește întrutotul poporul, funcția sa de conducere fiind înțeleasă ca o continuă și organică consultare și conlucrare, singura capabilă de a fi pregătit și consolidat succesele mari, istorice, ale regimului nostru. Partidul înglobează întreaga istorie a a- cestui popor, cunoscut în lume și în istorie sub numele de român, precum și marile sale valori în timp sau strict contemporane, românească, reprezentativa nificativa gîndire a acestui ele își găsesc o continuare profund logică și. aș zice, sentimentală. în politica partidului. în felul cum e îndrumat și slujit de către partid acest popor.Cînd articulăm, astăzi, noi. cetățenii României socialiste, cuvîntul popor, reprezentarea lui ne e clară, distinctă, semnificativă în cel mai înalt grad pentru istoria noastră națională : noi pronunțăm, sînt adine convins, acest cuvînt ea o emoție și mîndrie din cele

tradiția și sem- pămînt ; firească,

al în-mai nobile, ca pe un simbol tregii noastre existențe contemporane, moderne, de spiritualitate vitală, comunistă".
Suprema

învestitura
a clasei

L-am cunoscut pe IORDAN SURUGIU, secretar al comitetului de partid al secției furnale la Combinatul siderurgic din Galați, membru în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, în zilele cînd furnalul nr. 1 de 1 300 mc se pregătea să dea prima șarjă la capacitatea proiectată. Era greu să discuți în acele clipe cu omul acesta ale cărui resurse de energie păreau practic inepuizabile.Mai tîrziu l-am reîntîlnit la constituirea Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, la ședințe ale comitetului de partid. Deși nu mai purta salopeta de lucru, răspîndea în jur aceeași senzație de energie neobosită : aveam impresia că își îndreaptă mereu un imaginar vizor spre vreo fisură din activitatea socială, gata să ajute operativ la repararea ei pentru ca „munca să meargă pa pe roate".— In ce constă ,cea mai importantă schimbare petrecută în viata dumneavoastră în ultimele decenii ?— Nu cred că viata mea se deoose- bește de cea a multor tovarăși de pe șantier ", biografiile noastre, oricît de diferite ar fi, sînt legate de însăși ideea de construcție. Am învătat meserie la șantierul naval din acest oraș în primii ani ai industrializării. A- colo am înțeles întîia oară ce înseamnă colectivul, exigentele și forța Iui. In condițiile deloc ușoare în care munceam și trăiam în anii aceia am mai deprins un lucru pe care n-am să-l uit toată viața : că nu există obstacol să reziste voinței omenești, dacă e însuflețită de un tel înalt. Și tel mai înalt decît al nostru nu cunosc : socialismul, bunăstarea și fericirea oamenilor. Comuniștii m-au învătat toate acestea, ei mi-au insuflat mîndria că aparțin clasei muncitoare. clasa căreia istoria i-a încredințat menirea cea mai de seamă de pe pămînt : să elibereze și să reconstruiască întreaga societate, după normele și princiniile ei politice, sociale, morale, ridicînd pe cea mai înaltă treaptă a valorilor umane munca, cu atributele ei de nret : hărnicia, rîvna, competenta, eficacitatea, îmi place să citesc cărți de istorie si știu că aristocrații de pe vremuri își împodobeau armurile cu tot felul de blazoane : partidul a făcut din meritele dobindite în muncă un blazon 

simplu, la Indemîna tuturor, dar maî nobil decît toate cîte au existat pe lume.— Cum puteti îmbina activitatea „acaparatoare" de la furnal cu nu putinele sarcini obștești pe care le aveți ?— Greu, uneori chiar foarte greu. Ce ne dă puterea să le îndeplinim pe toate ? Eu cred că este vorba de un lucru deosebit de important: conștiința pe care ne-a sădit-o partidul, că, în calitate de clasă conducătoare în stat, ținem în mîinile noastre soarta tării, sentimentul răspunderii pentru tot ce se întîmplă în jurul nostru. Niciodată în istoria acestei țări clasa muncitoare n-a fost investită cu atîta putere și, totodată, cu atîta răspundere.

Ne aflăm în cabinetul tovarășului VASILE GHERASIM, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, președintele Consiliului popular al municipiului Piatra Neamț.— Pe vremuri — ne spune primarul municipiului — un rege al Franței afirma cu orgoliul cinic al tiranului autocrat: „Statul sînt eu I" Cu infinit mai multă îndreptățire pot rosti cetățenii oricărui oraș și oricărei comune din România socialistă : „Statul sîntem noi 1“ Mii de fapte vin în sprijinul acestui adevăr esențial al realității noastre. Un exemplu este însăși activitatea consiliilor populare care, potrivit noii legi ce le reglementează organizarea și funcționarea, sînt principalul instrument al colectivității, al întregului popor în opera de edificare a socialismului. Așa cum s-a arătat de la tribuna Marii Adunări Naționale, întregul mod de alcătuire și de lucru al organelor locale ale puterii de stat, raporturile tot mai directe, mai strîn- se, mai active cu cetățenii, atribuțiile largi și posibilitățile multiple ce li s-au creat, exprimă cu pregnanță democratismul orînduirii noastre, preocuparea constantă a partidului șl statului nostru pentru a făuri un climat în care drepturile și libertățile constituționale să poată fi cit mai larg exercitate.Lărgirea competenței consiliilor populare municipale va duce fără îndoială la îmbunătățirea efectivă a întregii munci. Dar temelia pe care se sprijină majoritatea acțiunilor noastre, garanția reușitei lor este 

consultarea largă a cetățenilor, specialiștilor, înscrisă ca o obligație de onoare a\consrliilor populare. Urmînd exemplul conducerii partidului, a cărei metodă curentă de lucru e consultarea maselor în elaborarea celor mai importante hotărîri, am antrenat, la nivelul nostru, al municipiului, un mare număr de cetățeni la stabilirea și realizarea celor mai de seamă obiective gospodărești și de înfrumusețare. Prin intermediul celor 121 deputați, alegătorii ne-au comunicat sugestii prețioase privitoare la lucrări necesare ridicării nivelului urbanistic al orașului. Cu prilejul adunărilor populare, în discuțiile directe cu cetățenii, s-au consemnat sute de propuneri care figurează în planurile de muncă ale consiliului popular. In ultimii trei ani, orașul Piatra Neamț a fost de două ori distins cu premii în întrecerea patriotică pe țară. A- cest loc de cinste în ierarhia bunilor gospodari îl datorăm, fără îndoială, în primul rînd strădaniei de a transpune în practică principiile democrației socialiste, efortului continuu de a stimula participarea nemijlocită a cetățenilor la dezbaterea și înfăptuirea hotărîrilor care privesc prezentul și viitorul urbei noastre.
„Talpa țării

© azi stăpina

ogoarelor

careGherășeni — o comună de părțile Buzăului aflată în plin răgan. Intrăm în prima casă pe o întîlnim. Ne iese în cale gospodarul. ION A. TOBOCEA, țăran cooperator. îl rugăm să ne vorbească despre schimbările petrecute în ultimele decenii în viața satului și a familiei sale. Ne invită în casă și, la un păhărel, limbile se dezleagă :— Din tată-n fiu ne știm agricultori. Ne e dragă munca asta care adună la un loc înțelepciunea străbunilor cu cea nouă din cărțile de agrotehnică. Numai că veacuri în șir n-am avut parte de roadele trudite. Ne băteau vînturile de Bărăgan, dar mai dihai ne vîntura prin case sărăcia, de nu ajungeau părinții să întindă mălaiul de pe un an pe altul. Dar să nu ne mai amintim de vremurile acelea ! Fapt e că eu nu mai pătimesc cu cei doi copii ai mei cum pătimeau părinții cu mine. împreună cu soția lucrez în cooperativa agricolă. Ea la cîmp, în brigadă, eu la ferma zootehnică. Cu toată seceta am obtinut producții bune la toate culturile, iar la vacile cu lapte pe care le îngrijesc am muls cu aproape 500 litri mai mult decît anul trecut.Cooperativa noastră este una din unitățile fruntașe din județ. Averea obștească, se ridică la multe milioane, veniturile cresc de la an la an 

șl, odată cu ele, valoarea zllei-mun- că. Socotelile făcute pînă acum arată că o să primim în acest an cîte 26 lei la zi-muncă. înseamnă că pentru cele 500 zile-muncă pe care le am împreună cu soția vom primi 13 000 lei. Mi-am făcut anul trecut casă nouă. Si ca mine și-au construit case mai mult de jumătate din locuitorii satului. Anul acesta mi-am cumpărat mobilă, aparat de radio și televizor. Din banii cîștigati în acest an vreau să-mi cumpăr mai întîi un aragaz, apoi să fac. cum s-ar zice, unele completări în gospodărie. Pe urmă.„ Planuri sînt multe.Casa-mi este îndestulată, copiii învață într-o școală nouă, construită din contribuția noastră, a cooperatorilor. Avem în comună cămin cultural, magazin modern, dispensar. Ne gîndim cum să gospodărim și mai bine comuna, cum s-o înfrumusețăm. Totul depinde acum de noi, de inițiativa și spiritul nostru gospodăresc. Faptul că sîntem îndemnați să ne spunem părerea în legătură cu diferitele probleme care frămîntă astăzi poporul nostru, că propunerile noastre prind viață, ne umple inima de mîndrie. Recenta întîlnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu președinți ai cooperativelor agricole de producție, cu care prilej s-a dezbătut proiectul de lege privind impunerea veniturilor din agricultură, dovedește încă o dată cît de mult preț pune partidul pe părerea noastră, cîtă bază pune pe noi, țăranii, cei care eram numiți cîndva „talpa țării", dar de a cărei părere nimeni nu ținea seama căci nimeni, în afară de clasa muncitoare, nu era interesat să tină seama. Partidul a făcut ca noi, „talpa țării", să devenim stăpînii ogoarelor, el ne-a ajutat să ne ridicăm nu numai gospodăriile, dar și frunțile din pămînt.Eu așa socot: după li.smul este legat poporului, puterea . . legată de bunăstarea care a pătruns în casele noastre.
cum socia- de puterea poporului este

Inimile bat

unison
îșiFiecare om. în chip firesc, pune problemele mari ale existenței, ale istoriei, ale dezvoltării sociale nu în abstract, ci în relație organică, intimă cu tot ce alcătuiește substanța activității sale. a vieții sale zilnice. Solicitîndu-1 pe scriitorul SZASZ IANOS, secretar al Uniunii Scriitorilor, să ne împărtășească unele gînduri în legă

na-problemeltură cu rezolvarea tionale în tara noastră, el a pornit de la destinele caracteristice ale unor oameni a căror biografie a putut s-o urmărească îndeaproape :„Destinul prietenilor mei, ca, de altfel, al naționalității maghiare din România în totalitatea ei. își definește sensul și conținutul numai raportat la destinul întregului popor român, al patriei noastre socialiste. Desigur, multi dintre prietenii mei sînt scriitori, dar printre ei se găsesc și reprezentanții altor profesii. Prietenii mei nu au uitat dramul pe care l-au parcurs în ultimul pătrar de veac. Ei au satisfacția de a fi venit din rîndu- rile poporului și de a putea să servească. prin munca lor creatoare, poporul. Multi dintre ei au venit de la tară, alții din periferiile o- rașelor, alții din familii de intelectuali — ei sînt azi împreună, luptă pentru aceleași idealuri. Este un destin vrednic dc ființa umană să te bucuri, făcînd parte dintr-o naționalitate conlocuitoare, de drepturi egale, să știi că discriminarea, ura șovină sînt definitiv îngropate în trecut. Este o bucurie, ce vine să întregească bucuria muncii de creație, să ai reviste în limba maghiară, germană, sîrbă etc„ să ai edituri unde se tipăresc cărți în limba ta maternă, să te adresezi cu operele tale unor conaționali care învață în școli limba maternă. Este o satisfacție autentică să ai conștiința că opera ta. întreaga creație artistică a naționalităților conlocuitoare reprezintă. în chin firesc, o parte integrantă a culturii socialiste a României. După cum, o satisfacție la fel de mare este să știi că. în orice domeniu de activitate. în orice colt al tării, munca ta va fi asigurată, vei fi socotit fiu egal în drepturi al patriei tale.Destinul nostru, al acelora care am pornit pe drumul vieții acum un pătrar de veac n-a fost hotărît de zei, ci de voința poporului exprimată prin politica consecvent patriotică și internationalistă a partidului nostru. Cunosc sensurile grave și multiple ale noțiunii de umanism. Dar nu pot uita că umanismul este lipsit de conținut în momentul în care îl runem de practica socială. Politica Partidului Comunist Român în problema națională este o dovadă elocventă a u- manismului activ, a umanismului socialist. Chemarea lui Marx : „Nu poate fi liber un popor care asuprește alte popoare" este înscrisă pe steagul partidului de la întemeierea sa. Acest ideal a devenit în decursul anilor noștri o realitate vie. Recenta constituire a consiliilor naționalităților conlocuitoare înscrie un moment deosebit în consolidarea u- nitătii moral-politice a marii noastre familii comune, asigurînd participarea și mai intensă a tuturor cetățenilor. fără deosebire de naționalitate. sub călăuzirea partidului, la întreaga viată economică, politică și culturală a patriei. Cărțile prietenilor mei consemnează toate aceste fapte istorice drept o mare victorie 
a umanismului autentic.

La „tabloul de

comandă"

al conducerii

colective
— Vă dati seama - lăcătușul ION COSMA nele „Semănătoarea" de prin 1942, sînt membru partid de douăzeci și unu ani și în acest răstimp nu

ne spune de la uzi- muncesc de de_________ _ _______ a existat an, lună și chiar zi, aș putea spune, în care să nu fi avut vreo sarcină cu caracter social sau politic. Totuși noua mea calitate de reprezentant al muncitorilor în comitetul de direcție, de membru ales de ei în acest colectiv de cincisprezece oameni care deliberează și decid, care conduc întreaga activitate a acestei mari uzine bucureștene, a însemnat pentru mine un fapt cu totul deosebit, fără asemănare cu sarcinile ce mi s-au încredințat pînă în prezent. Desigur, în primul rînd m-a emoționat actul de încredere al tovarășilor mei de muncă. Dar, dincolo de el, era conștiința că iau parte la un moment de seamă din istoria contemporană a societății noastre, etapă esențială în vastul proces de lărgire și adîncire a democratismului socialist, de ridicare pe o treaptă superioară a rolului clasei muncitoare în întreg angrenajul social. La prima ședință a comitetului de direcție aveam senzația că — folosind o comparație din domeniul automatizării — mi s-a încredințat o porțiune din amplul „tablou de comandă" al unui complex mecanism ultramodern. Destinul meu e tipic, iar prezenta mea, simplu lăcătuș, ca reprezentant al muncitorilor, în comitetul de direcție al unei mari întreprinderi e semnificativă. îmi amintesc de anii cînd abia venisem ca ucenic la o fabrică de construcții metalice de pe str. Tepeș Vodă (unul din vechile nuclee ale uzinelor „Semănătoarea" de azi !) Nu numai eu, ucenicul, dar nici bătrînii maiștri și chiar unii ingineri nu aveau acces la patron, înconjurat de un „consiliu de administrație" compus din propriile-i neamuri. Bineînțeles, dacă — prin absurd — patronului i-ar fi trecut prin cap ideea de a „coopta" în acest consiliu reprezentanți ai muncitorilor, nouă ni s-ar fi părut și mai absurd să-1 sprijinim în cadrul acestuia. Să revenim însă de pe terenul ipotezelor absurde pe cel al realităților : la fel ca democrația și libertatea în general, democrația economică nu este posibilă în adevăratul ei înțeles decît în orînduirea în care oamenii sînt eliberați de orice exploatare și asuprire.

Pe biroul tovarășului VIRGIL CU CU, președintele sindicatului uzinelor craiovene „Electroputere", apar mereu noi dări de seamă, analize. propuneri ale salariaților.— Fără a fetișiza (doamne ferește !) hîrtiile — ne spune președintele — se poate afirma că adesea și prin ele răzbate pulsul vieții cotidiene a acestei mari uzine. Priviți, aici « contractul colectiv pe care l-am semnat Ia începutul anului cu conducerea întreprinderii. Vedeți semnele acestea ? S-au bifat prevederile îndeplinite de direcție în ce privește protecția muncii, îmbunătățirea condițiilor de lucru din unele ateliere, ameliorarea asistentei medicale la locul de muncă. Realizările acestea le întîlniti în toată uzina : noile, modernele instalații de ventilație, perdelele de aer cald la intrările halelor principale — pentru a împiedica poluarea atmosferei și scăderile bruște de temperatură ; extinderea grupurilor sociale și amenajarea unora noi; dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, continua îmbunătățire a funcționării cantinei. Acestea sînt doar cîteva materializări ale preocupării permanente pentru condiția umană a celui care muncește, preocupare specif’că orînduirii în care omul reprezintă nu un mijloc, nu o unealtă de producție, ci obiectivul suprem al întregii activități sociale.Aș mai putea aminti că în multe, foarte multe din noile blocuri ale Craiovei. decorate în interior cu scoarțe oltenești și ceramica de Obo- ga adusă din satele de baștină, locuiesc muncitori de la „Electroputere". Azi am primit vestea rezolvării propunerii noastre de a se construi noi cămine pentru tineri. Sau. uite, mi-am notat zilele trecute în agendă : numărul celor care au beneficiat anul acesta de bilete la odihnă și tratament în stațiuni balneo-climaterice a fost de două ori mai mare decît în urmă cu cinci ani.Stiti. de multe ori. oamenii nu înscriu în bugetul lor individual, la capitolul venituri, decît suma din plicul chenzinal. Ei uită de toate cele amintite de mine, li se par atît de firești îneît nici nu le mai cuprind în calculele lor. Dar și ele reprezintă valori, uneori chiar substanțiale. cheltuite tot din buzunarul statului si tot pentru bunăstarea o- mului. Ca și școala, manualele gratuite, ca și ajutorul în caz de boală, ca și ajutoarele date familiilor cu multi copii. Toate acestea, pe care le numim salariu social, ’ reprezintă o realitate ce atirnă greu în balanța venitului național, ca și în balanța bunăstării fiecărui om al muncii !Tot pe planul metamorfozelor radicale în condițiile de muncă ale oamenilor ni s-a părut demnă de interes mărturia unui muncitor dintr-o meserie în care comparațiile între trecut și prezent sînt deosebit de sugestive. Cine nu cunoaște din paginile tulburătoare ale unui Sahia. ale unui Panait Istrati. atmosfera de „infern terestru" care caracteriza odinioară munca docherilor din porturi ? Iată ce ne relatează despre schimbările survenite pe acest tărîm docherul
Cu un sentiment de profundă satisfacție și recunoștință față de partfd în- 

tîmpinăm glorioasa aniversare a unui sfert de veac de Ia eliberarea patriei și 
Congresul al X-lea al P.C.R. Partidul, orînduirea noastră chezășuiesc triumful 
principiilor umanismului socialist. Căci, așa cum subliniază partidul în docu
mentele sale, pentru om făurim baza materială, dezvoltăm forțele de producție, 
perfecționăm relațiile de producție, căutăm să așezăm raporturile sociale pe 
baza principiilor marxist-leniniste, să înlăturăm tot ceea ce alterează sau um
brește idealul echității sociale, al egalității în drepturi. Făurim societatea socia
listă în care omul să fie figura centrală, în care totul să fie închinat omului'.

Anchetă realizată de VICTOR BIRLADEANU, NATALIA 
STANCU, RODICA ȘERBAN, VASILE MIHAl

DUMITRU GHEORGHE din portul Constanta.— Cînd am început să lucrez ca docher în port, acum 40 de ani, erau încă cheiuri de lemn, poverile le căram numai în circă. Mi-amintesc de o întîmplare ce mi-a rămas întipărită în memorie. încărcăm un vapor cu cereale. Urcam cu sacul în spate pe o pantă îngustă, din scîn- duri. După zeci de drumuri m-a ajuns oboseala. Am călcat alături de scîndură și am căzut în apă. Au urmat săptămîni de boală, de foame. De altfel pentru unii asemenea „băi" au însemnat, în anii aceia, sfîrșitul. La condițiile neomenești de muncă se adăugau vătafii — puși de patron să ne supravegheze — care ne suduiau și ne furau la plată.Amare amintiri!Cum muncim astăzi ? E de ajuns să privești cheiurile pe care se înșiră zeci de macarale, tractoare, autocare, și-ți poți da ușor seama de noile condiții în care lucrăm. Muncim omenește și trăim omenește. Și mai este ceva, faptul că pe dane, încotro îți îndrepți privirea, vezi mașini și utilaje pe care este scris „Fabricat în România" Macaraua care le înalță spre a le depune în cala vaporului îmi apare nu doar ca un mecanism pentru ușurarea efortului, ci si ca un simbol al ridicării noastre la o cotă tot maî înaltă de demnitate omenească.
Privilegii

care generează

răspunderi

universi- expresiv

într-unul din amfiteatrele spațioase ale Institutului politehnic din Brașov am stat de vorbă cu unul dintre cei 145 000 de studenti care trec zilnic pragul institutelor de în- vățămînt superior din țara noastră.— Citeam deunăzi în ziar — ne spunea studentul MIRCEA CALOTĂ din anul V al Facultății de mecanică — că cheltuielile anuale pentru un student sînt, în 1968, de 11 800 de lei. Este o sumă care, înmulțită cu numărul studenților, cu cel al anilor de studiu, adăugată la cheltuielile ce se fac pentru ridicarea de noi cămine și cantine în cele 16 centre tare din tară, sugerează veghea atentă a partidului și statului nostru pentru destinele tineretului studios. Să nu uităm însă și alte „amănunte". Bunăoară, faptul că în actualul cincinal se prevede a fi date în folosința noastră noi spații de învățămînt, laboratoare, clinici cu o suprafață totală de circa 300 000 mp, cantine și cămine studențești cu- prinzînd circa 18 200 de locuri care se vor adăuga celor existente. Ar mai trebui amintit că, paralel cu dezvoltarea bazei materiale a învă- țămîntului, sîntem martorii unui proces de modernizare și de îmbunătățire radicală a procesului de învățămînt prin aplicarea măsurilor elaborate de plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1968. Ca să nu mai vorbim de faptul că, spre deosebire de situația din țările capitaliste, absolvenților din tara noastră le este asigurat locul de muncă pentru a-și pune în valoare cunoștințele, capacitatea. Pe drept auzit pe unii te hotare Care stitutul nostru _________România studenții sînt adevărat! privilegiat ai regimului". Grija permanentă a partidului și statului ne-a scutit pe noi, studenții, de toate grijile, în afară de una singură: să învățăm spre a ne realiza ca personalități active în vasta operă de edificare a societății noi. Căci, nu uităm, totdeauna privilegiile generează răspunderi. Răspunderi pe măsura investițiilor materiale și spirituale cărora le-ai fost beneficiar.

cuvînt i-am oaspeți de pes- au vizitat in- sounînd că ;,în

Lui STANCIU NACU, țăran cooperator din comuna Independența, județul Galați, i s-a dus vestea că e capul unei familii de cărturari. Despre temeiurile acestei faime l-am rugat să ne povestească.— „Ai carte, ai parte", spune o veche zicală românească. Ne-o spunea și tata deseori cînd eram mici. Numai că. în vremea aceea, pentru cei săraci porțile liceelor și ale școlilor superioare erau închise.Acum sînt membru al cooperativei agricole. Din ce am agonisit muncind în cooperativă mi-am îndrumat cei patru copii spre învățătură, să facă ei ceea ce eu n-am putut în tinerețe. Nicolae. băiatul cel mai mare, este medic la o policlinică din București, Iordana. tehnician stomatolog, Dom- nica. profesoară și lucrează la Biblioteca Academiei, iar mezina. Maria. învățătoare la Galati. De altminteri. familii de cărturari ca a mea găsești în fiecare sat. Dacă e vorba de ridicarea poporului la lumina cărții, ce exemplu mai potrivit să cauți 1

„In alte condiții,

cum aș fi scos-o

la capăt?"
...Și acum mărturia unei mame. linei femei muncitoare în viata căreia, în urmă cu cîtiva ani, s-a petrecut o nenorocire : a rămas văduvă. în alte condiții, aceasta ar fi dus la prăbușirea a nu mai puțin de 9 ființe.— Nu știu ce m-aș fi făcut cu cei 8 copii, dacă nu ar fi fost ajutorul primit din partea statului și a colectivului de muncitori în care lucrez — ne spune, cu emoție reținută. MARIA CISMAȘ, muncitoare la Fabrica de ciment Bicaz. Cel mai răsărit dintre copii avea atunci 15 ani, iar pe ultimul îl așteptam dintr-o zi într-alta. Și totuși anii au trecut și pot să spun că sînt o mamă mulțumită. Mi-am dat copiii la școală. Cei mai mari lucrează acum în fabrică cu mine. Alti trei merg la școală. Cel mai mic este la căminul de copii al fabricii, ca și frații lui mai mari la vremea lor. întreținerea lui acolo mă costă 11 lei pe lună.Pentru hrana si hăinuțele copiilor 

iară nu știu de unde as fi luat banii necesari dacă nu ar fi fost legile care dau drepturi bănești muncitoarelor cu mai multi copii. Pe lîngă leafa mea. primesc alocația copiilor și pensie pentru urmași. Ducem un trai modest, dar avem ce ne trebuie. Si apoi, cînd mi se mai întîmplă să dau de necaz, dau fuga la sindicat sau la partid și totdeauna găsesc acolo sprijin și înțelegere. Că și acesta e un lucru bun pe care l-a adus orînduirea noastră : oamenii nu mai sînt singuri, simt lîngă ei, la greu, umărul tovarășilor lor de muncă. Așa și trebuie să fie cînd poporul conduce tara !Nu mă pricep Ia fraze ca din carte, dar aș vrea să spun că tin din a- dîncul inimii la conducătorii noștri, la partid, pentru că nu ne-a promis marea cu sarea, cum se obișnuia în trecut, ci ne-a spus deschis, sincer, că vor mai fi greutăți, dar ne-a a- rătat că le putem birui. Eu muncesc, după puterile mele, și răsplata mi-o capăt: Îmi văd copiii cu un rost în viată.— Am 64 de ani, din care 43 munciți, fără nici o întrerupere, fără nici o zi de absentă nemotivată. în subteran. în galeriile exploatării miniere Baia Sprie — ne spune pensionarul ALEXANDRU CHERECHEȘ. De altfel. în familia mea. meseria de miner se transmite din tată în fiu. Sîntem la cea de-a 5-a generație. Pe fiul meu îl deosebește însă de noi ceilalți, faptul că a putut să învețe, să ajungă inginer la mina Bălan, din județul Harghita. Dar nu despre el voiam să vă vorbesc, ci despre traiul meu de pensionar. Primesc o pensie de peste 1 400 lei. am casa mea. pot spune că nu îmi lipsește nimic.Cînd mă gîndesc la bătrînețele tatălui meu mi se strînge inima. După peste 35 de ani în subteran, tot la exploatarea minieră din Baia Sprie, primea pe lună nici atît cît să-i ajungă să cumpere două perechi de bocanci, deși avea acasă cinci copii mărunței, care aveau toți la un loc un singur costum de haine. Doi ani după ce a ieșit la pensie, stors de vlagă, a murit. Se potrivea de minune în acele vre-j muri zicala „bătrînete —haine grele".Firește, cine ar putea spune că a- cum e o mare fericire să îmbătri nești ? Dar, cel puțin, fată de „hai nele grele" ale sărăciei de odinioară, pensia de acum poate fi asemuită cu niște veșminte calde.Și mai e ceva, stima și res,cu care ești înconjurat tu, n i bătrîn, care ti-ai făcut timp de \zecj de ani datoria.Ascultîndu-1 pe bătrînul miner, simțeam că partidul, societatea noastră se pot mîndri că, și în felul acesta, i-au ajutat pe cei ajunși Ia vîrsta odihnei să nu se simtă de prisos : îi înconjoară cu grijă și dragoste, le dă conștiința utilității sociale pe măsura puterilor lor.
In numele

I_____i MIRCEAdecanul FacultățiiCa încheiere la ancheta noastră -f și în loc de concluzii — opiniile prof. dr. docent LEPADĂTESCU, c______de drept din București.„Conceptul de putere a poporului este pentru prima oară realizat în toată plenitudinea de democrația noastră socialistă, care a înfăptuit nu o simplă trecere a puterii din mîinile unei clase în ale alteia, ci trecerea puterii din mîinile unei infime minorități exploatatoare în mîinile majorității covîrșitoare a societății, ale poporului însuși. Viata însăși confirmă zi de zi superioritatea democrației socialiste, la basa căreia se află unitatea dintre latura economică și latura politică, interdependența dialectică dintre puterea politică a maselor populare pe planul vieții de stat și proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. Numai o asemenea bază politică șl economică a democrației a- sigură cetățenilor în fapt libertăți reale, egalitate deplină în drepturi.Pornind de la concepția că democrația constituie un element esențial și inalienabil al socialismului, iar lărgirea ei continuă reprezintă una din cerințele fundamentale ale operei de desăvîrșire a construcției socialiste, partidul nostru aplică cu consecvență. în acest domeniu vastul ansamblu de măsuri inițiat de Congresul IX și Conferința Națională a P.C.R. înglobînd asemenea aspecte ca : lărgirea atribuțiilor organelor locale de partid, de stat și a unităților economice ; stabilirea cadrului de activitate a consiliilor populare ; înființarea uniunilor cooperatiste; instituționalizarea principiului muncii colective în toate domeniile de activitate ; creșterea rolului în viața socială al organizațiilor de masă, obștești, ca și a uniunilor de creatori. în sfîrșiț. ca o încununare a acestor măsuri, crearea Frontului U- nității Socialiste, reflectînd etapa a- tinsă de procesul legic de omogenizare a societății noastre, creează cele mai propice condiții consultării maselor în vederea elaborării soluțiilor optime de înfăptuire a politicii partidului, afirmării plenare a valențelor multiple ale unității moral-politice a întregului popor în jurul partidului.Forța vitală a democrației liste își găsește expresie în tica conducerii partidului de sfătui permanent cu poporul, pune în dezbaterea maselor principalele probleme ale politicii interne și externe, cele mai" importante proiecte de legi, creînd astfel un climat fertil de schimb de opinii, înlesnind adoptarea celor mai judicioase măsuri.Pornind de la nemijlocită dintre mocrație. partidul șurat în perioada greșului al IX-lea o acțiune perseverentă pentru promovarea unor relații de dreptate și echitate socială ca o cerință legică de dezvoltare a societății noastre. Aceste preocupări și-au găsit concretizare în activitatea susținută de adaptare a legislației la profundele schimbări so- cial-economice intervenite, ca si în întreaga acțiune menită să asigure întărirea legalității. înfăptuirea principiului supremației legii ca expresie autentică a voinței poporului, ca proiecție supremă a voinței sale.

socia- prac- a se de a

corelația strînsă, legalitate și de- nostru a desface a urmat Con-
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GRIGORE HAGIUMIHAI BENIUC

Pe aceastaTu
de doina vatra, înțeleptai deschis

stăpîn

Țara cu nume

o era

NICOLAE DRAGOS

Murea un an, tu deschideai o eră 
Republică nu floare ești de seră, 
Ești floarea cu petalele de foc, 
Cu rădăcina-n-fiptă-n acest loc 
Al pajurei și-al bourului, — vatra 
Pe care și-au crescut Carpații peatra.

Murea un an și anul nou născut 
Adînc ți se-nscria-n rotundul scut 
Ca semn al ne-ncetatelor durate 
De spornice strădanii și dreptate, 
Răzbunătoare a milenii sumbre 
Ce-n zare-ți grămădeau zăgaz de umbre.

PAGINA 3

EMIL GIURGIUCA

Permanențe

Murea un an, tu răzbateai prin veac 
Pieptiș Iuptînd cu viforul buimac 
Și-ntrezăreai mari ploi izbăvitoare 
Și-ntinse pînze de lumini din soare, 
Să crească haru-n șes arat de fier 
Și slava ta să crească pînă-n cer.

Murea un an, — vin alții și iar mor, 
Dar tu, cocorul unghiular în zbor, 
Urmată stol de fiii-ți în avînt 
Porți flamura ce-nvinge pe pămînt 
Destinul silnic, vrajba efemeră — 
Murea un an, tu ai deschis o eră.

DUMITRU M. ION

Flori roșii

«

it

Ne-a fost dat nouă acest tărîm
Plin de păsări cu harul cîntării, 
Plin de seve și rîuri căzînd-val de mare, 
O cingătoare de munți și suflarea-nserării.

Ne-a fost dată nouă o veșnicie de soare
Prin care se plimbă aripi de măiestrie 
Și-un cuvînt dulce a fost cuvîntat,
Flori roșii-am sădit în inimi; grădini, în ferestre.

Nume avem de aici pînă-n zare
Noi avem zburători și eroi în țărîne
Noi cîntăm, noi cuvîntăm idealuri. 
Căutăm în zăpezi curate popoare de grîne.

comunist

Ne-a fost dat nouă acest tărîm 
încărcat de podoabe și mireasmă lumească 
Numirea, cîntarea a tot ce-i român 
Pe un plai tinăr grăbit să rodească.

ION CRÎNGULEANU

Prezentul
f.

M-ați văzut, uneori, ieșit la drumuri 
Cu fructe în mină sau cu fîntîni ?
M-ați văzut bucurînd, cerului, seara 
Cu suave cîntece pentru luceafăr? 
Nu știu cum să încerc
Doar o clipă de iluminare
Omului harnic ce-și deschide
Prin pîine și păsări, prin demnitate 
Celor care trec, sărbătoare.
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Dar această muzică auzită continuu
Tînără și adîncă din prezentul meu comunist 
Mă face iubitor de drumuri și fîntîni, 
Mă urcă egal
Acestor ctitori și luminii stăpîni!
Dăm glas unui timp și pămîntului —
Fruct sănătos ni-i destinul întreg;
M-ați văzut uneori, ieșit la cărări
Cu fîntîni și păsări, cu lumină de țară 
Ingînînd un cîntec ori laude, legîndu-mă 
Lumii acestui timp fericit?...

Românie
Țară cu nume de doină 
Țară cu nume de flacără 
Inimă fără țărmuri, bătînd 
Peste veacurile vremii solemn !
Pînă-n freamătul ierbii nu-nclin 
Fruntea, și pînă-n lumina apelor 
Ochii mi-i port să-ți ascult numele 
Să-l adun în scoicile auzului 
înnobilat de timpul tău 
De Ieri, și de Azi, și de Mîine.
Trimiți către mine mereu 
Sevele clădite în rădăcinile trunchiului tău 
Decebal numite, ori Mircea, Bălcescu numite 
Trimiți sunetul îndelung al coaselor vii 
Părăsite de setea ierbii 
Către o altă sete-arcuite 
Jertfa străbunilor, nemurindu-și 
Sub flacără ochii și gîndul.
Românie
Țară cu nume de doină 
Țară cu nume de flacără
Mă-nvălui, bogat, în amiaza frunții tale 
Mă-nclin oștirilor porumbului
— Acest cer vegetal de rod și culoare — 
Pădurilor tale — disimulat metal —
Și apelor — tăcute vene albe, pămîntul brăzdîndu-1.
Țară cu nume de doină, de flacără doină 
Fruntea-mi se-nclină
Pe lespedea limpede a amiezii tale 
Din care Soarele — nesupus 
Ordinei naturale a orelor —
Urcă mereu către țărmul lui de-nceput 
Numele veșnicindu-ți în mit, 
Soare al inimii mele — Partid.

M-am dus într-o vară in Ardeal 
de la Ghimeș cu trenul.
Băteau în fereastră pocni, 
păduri de brazi, munți domoli 
cu plaiuri deschise și calme. 
Mi-am spus : aici am să stau 
într-o casă de lemn.

Cinc-am fost, cine sîntem, iarăși te-ntreabă, 
de unde venim și-ncotro ne e țelul, 
gîndului, inimii cum le e felul, 
la cumpeni iuți, domoi cînd ne-mpresoară graba, 
cu Dunărea sunată și-ntinsă la picioare, 
in frunți cu alba Carpaților ninsoare.

Ascultă în pămînt întîi străbunii
și fă-le drum de dor prin tine mai departe, 
în rîndurile lor nici astăzi nu e moarte 
și poate mai departe se-nălțară unii;
tu ține-le nestinsă marea lor văpaie 
ce s-a numit cînd Ștefan, cînd Mihai, cînd Nicolae,

Fii demn de stirpea ta și-nalță-ți firea, 
mai ai atîtea lumii, veacului de spus, 
în graiul limpede, cîntat, pe care-alcătuirea 
pe-această vatră înțelept stăpîn te-a pus, 
și azi, și mîine, să duci cu tine chiar vecia 
ce s-a numit, se va numi și fi-va-ntotdeauna- România.

Apoi în alt an, la Vidra, 
în Munții Apuseni, 
același irezistibil îndemn : 
aici am să stau.

Apoi la Brad, la Baia de Criș : 
aici!
Apoi la Dorna la Ilva: 
aici 1
Pe plaiul cu stîni
de la Rășinari la Păltiniș : 
aici!

Apoi cîțiva ani la Bușteni 
în fața muntelui 
îmbrăcat în abur albastru : 
aici, numai aici!

Apoi la Grădiște, la Iași, la Lupeni...
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MIHAIL SABIN

Dimineața£
acestui
pămînt

Dialogul meu 
asemeni unui 
mă adun din 
chemat de un sunet de iarbă și de lăută.

Dialogul meu cu țara ; iubire sînt și fîntînă de dor, 
fruntea mea — abur atins de rouă din stele, 
inima — o veghe de om măsurînd această minune 
din anotimpul de frunze pînă-n zăpezile grele.

Dialogul meu cu țara : sînt pasăre măiastră, plutesc 
deasupra pădurilor și peste nori străvezii, 
eu cel chemat să-și prefacă trupul în scuturi 
și sufletul într-o cadență de mari bucurii.

GHEORGHE ISTRATE

Zodia 
roadelor

De cum te naști Țara se-așează 
în jurul tău ca o sărbătoare
Lăsîndu-te să alegi din palmele ei 
Anotimpuri curate, semințe și drumuri.
Dar eu n-am vrut să mă nasc, zic părinții, 
Pînă cînd nu mi s-au promis
Toate frumusețile acestui pămînt 
Înveșmîntat cu legende și arcuri de slavă.
Astăzi mă sui pe busola pămîntului 
Și întreb de miază-zi și de nord, 
întreb de Soare-răsare și de semnul amurgului, 
Fiindcă din toate mi s-a dat să aleg 
Miezul celui mai curat trandafir.
Dragii mei, părinții mei fără somn !
Acolo unde se odihnește palma voastră, 
Vine o veste de sîmbure, bună,
Grăindu-mi despre zodiile roadelor
Și acolo unde ochiul vostru bate zarea
Se naște o grădină 
Deasupra căreia o fîntînă eternă 
Și-apleacă ciutura adăpîndu-mă.
Fiți liniștiți între amintirile și grijile voastre! 
Fiindcă m-ați născut moștenindu-vă dragostea 
Țara mi-așează cupe cu apă fără de moarte 
Și eu o aleg pe cea neîncepută
Alcătuindu-vă din nou și lăudîndu-vă.

Sînt multe drumuri în țară
pe care am umblat 
acum sau odinioară.
Pretutindeni locurile au puteri ascunse 
iradiază lumină.
și cei ce zăbovesc în preajma 
simt adunate 
în inimă, ca niște spițe, 
razele tuturor locurilor patriei, 
și au cutremurătoarea revelație 
că oriunde s-ar așeza 
s-ar găsi în centrul sferei.

VASILE NICOLESCU

G lașul
care urca

Pe urma ta cînd dorul înaltului ne surpă 
Ești prundul grav sub colbul de aștri adunat, 
Luceafărul de taină și glasul care urcă 
în albe zodii visul de păsări legănat

Tu veste dai prin sihle
Cînd cerbii aripi cer
Și-n carnea albastră-a zilei
Nuntitul tău pocal
Revarsă zori și umple cu cîntece un cer
Vibrind în noi, din raze, un magic, svelt, portal.

GEORGE CHIRILĂ

Treze
izvoarele tale

Treze izvoarele tale trilură în piscuri
Pre limbă vie imnul acestui sacru timp 
în care tînăr îmi rostesc prenumele 

Atîta de al meu.

Nu am nimic a dărui tăcerilor de cremene, 
Tu m-ai îmbogățit cu înțelesurile mari 
Ale oamenilor care orînduiesc prin ei înșiși 

Rodirea ta...

Dialogul meu cu țara : oamenii trec, mă ating 
și coboară pe umărul meu nesfîrșirea, 
sînt pace și pom și ulcior și focul cel veșnic 
care-mi luminează pe dinăuntru iubirea.

cu țara : risipit în ape și-n munți 
cîntec cînd griul mă sărută 
cărări atras de magia luminii,

înmugurește de ziuă la noi în cuvinte, 
Sămănătorii ies în cîmp și iată-i că samănă 
Recolte de aur, virtute a seminției noastre 

Gîndite-n sămînță.

Acum nu-și trece nimeni pleoapa peste vise : 
S-arată lumii cei mai frumoși urmași din cîți 
Cu ochii inimii doritu-și-au, înzăpezindu-se, 

Părinții-n zori.

Asemenea fraților mei, copiii vor crește puternici 
Ridicîndu-se într-o zi cum alții într-un an, 
Și ei vor deprinde meseriile toate, dar mai cu seamă, 

Iubirea culorilor tale.

în clipa aceasta binecuvînt gestul eroic și anonim 
Al meșterilor mari din orașele și din satele tale. 
Prin ei îmi las tîmpla la pămînt și te aud crescînd. 

PATRIA FELIX...

Dialogul meu cu țara : dimineața acestui pămînt 
înflăcăratelc mele vîrste le cheamă 
spre noi respirații, sufletul meu aprinzînd 
Zodiei de August nemuritoare aramă.

1
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Apreciind justețea liniei de industrializare socia
listă a țării, care reprezintă factorul determinant al pro
gresului continuu al întregii societăți, Congresul a stabilit 
ca și pe viitor industrializarea să stea în centrul politicii 
economice a partidului. Ridicarea industriei țării noastre 
pe o treaptă și mai înaltă în următorii cinci ani va exer
cita o puternică influență asupra întregii vieți sociale. 
Aceasta va determina creșterea impetuoasă a forțelor 
de producție, dezvoltarea continuă a bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului, introducerea pe scară largă a 
progresului tehnic în toate domeniile producției mate
riale, înflorirea orașelor și transformarea lor în puternice 
centre economice și culturale, atragerea de noi pături 
ale populației în sectoarele industriale și în celelalte 
sectoare neagricole..

NICOLAE CEAUȘESCU

3E3'

Joi, 26 decembrie, la orele 
8 dimineața, un corespon
dent al „Scînteii" i-a cerut 
o declarație celui mai tinăr 
cetățean al orașului Cisnă- 
die.

Cum în acel moment 
vîrsta lui Ion Munteanu nu 
depășea 7 ore, declarațiile 
lui nu se înțelegeau prea 
clar ; ne-am adresat deci 
mamei sale, Elena Mun
teanu, care ne-a spus :

— Ion este în familia 
noastră primul orășean 
get-beget. Eu și cu soțul 
meu ne-am născut în co
muna Sadu. ca și cele două 
fetițe ale noastre. Ne-am 
stabilit la Cisnădie, unde 
soțul meu lucrează ca șofer. Prin jur, mai totul este 
nou : maternitatea în care 
am născut este, precum ve
deți, nouă ; există blocuri 
noi, e aproape gata o școală 
cu 16 clase, tinde o să în
vețe probabil și Ion.

Mica sărbătoare a fami
liei Munteanu este un mi
nuscul instantaneu al unui 
proces grandios, care 
schimbă temeliile Româ
niei. La fiecare trei mi

...Să pornim zborul nostru peste orașele tării cu aspectul poate cel mai superficial, dai’ și cel mai sintetic : CREȘTEREA a- cestor orașe. Unii cititori s-au mirat poate văzînd că am vorbit despre Cisnădie — celebra producătoare a covoarelor de calitate — ca despre un oraș. Ei bine, Cisnădie de azi — un oraș între multe altele, care înainte de război nici nu figura pe lista orașelor — are astăzi o populație mai mare decît aveau la recen- sămîntul din 1930 orașe „recunoscute" ca atare : Mediaș, Baia Mare, Sighi
Orașul Locuitorila 21 februarie 1956 Locuitori la 1 iulie 1968Tg. Jiu 19 618 39 634Hunedoara 36 498 75 970Deva 16 879 34 982Baia Mare 35 920 71 415Pitești 38 330 67 825Medgidia 17 943 31 315Craiova 96 897 166 249Petro.șeni 23 052 38 664Galați 95 646 160 097Constanța 99 676 165 245Mediaș 32 498 52 169Reșița 41 234 66 127Bacău 54 138 83 270Iași 112 977 173 569

nute se naște cîte un „Ion” 
orășean ; dar orașele cresc 
încă și mai repede — vita- 
lizate de acea forță dina
mică ce pulsează oxigenul 
energiei în toate arterele 
vieții noastre sociale și care se numește industria
lizarea țării.

în această vară, la 1 iu
lie 1968, populația orășe
nească (municipii, orașe și 
suburbane) reprezenta 40,1 
la sută din totalul popu
lației țării românești. (în 
prezent, probabil se mai 
pot adăuga cîteva unități la 
acest procentaj.) La prima 
impresie, o cifră: ce re
prezintă un 40 la sută ? Dar 
irdaginației îi este greu să 
cuprindă cîte schimbări în
chide în ea această cifră : 
căci tînărul venit de la țară 
la oraș nu s-a mulțumit cu 
o simplă schimbare de a- 
dresă, ci și-a cotit toate în
deletnicirile, meseria, sti
lul de viață și de gîndire ; 
iar orașul care l-a primit 
nu e cel cunoscut cu cîțiva 
ani înainte, ci o entitate 
atît ■ de mult mărită și în
noită, incit îi surprinde me
reu pe propriii săi locuitori.

șoara. Rîmnicu Sărat etc. Dar să nu ne luăm un termen de comparație prea îndepărtat. Referindu-ne doar la ultimii 12 ani, dezvoltarea orașelor noastre este atît de rapidă, încît am putea spune că în locul unei Hunedoare, avem astăzi două, ca și două Tîrguri-Jiu, două Deve și Baia Mare, etc.Fără a mai menționa o- rașele nou apărute — care, firește, au sporurile cele mai mari — să privim lista a patrusprezece orașe care s-au dezvoltat mai mult în acest interval.

Firește, sporul nu e un scop în sine. Bucureștiul nici nu figurează pe acest tabel, pentru că — deși s-a îmbogățit în ultimii ani cu zeci de obiective industriale importante și cu zeci de mii de apartamente noi — sporurile mari nu ar fi însemnat aci decît o a- glomerare aducătoare de greutăți. Privind tabelul de mai sus, ne dăm seama că în spatele celor mai mari sporuri ale populației orășenești se află constant a- cea forță magică și binefăcătoare, numită industrie. Campionii dezvoltării rapide sînt orașe ale căror nume au devenit simboluri ale noilor ramuri și specialități industriale : cetăți ale chimiei, giganți metalurgici, leagăne ale bogățiilor miniere. Și pretutindeni. acestea ioacă. pe plan social, rolul pe care-1 îndeplinesc într-un organism centrii nervoși : conduc procesele vitale, dinamizează, stîrnesc și activizează forțe creatoare.Industria, se poate spune. s-a impus conștiinței tuturor națiunilor secolului XX. Oricît de uriașe ar fi diferentele ce-1 separă pe africanul micului port dinspre Oceanul Indian de sondorul de pe întinderile Texasului sau de inginerul electronist leningrădean, în conștiința tuturor națiunilor acestui veac a învins — mai ales în perioada postbelică — ideea că bunăstarea lor. prosperitatea, cultura, gradul de civilizație, independența — într-un cuvînt toate valorile de care e atașat omul contemporan. depind de cheia u- niversală care e industria : de la chibrit pînă la racheta spre Lună, de la tractor pînă la televizor și automobil, totul depinde de dezvoltarea economică, în esență de dezvoltarea industriei.Putini oameni, poate doar cei mai în vîrstă, își amintesc că imaginea civilizației industriale și orășenești a fost privită adesea ca o primejdie care a- bate omul de la frumusețile naturii, de la valorile sufletești. Un manual de geografie din 1938 încerca să stîrnească simpatia elevilor pentru starea de sărăcie forțată în care era menținut țăranul, lipsit de sprijinul industriei. Cităm : „Să privim cu toată atențiunea gospodăria țăranului... Este o adevărată fabrică unde tot ce li se pune la îndemînă de natură, prin munca țăranului se transformă în cele necesare, fără meșteșugul cărții". Pînă și simboluri de sărăcie, cum erau bordeiele de lut, își găseau o prețuire idilică : „materialul principal de construcție este lutul, care se amestecă cu paie (dă așa-numi- tul... «beton țărănesc»)". De fapt, se amestecau în acest „beton" propagandistic interese bine cunoscute ; „farmecul idilic" al 

tării eminamente agricolă , era deosebit de rentabil — pentru cîțiva !Adevărat, în trecutul mai îndepărtat industria se lega, în mintea unor oameni, de imaginea unei exploatări îngrozitoare ; să nu uităm că industria multor țări capitaliste, azi prospere, s-a clădit pe orare de muncă a cîte 14 și 16 ore, de care nu erau scutiți nici copiii sau femeile, pe ruinarea brutală a țăranilor și a micilor țesători. Cîte ceva din acest gust amar al exploatării din secolele trecute le-a fost dat să îndure și petroliștilor noștri, textilis- telor, multor generații de muncitori.Asta, pînă la Eliberare, cînd, fără cruzimea vechii dezvoltări capitaliste, dar și fără plictisul ..patriarhal" al vechilor tîrgușoare pierdute în colb și uitare, o armată imensă de oameni pașnici s! setosi de muncă s-a înrolat pe șantierele construcției si industrializării. Noțiunile de oraș și civilizație s-au îngemănat cu noțiunea de dezvoltare socialistă.îndărătul creșterii orașelor noastre se află deci o gigantică sporire a forțelor

România de azi ia startul anului 1969 ca o tară cu 236 .orașe: dintre acestea (ex- ceptînd Bucureștiul) 12 se îndreaptă spre o populație de 200 000 locuitori; ele a- veau la 1 iulie un total de 1 904 000 locuitori. Dacă a- dăugăm zece orașe cu peste 50 000 locuitori (totalizînd 703 000), precum si Bucureștiul. înseamnă că peste patru milioane de cetățeni ai țării trăiesc azi în orașe relativ mari, mai mari decît era Sibiul antebelic. Totalul populației orășenești întrece șapte milioane de locuitori.în cealaltă parte a cumpenei. satul este departe de a rămîne în pierdere. în 1950, 74 la sută din populația ocupată a tării mai era reținută de munca în agricultură ; după 16 ani. procentul scăzuse la 55 la sută, dar aceștia dădeau o producție globală cu 224 la sută mai mare. Muncind mai mult ? Nu. ci mult mai spornic : prin 1949. țăranii au început să se despartă de plugul tras de vite, și credem că nu este 

induștrigi, — 820 la sută în fâ 1967 fată de producția anului 1950 — și o schimbare a/ geografiei umane a tării. De ce tocmai fosta comună O- nești se află în fruntea sporurilor de populație ? Răspunsul. într-un cuvînt. este chimia. Manualul de geografie al anului 1938 arăta cu regret că vechea indusz trie chimică a regatului nu putea să asigure nici măcar necesarul de luminări pentru răposați : „Cele 35 de fabrici (cuvîntul e exagerat: erau mai curînd niște ateliere mai măricele), produc marfă în valoare de 265 milioane (săpun și luminări) ; cu toate acestea importăm încă din străinătate, deoarece aceste cantități fabricate în țară nu satisfac nevoia consumului intern." Iar profesorul I. Simionescu constata cu amărăciune : „îngră- șămintele chimice fabricate sînt un lux prea mare pentru noi... S-au închis singu- trcle fabrici ce le aveam de superfosfați, de la Brașov și Baia Mare". La fiecare spor al orașelor contemporane. există azi o explicație într-un cuvînt : chimie, mașini. locomotive, metalurgie grea, petrol...

nici o exagerare să se afirme că o mare parte a tinerilor de la sate aflați azi sub 30 de ani nici n-ar prea ști cum se mînuiește bine această unealtă.Toată această uriașă deplasare și reașezare poate fi cuprinsă — schematic — într-o singură statistică. înaintea epocii socialiste, din cinci cetățeni, doar unul trăia la oraș. Azi, din cinci, sînt doi orășeni.Dar cifra nu spune nimic despre felul CUM trăiesc acești oameni, ce fac ei, cine sînt ei. Să încercăm a schița, cît de cît, un, portret al acestor „doi oameni" și al orașului în care trăiesc ei.Căci mai mult de o jumătate de milion de orășeni- s-au mutat numai în ultimii trei ani în locuințe noi. în loc de 62 000 apartamente noi. cîte prevedea cincinalul pentru anul 1969. se vor ivi aproape 90 000 apartamente : într-un singur an. mai mult de jumătatea ce

lor construite în ultimii trei ani ! Iar pentru 1970 ar urma să construim 110 000-120 000 apartamente. De fapt, aproximativ un sfert
PLATFORMELE

EXISTENTEI MODERNE

Acum nu mulți ani încă, în peregrinările de reporter mai erau anumite trasee-tip. Dacă voiai să vorbești despre înnoirea tipică a unui oraș te duceai la Hunedoara. Mai pomeneai Victoria, un orășel al chimiei. începuse să intre în competiție Aradul, cu fabrica lui de strunguri și cea de vagoane. Lucrurile au început să se complice cînd bătrînul stejar de la Borzești a fost înconjurat de un lanț de combinate ale chimiei, cauciucului sintetic, rafinării, centrală e- lectrică. A apărut apoi un lac imens și un oraș nou, numit Bicaz. Au venit Să- vineștii, combinatul din Roznov și deodată clădirile din Piatra Neamț au început să se înalțe de parcă ar fi vrut să se întreacă cu Ceahlăul. Cînd au trecut anii ? Abia am apucat să privim Valea Trotușului, că Suceava și-a împătrit populația (41 465 la 1 iulie ’68) și s-a înnoit atît de repede, încît azi, din fiecare trei' suceveni, unul șade la bloc nou.Traseele noi ale industrializării i-au pus pe mulți față-n față cu un spectacol pe care-1 știau doar din cărți, al tîrgurilor adormite, al „orașelor unde nu se în- tîmplă nimic". Decenii în șir, într-adevăr, micile tîr- guri rămîneau neschimbate : un Bîrlad în care singurul eveniment erau inundațiile periodice, un alt mic tîrgușor moldovean sau oltenesc, străbătut de zarzavagii desculți, cu cobilițe pe umeri, tot felul de așezări în care casele cu un etaj erau o raritate... Purtau numele de oraș mai mult pentru că aveau o populație mai întinsă decît aceea a unei comune.Industrializarea a schimbat nu numai decorul material al acestor orașe, ci și sufletul lor — omul care le locuiește. „Micul" provincial „liniștit" a fost înlocuit de eșaloane grăbite și efervescente, detașamente de specialiști și experți racordați la viața modernă și la ritmurile ei. oameni tineri și activi, la curent cu noutățile meseriei lor. dornici să le propulseze cît mai repede în viața uzinei și șantierului lor. Romanul, cu țevile sale. Bîrladul, cu rulmenții săi. Botoșanii, cu textilele. Bacăul — cu ce ? are cam multe, iar acum se pregătește să primească,

I
din populația urbană a ță- I rii trăiește azi în case noi! I (482 000 apartamente rea- I lizate în perioada 1957—1967).

o dată cu noua sa uzină metalurgică, cea mai mare turnătorie de fontă a țării — Iași, (penicilină, tricotaje, ulei, mase plastice, combinate de paste făinoase. într-un cuvînt 2,5 la sută din industria întregii țari, la care va adăuga în ’69 o uzină de fibre sintetice, o țesătorie de mătase, o fabrică de ceramică și un al doilea centru universitar, cu 14 cămine) toate aceste o- rașe și altele ne-au lecuit să mai vorbim de o Moldovă a tîrgușoarelor molcome.Abia obișnuiți cu acest peisaj industrial, iată că pe meleagurile Piteștilor și Craiovei, Slatinei și Tîrgu- lui Jiu, Călărașilor și Turnului Măgurele s-au instalat, cu mii de tone, „platforme" — e cuvîntul favorit de azi al constructorilor și planificatorilor — platforme industriale cuprin- zînd nu fabrici, nu uzine, nu combinate. ci întregi ansambluri industriale, rețele industriale și bazine carbonifere și petrolifere noi. izvoare de produse noi.
m ORAȘ-RACHETĂ IN 

TREI TREPTE

Poetul îl numise cîndva „oraș cumplit de negustori" și îl zugrăvise în cuvinte melancolice și amare.Pătrundem la kilometrul 257, pe o pistă de șosea — alături se mai derulează trei piste, pe o lărgime mai mare decît aceea a bulevardului Bălcescu din București — și, deși statisticile ne arată că la această oră. din zece cetățeni, șase se află în fabrică sau pe șantierele de construcție — găsim o stradă animată, de adevărată metropolă.După ce și-a reconstruit centrul creînd o piață vastă, cu un bulevard de blocuri- turn care par să alcătuiască o vastă poartă spre Dunăre — Galațiul s-a înălțat rapid, ca o rachetă în trei trepte: Țiglina I,

Tîrgul de odinioară al Piteștilor devine o citadelă industrială — 40 000 automobile anual, prelucrarea lemnului, gazda unuia din cele mai mari combinatepetrochimice ; Craiova, de curînd cetate a „Electropu- terii" și centru universitar, a adăugat chimia la multiplele sale specialități. Pitești, Slatina, Craiova : s-au ivit nu numai tonaje care se adaugă la producția sporită a țării, ci și produse inedite, produse de rafinament industrial, cum ar fi aluminiul, locomotiva Diesel, auto-turismul ; și, cu cît insiști mai mult asupra muncii muntenilor, ai un sentiment de remușcare față de Reșița renăscută, de uriașul cuibar de tractoare și autocamioane situat la poalele Tîmpei, de toate industriile vechi și noi ale Ardealului. Merită un cuvînt și orașul care stă să dispară sub apele Porților de Fier și să reapară, înnoit și mărit, sub același nume de Orșova. Se cere reamintit „orașul Gri- gorescu" — de fapt, e vorba numai de un cartier al Clujului, orașul care a primit în ultimii trei ani 4 875 de apartamente, dar fiind vorba de mai bine de 15 009 oameni, îi putem spune cartierului „oraș" — noul cartier Oprișani al Turdei — 1 151 apartamente, toate ivite în ultimii trei ani — cele 3 773 apartamente noi ale Oradiei... Si, cu cît scrii mai mult, ți se accentuează un sentiment de vinovăție, pentru că, fatalmente, înșiruirea va nedreptăți cîteva sute de o- rașe, între care unele de mărimea Timișoarei, cîteva mii de complexe industriale și de locuit, cîteva milioane de oameni...Să alegem totuși un număr de imagini fugare.

Țiglina II (10 000 apartamente) și Țiglina III, pînă la urmă peste 20 000 apartamente, un adevărat oraș nou. Există o sete de frumos a ochiului, pe care constructorii s-au străduit s-o satisfacă prin colorit, prin cărămidă aparentă, prin copertine violent proiectate înainte, printr-o savantă speculare a suișurilor și coborîșurilor spre Dunăre.Deasupra acestui pitoresc de locuință, magazin sau stradă, există o măreție gravă a muncii, caracteristică marilor centre ale civilizației industriale contemporane. Galații și-au cucerit această măreție prin gigantul combinat siderurgic (menit, prin cele patru milioane tone oțel

/ planificate pentru 1970, să încline spre un progres ac-> celerat balanța întregii industrii), prin șantierele navale, pentru ale căror cargouri Dunărea a început să devină prea mică (vasele sînt lansate lateral, cu mari precauții, pentru că tonajul lor adaptat oceanelor reprezintă o masă/ considerabilă pentru bătrU nul fluviu) printr-un lanț , de fabrici și institute de'"' învățămînt care au inoculat orașului o doză masivă de tinerețe și pricepere. 70 la sută din populația orașului e reprezentată de oameni calificați în diferite profesii și meserii, 40 la sută din cetățeni sînt tineri. Anul trecut au venit să lucreze în construcții 2 400 tineri. Orașul numără acum — e o. cifră care merită să fie reținută ! — 24 000 constructori. Combinatul are „doar" zece mii de siderur- giști, dar de partea sa este vijtorul : numărul constructorilor va scădea, mulți dintre ei se vor „așeza" în oraș ca siderurgiști (vor fi în total 20 000, mai mulți decît cuprindeau, pînă, nu de mult, Reșița și Hunedoara la un loc).Rudă bună cu alți coloși ai monumentalului socialist, Combinatul îți amintește de sculptura imensă a hidrocentralei de pe Argeș. de cetățile fumegînde ale Ludușului sau Fîntîne- lor, de iluminația masivă a rafinăriei de la Brazi. Ga- lațiul și-a păstrat totuși vîrstele ca într-o secțiune de copac, are cercuri ale vîrstelor mai vechi, cartiere care își trăiesc ultimele ceasuri. Ne spunea moș Vasile Stamate, din cartierul Bădălan :— M-am obișnuit, locuiesc aici de 55 de ani. Copiii mei s-au mutat în oraș. Aici, în Bădălan, erau inundații, noroaie, bătăi de pomină : eram oameni necăjiți, căram saci 14 ore pe zi. Se zice acum că o să se întindă construcția nouă și peste Bădălan. E bine, nu ne pare rău, nimeni nu fuge de mai bine. Insă n-ar strica să lase o casă, să se vadă cum am trăit înainte._Gîndirea pe ansamblu, gîndirea planificatorului industrial s-a extins în ultimii ani și asupra orașelor ca ansambluri, ca „sisteme urbanistice" : noul nu mai „pătrunde" ca în primii ani ai construcției socialiste, nu mai este o implantat.ie, ci mai curînd o îmbrățișare care înconjoară cu grijă vechiul istoric si de valoare, îi respectă stilul, specificul. Urbanistul — vorba lui moș Stamate — Iasă „o casă", să se știe cum a fost, lasă orașe întregi, cînd au valoare. Zone ale Sibiului sînt „ocolite" cu grijă, în așa fel ca vechiul centru să nu fie hibridizat cu blocuri noi ; la fel Sighișoara și alte orașe își așează masiv cartiere noi și industrii noi într-o îmbrățișare care nu închide perspectiva orașului, ci o unește în armonie cu trupul împrospătat al țării.
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SSSESOBSBSESe petrec, în viața urbană de azi, fenomene inedite și interesante : unele orașe, deși se dezvoltă, se... contractă, altele, revăr- sîndu-se peste granițele lor, ajung să-și dea mîna. „Micșorarea" e o urmare a trecerii de la orizontala semi-rurală la verticala urbană : Pașcanii, de pildă, urmează în planurile urbaniștilor să-și întreiască populația și totuși să-și re- strîngă suprafața, de la 247 hectare, la 129. Fenomenul— care vizează treptat o serie de orașe întinse pe orizontală ca Vaslui. Zim- nicea. Tecuci, Alexandria— va avea o urmare paradoxală : dezvoltarea orașelor va duce la mărirea terenurilor date agriculturii. Iar verticalele blocurilor de cîte 11 etaje nu vor strimta viața orășeanului, ci îi vor scurta distanțele, îi vor apropia pe oameni, le vor permite să recucerească teritorii de iarbă verde, parcuri de odihnă, locuri de joacă pentru copii.Tot atît de inedită este micșorarea numărului de întreprinderi : la fiecare gigant industrial nou apărut, dispar, ca nerentabile și insalubre, tot felul de ateliere mărunte ; în situațiile statisticienilor, numărul întreprinderilor scade, și, o dată cu ele. numărul unor localități — foste comune, care se întind spre prin a fi dernizate oraș și sfîrșesc înglobate și mode acesta.

Căci orașul „mișcă", orașul călătorește. Valea Jiului, după 15 ani de sistematizări și planificări, între care ultimii trei ani au adus 4 300 zintă oraș sînt mînd nicipiului cca 150 000 locuitori, zece „cartiere" cuprind între ele Vulcanul — înainte de război, o localitate ve- getînd din cauza șomajului, iar acum un orășel de 24 500 locuitori — Lupenii, nume de nobilă și eroică rezonanță, ca și alte așezări, a căror viață grea și amară adusese înainte a- cestor meleaguri numele de Vale a Plîngerii. își întind mîinile, prin combinate care le apropie. Brăila cu Galațiul, Bacău cu Buhuși, Săvinești, Piatra Neamț, iar Găvana cu Colibași și Bradu dau Piteștilor un teritoriu de adevărată metropolă. unind platforme industriale diverse. Tot astfel, și-au dat mîna, pe cîteva zeci de kilometri, Mamaia cu Mangalia, avînd ca verigă de unire Constanta : faptul se vede foarte bine vara, cînd litoralul alcătuiește o plajă neîntreruptă, plaja unui „hotel" de 47 000 locuri (mrj precis : 63.000 locuri înanul 1969 — socotind numai locurile de cazare în hoteluri, vile și sanatorii ale statului).

un spor apartamente, acum un fel de întins pe 40 zece localități împreună zona Petroșeni,
masiv de repre- vast km : for- mu- cu Cele

de plimbări și alte distracții — avem o gară nouă, magazine universale spațioase. o sală de sport și — mai bine să n-avem nevoie, dar e bine să știi că există — un spital mare, cu 400 de paturi. Așteptăm ' ștrandul, bazinul de înot, stadionul : știm că vor veni.Să facem acum un salt peste Carpați, de la acest oraș ultra-nou la o cetate străveche, care — la prima vedere — n-a primit dotări industriale atît de mari ca alte orașe. în fereastra a- vionului. Deva desemnează un triunghi alcătuit din trei înălțimi : cetatea de pe deal, care amintește de comorile legendare pe care le-ar fi ascuns cu două mii de ani în urmă dacii, sub panglica Arieșului; un turn modern, o construcție uimitor de înaltă (coșul de fum înalt de 220 metri e cea mai înaltă construcție industrială românească) șl, în sfîrșit, o replică sub forma unui mare bloc turn.Decenii la rînd. Deva a fost un centru^ administrativ — și a rămas astfel și în anii noștri, cînd au început să se încrucișeze pe aci, ca rezultat al industrializării masive a regiunilor din jur, fonta și otelul, cărbunele și cuprul. între Hunedoara și Petroșeni, Deva a devenit întrucîtva și un „dormitor" al numeroșilor ingineri și tehnicieni de la cetățile industriale din jur, (fiecare al treilea bărbat al orașului lucrează la Hunedoara, Si-

plexul de șantiere al noii termocentrale (vistieria e- nergetică a regiunii, 880 MW) — am văzut că orașele noastre se mișcă nu numai lateral, dînd mina cu urbiile din jur, înaintează nu numai în viitor, dar și... în trecut: înnoirile de aici au pus în valoare și monumente ale trecutului, vestigii arheologice de inestimabilă valoare — pînă acum cîteva decenii parcă menite uitării. îți amintești de Constanța, ale cărei șantiere moderne au scos la iveală așezări ale portului antic și au dat lumii un muzeu nou, de tulburătoare originalitate, de Sighișoara, unde excavatorul e adesea înlocuit cu o cazma prudentă, pentru că la tot pasul construcțiile viitorului citadin scot la iveală comorile inedite aîe unor așezări românești vechi de secole.Soluțiile fuseseră simple și puține atunci cînd posibilitățile țării erau limitate, dar creșterea puterii sale economice a pus pe planșeta arhitectului — pentru fiecare problemă de rezolvat — un evantai de posibilități. S-au născut dispute înverșunate și creatoare — ce să clădești aici ? cît de înalt ? cît de ieftin ? — din care s-au ivit și se ivesc monumente originale, care vor rămîne peste ani. Nu - există monument modern ivit fără schimburi de opinii, controverse sau chiar contestații; la naștere, unele erau considerate urîte, cum erau privite la

cu
CREATOR AL UNEI

VASTE CULTURI

— Orașele sînt piatră plus suflet, ne spune Erz- sebet Halasi (un nume cunoscut în Oradea : e actriță a teatrului de aci). Vreau să spun că arhitectura e doar decorul orașului, iar piesa — dacă mi-e permis să mă exprim în termenii meseriei mele — o jucăm noi, locuitorii. Cultura, se spune, reflectă sufletul unui popor; tot astfel, ea o- glindește fizionomia unui oraș. Fără cultură, piatra e la fel de neînsuflețită ca într-un oraș fără oameni. De fapt, țara noastră trăiește acum ceasurile unor mari prefaceri, pe care le înregistrăm cu toții, dar ale căror sensuri se vor dezvălui deplin în lor noștri abia vin.— în ce sens T— în sensul între consum Practic — cîteva milioane de oameni au trecut în ultimii ani la „viața de oraș". Acești oameni se află încă în faza de consumatori ai culturii: ei stau cu milioa
nele în fața micului ecran

fața ochi- in anii ceraportului și creație.

ALE
ROMA

PULSAȚIILE URBEI

Orașul pulsează : se contractă și se lărgește. E un lucru vizibil nu numai pe litoral — a cărui populație turistică, de români și străini, are o ritmicitate tot atît de precisă ca a păsărilor migratoare — dar și în viața Iașilor (tot atîția studenți cîți avea toată țara în 1938) sau a Clujului.— Orașul meu mă farmecă — ne spunea prof, dr. O. Fodor, membru corespondent al Academiei — pentru că împletește patina nobilă a trecutului cu tinerețea celor douăzeci de mii de studenți. Ei reprezintă ceva mai mult de o zecime a Clujului, iar vara le simți lipsa.— Cel puțin zece luni pe an — constata cu un zîm- bet academicianul Iuliu Nițulescu — studenții fac ca vîrsta medie a ieșenilor să întinerească. Fiecare oraș are un „geniu al locului", iar Iașii — e un lucru pe care îl admir la a- cest oraș — și-au păstrat, în ciuda ritmurilor înalte de dezvoltare, o atmosferă liniștită, vreau să spun un climat propice pentru o viață intelectuală spornică și studioasă. S-a construit imens — mai bine de un sfert din suprafața locuibilă a orașului a fost clădită în ultimii cinci ani — s-au ivit industrii mari, au înflorit instituțiile culturale. Dar pe deasupra locului s-a păstrat această liniște de cărturar, care se armonizează cu tinerețea vastei noastre populații studențești.Pulsații mai puțin vizibile, dar de mai adîncă semnificație economică, aduc în viața orașelor sezoanele muncilor structorii dornici să de lucru, teresele cer apărate și ele, așa în- cît gospodarii orașului veghează ca noul angajat să nu fie un element indispensabil muncilor din cooperativa sa agricolă. Această „controversă" se rezolvă prin faptul că agriculturii îi sosesc masiv a- liații de la oraș: tractorul de la Brașov, îngrășăminte- le de la Turnu Măgurele sau Năvodari, absolventul de agronomie de la Craiova sau Iași, semănătoarea de la București, zootehnistul, camioanele, mașinile de prășit — o multitudine de forțe mecanice și umane desfășoară pe ogor, în sere și incubatoare o mare bătălie pentru ajutarea țăranului. pentru eliberarea sa de muncile grele ale pă- mîntului. în cursul acestei lupte, satul însuși se apropie — prin munca de un fel nou a fiilor săi, prin viață și cultură — de nivelul o- rașului : la recenta întîlni- re cu președinți ai cooperativelor agricole, tovară- »ul Nicolae Ceaușescu a-

agricole. Conde la oraș sînt angajeze mînă Dar desigur, in- agriculturii se

mintea s-au construit aproape 427 000 locuințe, că numărul satelor electrificate a ajuns la 9 200, iar al televizoarelor de la sate la 176 000.In cicluri ample, ca respirația unui mare plămîn care învigorează întreg organismul, orașele — o dată cu baza lor de industrii, locuințe și îndeletniciri — încep să capete din agricultură o sumă crescută de bunuri.Omul de la oraș — unul din cinci cetățeni după vechea alcătuire — era o medie formată din cîțiva funcționari, cîțiva pensionari, mai mulți mici negustori, ceva avocați, pentru pricinile țăranilor ivite din- tr-o palmă de pămînt, angrosiști de cereale și personaje feminine, de felul domnișoarei Cucu descrise de Mihail Sebastian; la un loc aceștia dădeau micului orășel, de fapt un tîrg sau sat mai mare, pecetea de „provincie", cuvînt aproape de ocară, desemnînd orizontul mărunt și desuet al unor oameni lipsiți de ocupație.Cei doi oameni — din cinci cetățeni ai țării — care trăiesc azi la oraș sînt oameni ocupați. E unul din efectele sociale ale industrializării. Ocupați cu munci creatoare, productive, utile. O densitate mare de oameni activi o dă, de pildă, orașul ce a luat locul satului Onești : aici încep lucrul, dimineața. 25 OGO oameni. La fiecare trei, unul este chimist. Mai sînt apoi elevii. Media de vîrstă a orașului reflectă tinerețea lui. Aici, în acest oraș-etalon, s-a ivit o cotitură psihologică greu de conceput în urmă cu cîțiva ani. Un reporter a oprit la întîmplare cîțiva cetățeni și i-a întrebat dacă n-ar prefera să trăiască într-un oraș mai mare, să zicem București. Iată un răspuns dintre multe, al Emiliei Ciobanu, lucrătoare din comerț :— Ca mai toată lumea de aici, sînt cetățeană a orașului prin adopțiune. Cu cî- .țiva ani în urmă, poate mi-ar fi plăcut să plec în altă parte. Acum, orașul s-a aranjat, s-a gospodărit. îl prefer, am impresia că mi-e orașul de baștină.Soții Bularda (amîndoi salariați ai combinatului de cauciuc sintetic, care își exportă peste 40 la sută din producția anuală) fac o comparație cu Bucurestiul, mai greu de auzit cu cîțiva ani înainte :— Prefer orașul nostru, cu tot ce este nou, prefer distanțele mici. Avem tografe cu me ca la vem ca și bucureștenii același obicei cam prost — să ne înfundăm de multe ori în fața televizorului, uitînd

mer'a sau chiar Brad) la care s-a adăugat un contingent masiv de constructori proprii, de mineri proprii și de meșteri ai betonului.Dar la Deva — unde am de vorbă cu Al. Mo- primarul municipiu- și Gh. Străuț, secre- de partid la com-

început și Turnul Eiffel sau Statuia Libertății, dar pe urmă, cu trecerea anilor, s-au identificat cu fizionomia orașelor respective — și tot astfel s-au născut și se nasc sub ochii noștri zeci și zeci de monumente moderne, care marca istoria acestor Să privim cîteva. vor ani.
dede radio din Cluj : studiouri, cabine, tot felul instalații tehnice amplasate pe o clădire de 2 850 mp suprafață desfășurată ; finisaje speciale, tratament acustic, aer condiționat.Universitatea din Timișoara, pe malul Begăi, în continuarea nucleului existent : adăpostește 3 600 studenți. 10 amfiteatre cu un total de 1 300 locuri, o aulă de 500 locuri, o bibliotecă cu 400 locuri de lectură, un corp principal cu 7 etaje.Cel mai mare siloz de cereale din țară. Construcția impozantă e găzduită de Brăila.Un viaduct mai lung de un kilometru. Va fi suspendat la 45 de metri deasupra bălții Cătușa, legînd Galații de combinat. Lat de 18,20 metri și lung de 1 070, va patru fire de circulație pentru automobiliști, pentru cicliști, două pentru pietoni și — în centrală — două linii de tramvai. avea două zona

careHotelul „Ceahlău". Face parte dintr-o mare familie, cuprinde și hotelul Nord al Bucureștilor, cel din Piața ieșeană a Unirii și multe altele. Mai mic decît cel ieșean (240 locuri și 12 etaje, față de 340 ale ieșenilor) l-am ales totuși din cauza frumuseții pe care o oferă perspectiva spre muntele Pietricica, spre Ceahlău și spre noul oraș Piatra Neamț. Toate aceste hoteluri nou construite nu sînt numai un simplu loc de cazare, ci centre sociale ale orașelor, cu săli de conferințe, congrese sau banchete, cu restaurante și baruri, cu o mare diversitate de servicii. Decanul lor — totodată decanul de înălțime .al orașului București — va fi hotelul „Intercontinental" cu 24 de etaje, vecin cu Teatrul Național în construcție și cu un „hotel" al automobilelor — un parcaj subteran pe două nivele, cuprinzînd 950 mașini. Iar sub spațiile verzi înconjurătoare se va ascunde un mic centru comercial și de circulație pentru pietoni.Casa de cultură a sindicatelor din Suceava. Una din clădirile care încep să răstoarne, în ultimii ani, noțiunea de „casă de cultură". E un centru cultural multiplu și de mare intensitate tehnică — de pildă, sala principală, de 800 locuri, poate fi adaptată la fel de bine pentru cinema ca și pentru teatru — care întrunește funcțiile de expoziție, sală de cenaclu, bibliotecă.Cinematograful „Dacia" din Baia Mare merită amintit ca una din sălile mari — 800 de locuri — care se apropie de „vechea" sală a palatului din București (3150 locuri) prin trecerea spre aerul condiționat, adaptare modernă care — alături de lnsonorizare — va permite arhitecturii mari economii constructive la sălile de lucru sau spectacol, adăpostind un mare număr de oameni.Știți care e cel mal mare ansamblu urban nou construit ?îi spunea Balta Albă, dar numele de baltă și-a pierdut sensul. Acum se numește Titan, un nume mal potrivit dacă ne gîndim că singur acest cartier cuprinde o populație mai mare decît mai fiecare din principalele orașe ale României antebelice : 100 000 oameni. E vorba, alături de 32 000 apartamente, de un întreg sistem caracteristic urbanismului românesc modern : 11 școli generale, două licee, două școli profesionale, un cinematograf (650 locuri), două dispensare și șapte complexe comerciale. E urmat de Drumul Taberei, Berceni, Armata Poporului. Jiului si alte cartiere, o centură de blocuri înalte care îmbrățișează Bucureștii.

de televiziune, umplu sălile de spectacol, fac tirajul de milioane al presei să devină neîndestulător. . S-ar putea da cifre impozante despre numărul școlilor de toate gradele, al bibliotecilor, așezămintelor culturale, dar altceva voiam să subliniez aci. Un om încă neformat, pășind într-o ex-

]poziție de artă plastică, va zăbovi egal de mult în fața fiecărui tablou. Mai tîrziu însă, el începe să selecteze. Actul critic îl face să devină, din simplu consumator, un fel de colaborator, care asigură succesul sau eșecul unei lucrări artistice. Noi simțim asta de pe acum, în librării, unde omul nu mai cumpără indiferent ce carte, în sala de teatru, unde spectatorii nu mai vin în număr egal la .................... ‘ " Ulti-
, . omare mișcare artistică de amatori, au dat o strălucire nouă artei folclorice a românilor și naționalităților conlocuitoare. Treptat, masa orășenească devine creatoare de cultură ; într-un sens, simbolic, e un fel de mesaj către oamenii de artă, un mesaj care pledează împotriva simplei imitări a creației de pe alte meleaguri — a simplei „consumări" de experiențe artistice ale altora — și pentru poziția de creator adevărat, impregnat de specificul unei

indiferent ce piesă, mii ani au dezlănțuit

anpmîte școli, al locului în care trăim. Ambiția noastră — a actorilor români și maghiari din Oradea — este o ambiție foarte mare, dar îndreptățită : succesele noastre să reflecte prin calitatea lor înaltă viața nouă a orașului, condițiile noi în care trăim.Cuvintele actriței capătă

un sens și mai expresiv dacă le traducem în imagini cifrice. 1" abonamentelor de ziune era în 916 000, iar zilele următoare vor aduce mai mult ca sigur vestea vara lui 68 s-a trecut un milion, în peste 3 case, presa anul trecut exemplare.Orașul, să zicem fostul tîrg al Euzăului, pierdut în colburi liniștite, cu pensionari și parcuri vechi, trece prin febre agitate — praf răscolit de excavatoare, gropi proaspete, mase de tineri constructori veniți din cele mai diferite locuri și plini de neastîmpăr. Iar după ce prima febră trece, rămîne în loc un bulevard de blocuri-turn, al doilea, al treilea, un combinat, al doilea (sîrma, la Buzău, apoi zahărul și altele), iar după cîțiva ani viața se a- șează pe făgașuri din nou mai liniștite, dar o liniște prosperă, impregnată de cultură, cu personaje noi și tinere — maestrul calificat, noul meseriaș din „sectorul terțiar", sectorul de servicii — mecanicul auto, reparatorul de televizoare, proaspătul operator de cinema — pe urmă tînărul ziarist al tînărului ziar județean, mîine cronicar și prozator al noului oraș ; doctorul care în locul maladiilor epidemice are de-a face cu asteniile de primăvară ale ritmurilor urbane ; activistul care poate mai tînjește uneori, la greu, după vechea lui meserie de inginer sau constructor, dar urmărește cu un ochi permanent treaz și permanent plin de exigență înflorirea orașului „său" ; șoferul care umbla neras pe camioane și arborează, în autobuzul nou, o ținută în care se ivește cravata ; merceologul care vine la contractări ca să pledeze în favoarea gusturilor mai pretențioase ale concetățenilor și clienților „săi".Peste noua civilizație de asfalt ce se ridică deasupra suportului de complexe industriale se a- șează 82 de teatre, 17 filarmonici și orchestre simfonice. 45 de stații de televiziune si. subit, la activitățile orașului se adaugă una aproape uitată : el devine un loc demn de vizitat prin monumentele sale noi sau înnoite.Tîrgoviște își restaurează „Palatul Domnesc", capătă două expoziții, iar uzina de utilaj petrolier, extin- zîndu-se. se pomenește în fata vechiqlui val de apărare al orăătflui. Să dărî- me un monument istoric ? Nu se poate. Să rămînă în granițele ei actuale ? Cetățenii din Tîrgoviște si urbaniștii se pomenesc în fata unei probleme asemănătoare cu cea pe care o înfruntă falnica Alba Iulie. fostă cetate dacă si romană care caută azi un compromis între nobilele ei monumente de ieri si nevoile de azi ale construirii orașului ; mănăstirile moldovene. altă dată loc de refugiu, sînt acum mult mai aproape de noi datorită drumurilor asfaltate care se împletesc pe rețeaua industrială a noilor orașe moldovene.

Numărul : televi- 1967 de 0 TARĂ MAI DENSĂ

noastre mai aici cinema- aceleași fil- București, a-
Scuzele noastre pentru tot felul de edificii și cartiere bucu- reștene care n-au mai „încăput" în această înșiruire, dar care dau Capitalei o nouă monumentalitate — Opera, marele Pavilion âl Expoziției Economiei Naționale, Casa Scînteii. palatele radiodifuziunii și comunicațiilor, și multe altele, la care se adaugă siluetele de mîine ale Centrului do Televiziune, Aerogării Otopeni, Institutului Politehnic, Teatrului Național și atîtea altele.

:ă prin primă- de Radioul răsună milioane de a depășit de un miliard de

Ba-

Astfel toate distantele— prin avion, pe tren, pe asfaltul șoselelor modernizate — se scurtează : tara devine mai „mică" și e totuși mai mare, pentru că e mai înaltă. Orașele își pierd centrul, pentru că la periferia lor se ivesc noi centre de viată urbană. mai numeroase si mai confortabile, iar la fel, pe harta tării, orașele altă dată centrale pentru o regiune întreagă devin parte a unei competiții colegiale— întrecerea dintre județe. cu noile angajamente pentru anul 1969 — în care înflorirea fiecăruia e o condiție și un ajutor pentru înflorirea vecinului său.în același timp, sub monumente și clădiri crește un oraș subteran, al rețelelor de apă și canalizare ; e un lucru prozaic poate, dar un lucru important în viața fiecărui locuitor: consumul zilnic de apă pe cap de locuitor crește anul acesta d.e la 190 litri la 220. Kilometri întregi străbat Brașovul pe sub pămînt — kilometri de conducte noi — pentru a face față celor 5 000 de a- partamente construite în ultimii trei ani, noului complex sportiv cu un stadion de 90 000 locuri, celor 4 000 de apartamente — bulevarde, blocuri înalte pînă la 11 etaje — care încep să marcheze noul cartier din zona gării, gară nouă și ea ; ca un vultur cu aripile desfăcute

spre Valea Prahovei se ridică noua gară a Predealului, Se dau în funcție noi aeroporturi, au apărut cîteva zeci de clădiri noi ale poștelor și telefoanelor. Slatina sărbătorește zilele acestea introducerea telefonului automat. Brașovul, Constanta si alte municipii se leagă de București prin linie interurbană automată. A sporit imens consumul electric reprezentat de aparatele menajere, pentru că noua orășeancă din bloc ține să aibă în casă aspirator de praf, frigider, mașină de spălat, ca plăcută despăgubire pentru măturoiul, albia de rufe sau cotețul de găini de odinioară din curte....E greu, dacă nu imposibil, să cuprinzi tot a- cest tablou cu ochii mintii. Cît timp ați citit a- ceste rîndurl, s-au mai născut vreo zece „Ion" o- răseni. au mai venit, cu căciula în mînă, cîțiva candidați pentru angajarea pe șantiere, s-au mai ivit cîteva apartamente, s-a mai instalat ceva la fabrica mașinilor de calculat din Tîrgu Mureș sau la gigantul petrochimic al Piteștilor ; s-au mai săpat cîțiva metri pe pasajele subterane care vor ajuta bucureștenii să traverseze fără stop bulevardul principal al orașului și a mai respirat o dată plămînul gigant al 
U schimburilor dintre orașe, * dintre acestea și sate.

STRATEG
AL ÎNNOIRILOR:

PARTIDUL
wmmaiE poate si mai greu să cuprinzi tabloul viitorului. Cantitățile, liniile generale de dezvoltare sînt cunoscute. Inchipuiți-vă însă o navă a cărei direcție și viteză vă sînt cunoscute, dar care își schimbă nu numai locul în spațiu, ci și propriul ei volum, ba. mai mult, propriii ei pasageri. Cînd ne-am suit, eram cinci, și numai unul dintre noi călătorea în compartimentul numit oraș. Azi. compartimentul s-a lărgit : sîntem mai multi pasageri, dar la fiecare grup de cinci, nu u- nul. ci doi stau acum în o- ras. Mîine vor fi trei, apoi patru... — orășeni cu apartamentul lor. cu preocupările lor citadine. Și fiecare procent de creștere a numărului acestor pasageri — mîine de la doi la trei, poimîine de la trei la patru — va marca o nouă etapă în schimbarea întregii înfățișări a navei.Uitați-vă cu atenție, în drumeții, la poteca sălbatică pe unde calcă o capră : s-ar putea ca acolo să fie amplasamentul de mîine al unui mare calculator sau poate, mai prozaic, garajul subteran al vreunui nou cartier. Priviți cu atenție caietele geologilor : a- colo sînt hărți subterane ale pămîntului, semințele poate ale unor noi cartiere, cu bulevarde largi, cu blocuri, cinematografe, sauaruri și parcuri — sau poate trăsura de unire între două o- rășele care azi trăiesc încă separate.Orășelul de altă dată nu era decît un sat ceva mai mare. Satul de mîine nu va fi decît un orășel ceva mai mic. Munca agricultorului, de pe acum, a început să devină munca omului care conduce și întreține tractorul și camionul, munca o- mului ce analizează solul și îi determină foamea de îngrășăminte, munca specialistului în pompe, expert în astîmpărarea setei de care suferă pămînturile neirigate — într-un cuvînt o varie-, tate a muncii din fabrică sau de pe șantier. Agricultura este și va deveni tot mai mult o specialitate a expertului în tehnică, iar satul pe care îl părăsesc azi tinerii ce iau drumul o- raselor va fi regăsit, după ani. asemănător cu urbea în care s-au așezat. Căci industrializarea socialistă nu este numai un generator al urbanizării : este generato

rul de progres — pretutindeni și sub toate formele.Totul s-a născut din muncă. Iar dacă orașela mai cunosc greutățile dezvoltării, greutăți ale transporturilor, comerțului și diferitelor servicii, dorința cea mai mare a oamenilor este de a munci în așa fel, încît să le înfrîngă cît mai repede, pentru a face față creșterii impresionante a populației urbane și a exigențelor ei față de civilizația citadină. In orice critică, în orice propunere, în orice exigență, miezul principal îl alcătuiește această cerință de a se ajunge mai repede la scara marilor posibilități pe care le creează socialismul. Pentru că oamenii își dau seama că a crescut mult și gradul lor de pricepere șl înzestrarea tehnică de care dispun : totul este ca aceste capacități materiale și sufletești să fie folosite în mod plenar, major, pe liniile principale, cu sporul maxim dat de organizarea modernă. Aceasta e cerința marelui constructor-șef al șantierului României contemporane, a marelui stra'eg al înaintărilor noastre pe căile civilizației industriale moderne —-partidul milioanelor de comuniști ai țării. Un partid dinamic, o emanație a competențelor milioanelor de bărbați și femei care, în permanent schimb de idei și energii cu masa întregului popor, înalță edificiul național la altitudinile prevăzute de Congresul al IX-lea al P.C.R.Iată de ce, în aceste zile de sărbătorire a Republicii și a noului an, urările șl dorințele tradiționale, pentru sănătatea prietenilor și a familiei, pentru fericirea lor, se împletesc cu o Imensă, caldă și nerăbdătoare dorință de a munci mai bine, mai științific — cum o cere conducerea partidului — spre a ridica înfăptuirile anului viitor la înălțimea talentelor cetățeanului de azi, iar talentele, la nivelul înfăptuirilor și posibilităților mereu ivite. Orașul republican și socialist al anului 69 își serbează înflorirea, năzuințele, dorința fierbinte de a ridica țara românească la cotele înalte însemnate de partid, pe platformele înalte ale civilizației moderne.
La acest reporta:-ancho’â au colaborat R. CO'I- 
STANTINESCU, R. GHEORGHIU, A GOIANU, 
Gh. ȘASĂRMAN, precum și corespondenții 
„Scînteii".

Redactare : Sergiu FARCAȘAN.



PAGINA 6 SCÎNTEIA - luni 30 decembrie 1968

Adunări ale corpului profesoral din învățămîntul 

de cultură generală și superior

0 EXPRESIE A GRIJII PARTIDULUI SI STATULUI
PENTRU ȘCOALĂ Șl SLUJITORII El

emisiune pentru tineret.
19.00 — Telejurnalul de seară.
19,30 — Buletinul meteorologic.
19,45 - Invitație la drumeție.
20,00 — „Vîrsta timpului' — emisiune de

- „Te cînt Republică". Program 
Consiliului Central al U.G.S.R.

21,00 — Film artistic : „Diminețile unui băiat cuminte' 
Studioului cinematografic „București".

22,40 — Variațiuni pe peliculă.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii.

20,25 -

- Telex TV.
- Mini-baschet. Finalele

campionatului celor mal 
tineri participant! al bas
chetului. Transmisiune din 
Sala Floreasca.

- Să ne cunoaștem patria 
— emisiune pentru școlari. 
„Pe cărările vacanței".
„De 12 ori : bravo 1“ —

teatre

N. Holban. 
susținut de Ansamblul artistic al

producție a

UNIVERSITATEALuînd cuvîntul în fața a numeroase cadre didactice întrunite în aula universității, prof. dr. docent Ion Curea, rectorul Universității din Timișoara, a spus între altele : „Această hotă- rîre exprimă încă odată grija pe care o poartă partidul și guvernul dezvoltării învățămîntului și ea se adaugă hotărîrilor luate în acest an și în plenara C.C. al P.C.R. din octombrie 1967. Stimulentul pe care-1 aduce hotărîrea este foarte mare". Hotărî- rea publicată în presă — a spus conf. Nicolae Pârvu, decanul facultății de filologie — exprimă înaltul grad de apreciere a muncii acelora care au misiunea de a educa tînăra generație.Prof dr. Petru Lamoth, șef de catedră la Facultatea de fizică, a exprimat în cuvîntul său profunda mulțumire față de măsurile adoptate de conducerea de partid și de stat care atestă înalta pre-
UNIVERSITATEA

DINîn amfiteatrul „Nicolae Iorga" a avut loc ieri o adunare a cadrelor didactice și personalului tehnico-ad- ministrativ al universității ..Babeș- Bolyai". Luînd cuvîntul. prof. univ. Ștefan Pascu, membru corespondent al Academiei, rectorul universității, a subliniat că recentele măsuri asigură creșterea nivelului de trai al corpului profesoral, stimulează interesul pentru ridicarea continuă a calificării și cunoștințelor profesionale.„Partidul și statul nostru — a spus printre altele prof. Vladimir Hanga, decanul Facultății de Drept — face eforturi deosebite pentru așezarea patriei noastre în rînd cu țările înaintate din punct de vedere econo-

DIN TIMIȘOARAțuire a cadrelor didactice și grija manifestată pentru crearea condițiilor care să permită afirmarea tuturor cadrelor didactice — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care depun o muncă rodnică, stăruitoare.Au mai luat cuvîntul conf. dr. Cornel Olaru, șef de catedră la Facultatea de științe economice, Constantin Popovici, prodecanul facultății de arte plastice, asistenta stagiară Dorina Andru, de la Facultatea de fizică. care au relevat că recenta Ho- tărîre a Consiliului de Miniștri privind majorarea salariilor și experimentarea noului sistem de salarizare în întregul învățămînt demonstrează consecvența cu care sînt înfăptuite sarcinile trasate de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului în toate domeniile de activitate.
„BABEȘ-BOLYAI** 
CLUJmic și al nivelului de trai. Ridicarea continuă a potențialului economic al tării generează surse de ridicare a nivelului de viață al întregului nostru popor. Dovadă și hotărîrea Consiliului de Miniștri privind majorarea salariilor noastre, ale cadrelor didactice și personalului teh- nico-administrativ". Conf. Dumitru Pop, decanul Facultății de filologie, conf. Emil Oniciu, decanul Facultății de chimie, și conf. Constantin Olah. decanul facultății de studii e- conomiee au arătat că întregul nostru corp didactic universitar a primit cu o vie satisfacție hotărîrea privind experimentarea noului sistem de salarizare a cadrelor didactice începînd cu prima lună a noului an .

ÎN ȘCOLILE Șl LICEELE 
DIN CAPITALĂLa liceul „Nicolae Bălcescu" din Capitală a avut loc, de asemenea, o entuziastă adunare. „Recenta hotă- rîre privind majorarea salariilor în întregul învățămînt — arăta prof. Elena Olteanu — se înscrie pe linia măsurilor generale luate de partid și guvern pentru ridicarea necontenită a nivelului de trai, a bunăstării oamenilor muncii". Exprimîndu-și deplina satisfacție în legătură cu recenta hotărîre, prof. Gheorghe Călugărița și Elena Teodorescu au arătat că Hotărîrea Consiliului de Miniștri privind majorarea salariilor constituie un imbold și un stimulent deosebit și pentru cadrele didactice din toate generațiile.„Considerăm, a spus tov. Alexandrina Dinulescu, directoarea școlii generale nr. 150 în cadrul adunării de ieri din această școală — că noul sistem de salarizare reprezintă un semn al aprecierii, al recunoașterii și prețuirii muncii pe care o depunem pentru pregătirea tinerelor generații de cadre, necesare diverselor domenii de activitate.Aplicarea noului sistem de salarizare nu este o simplă majorare a salariilor — a spus profesoara Viorica Gavriș — ci se înscrie în ansamblul de măsuri prevăzute în documentele partidului nostru. Noua salarizare are un caracter științific și acest lucru constituie un factor mobilizator, stimulator pentru toți cei care lucrează în domeniul învățămîntului. Cuvinte asemănătoare, izvorîte din inimă, au fost rostite și de alți profesori cu experiență în domeniul pedagogic, oameni care au educat generații de tineri, astăzi specialiști

care lucrează în sectoare cheie din diverse domenii de activitate.în adunarea extraordinară a consiliului profesoral, de la Grupul Școlar de Construcții al Trustului 1 Construcții montaj, au luat cuvîntul mai multe cadre didactice, exprimîndu-și satisfacția pentru continua grijă și apreciere acordate de conducerea de partid și de stat școlii și slujitorilor ei. „Țin să mulțumesc și eu din toată inima conducerii de partid și de stat pentru această nouă dovadă a grijii partidului și statului nostru pentru continua îmbunătățire a condițiilor de viață ale oamenilor muncii din țara noastră", a spus prof. Costin Boiangiu. întreaga hotărîre, de la un capăt la altul, este străbătută de preocuparea pentru a asigura o răsplată cît mai judicioasă muncii profesorilor în raport cu funcția îndeplinită, pregătirea cerută pentru ocuparea ei, stagiul în învățămînt, calitatea activității instruc- tiv-educative, gradul didactic și condițiile specifice de activitate". „Am pășit de curînd la catedră. De la început am îndrăgit nobila misiune de a pregăti și educa muncitori calificați, a spus ing. Ioana Do du. Noua Hotărîre ne deschide nouă, cadrelor tinere, mari șanse de a urca treptele unei salarizări superioare. Au mai luat cuvîntul ing. Elena Petrescu, ing. Adrian Ceamba, ing. Mihai Predescu și ing. Virgil Io- nescu, care, de asemenea, și-au exprimat satisfacția pentru noua hotărîre și și-au exprimat hotărîrea de a munci cu toată priceperea pentru instruirea și educarea tinerei generații.

SUPLIMENTUL

REȚINEȚI• 5

în telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, cadrele didactice, personalul tehnic', economic și administrativ, din institutele de invățămînt superior și din școli, exprimîndu-și mulțumirea pentru această nouă dovadă a prețuirii muncii lor, se angajează să militeze cu hotărîre și perseverență pentru transpunerea în viață a directivelor conducerii partidului și a prevederilor Legii învățămîntului, privitoare la dezvoltarea și perfecționarea școlii de toate gradele din țara noastră. Toată puterea de muncă, priceperea și experiența slujitorilor școlii vor fi îndreptate spre ridicarea conținutului științific al procesului instructiv-educativ, spre formarea concepției marxist-leniniste și educarea patriotică și cetățenească a tinerelor generații, spre înflorirea culturii și științei în patria noastră — se arată în multe din telegramele trimise conducerii partidului.

Sentimentu
sublim

(Urmare din pag. I)care vor scoate lumina din valurile bătrînului Danubiu. Si nu puteam să nu mă gîndesc că doar cu cinci ani în urmă, la Gura Văii, o singură potecă te ducea la malul apei pe care treceau cercetătorii. Și ei mi-au spus: noi vedem de pe acum în oglinda Dunării imaginea viitorului baraj și a hidrocentralei. Și-mi aduc aminte de nopțile cu viscol și cu ger petrecute pe platforma plutitoare, cu oamenii care au pătruns departe în mijlocul fluviului pentru a-1 obliga să se retragă și să cedeze locul celora care-i vor transforma albia în acea zonă fierbinte de explozie a energiilor creatoare, gata să dea alt destin, altă menire acestor locuri atît de pitorești. Si le aud și acum vorba grea și plină de mîndrie. dar și plină de nostalgie: „oare vor ști toți cei ce vor veni pe aici peste ani și ani de zile să admire noile frumuseți create la Porțile de Fier, despre cei ce le-au făurit 7“Tot într-o toamnă îmi parvenise de la Petroșeni o știre care mi-a încălzit inima : Teatrul de stat din Valea Jiului a avut o sărbătoare, s-au împlinit 15 ani de la înființare. Trăisem acele zile de început, emoțiile pornirii alături de acești pionieri ai frumosului care, conștienti de menirea lor în transformarea fostei „Văi a Plîngerii" într-o „Vale a Bucuriei", s-au dedicat cu toată pasiunea. înfrîngînd atîtea și atîtea greutăți, artei pentru cei ce muncesc din greu în adîncuri. îmi aduc aminte de Lucia Sturdza Bulandra, acea stea nepieritoare a scenei românești. care a venit printre ei să împărtășeasiă aceste emoții și să le dea noi imbolduri. Nimeni din toți cei ce-au fost atunci prezenti nu va uita cuvintele de prețuire, de încurajare pe care regretata actriță le-a rostit în acea seară. Erau cuvintele unei mari artiste, ale unui mare om despre rosturile artei în făurirea unei lumi mai bune.Poate că dintre toate sentimentele șl năzuințele umane nici unul nu este mai trainic și puternic decît a- cest sentiment al dăruirii pentru un țel mare,’ al dorinței de a-ți încrusta numele în timpul tău, al dorinței de a-ți eterniza ființa perisabilă prin ceva care să dăinuie, să rămînă. în fiecare om zace undeva, mai ascuns sau mai puțin ascuns, un gospodar, un grădinar, un poet, un edil, un mare constructor, un om de stat, în fiecare om zace undeva dorul spre desăvîrșire, demiurgul. începînd cu preistoria, omul și-a încrustat semnul în pereții peșterilor, pe stînci, pe scoarța copacilor. Azi, numele lui este eternizat — înscris în timpul nostru — de opere durabile, mărețe, în fiecare colț de țară, pe sub vîrful munților, prin văi și printre dealuri. Stăpîn ca niciodată pe aceste meleaguri. conștient de rolul și de răspunderile sale, de perspectivele ce i le deschide opera de construire a socialismului, procesul de perfecționare a democrației socialiste, el se realizează ca om al obștei, ca făuritor al istoriei. Descătușarea și sporirea ce

lui mai grozav capital de care dispune societatea noastră — inteligența și conștiința umană — constituie acea energie formidabilă care asigură progresul vertiginos, ritmul tot mai susținut al mersului înainte. Această realizare a personalității umane este una dintre împlinirile cele mai de seamă ale zilelor noastre ; acea forță care vitalizează totul și ne a- jută să învingem și cele mai mari greutăți și obstacole. Oriunde ai descinde azi, îi vei întîlni pe acești oameni plini de dăruire, înfrățiți în munca hobilă de a da viață unor țeluri și planuri înnoitoare, pătrunși de o credință fermă în misiunea pe care o au de îndeplinit, oameni care scrutează cu privirea lor oglinda viitorului. Și dacă, uneori, un nor de oboseală ți-ar întuneca fața, această atmosferă plină de avînt, pe care o respiră o țară întreagă, îți redă curajul și elanul. Căci poate una din cele mai grele poveri ale existenței umane — sentimentul singurătății — este străină societății zilelor noastre. Dacă există un limbaj comun al socialismului, el constă tocmai în acele mii de fire vizibile și invizibile care leagă pe oameni unii de alții, el este tocmai acel limbaj al frăției, al solidarității, limbajul comun care ne face să avem aceleași interese întru progresul patriei noastre socialiste, de care beneficiem cu toții în egală măsură, acel limbaj comun care ne face să ne înțelegem dintr-o privire caldă, dintr-o strîngere de mînă prietenească.Am cutreierat în zilele lunii decembrie cu un grup de scriitori meleagurile natale. La Baia Mare ne-a întîmpinat un oraș modern de toată frumusețea, cu blocuri elegante, cu care s-ar putea mîndri orice metropolă. Ne-au întîmpinat oameni luminați, exigenți, culți și surprinzător de bine informați, cu care s-ar putea, de asemenea, mîndri orice metropolă. Izul de provincie mucegăită, atît de specific pe vremuri unor asemenea locuri, a dispărut de parcă n-ar fi fost niciodată. Apoi am trecut Gutinul ca să descindem în tara lui Pinte Gligor. Trebuia să avem în aceeași seară o șezătoare literară la Sighetul Marmației, dar casa de cultură era învăluită în întuneric. Un deranjament în rețea ne jucase festa. Părea, irosit drumul, irosită ziua, irosită șezătoarea. Ne-a cuprins un sentiment amar, dar înainte de a renunța cu totul, am făcut o ultimă încercare. Ne-am dus la uzina electrică. După ce aflasem că este vorba de o reparație, de o zi anunțată de dinainte, ne-am adresat totuși unui grup de tineri electricieni de la deranjamente (explicîndu-le situația în care ne găsim) și peste o oră în casa de cultură s-a aprins lumina. Pentru noi toți, acea lumină a însemnat mai mult decît desfășurarea unei șezători literare. A fost o părticică din marea lumină care ne conduce pașii, a fost lumina în care ne puteam vedea mai bine, lumina acelei solidarități, a acelei răspunderi comune, care ne unește în marea familie a timpului nostru socialist de care sîntem atît de mîndri.

• Opera Română : Apus de soare
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nlcnlc — 
19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Comedie pe întuneric — 
15 ; Victimele datoriei — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Sfnr ul 
pămîntului — 15 ; Melodie varșo- 
viană — 20.
• Teatrul „C.I. Nottara” (sala Ma-
gheru) : Vijelie în crengile de sa
ssafras — 19,30 ; (sala Stuaio; :
Femei singure — 20.
• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor
— 20.
• Teatrul Glulești : Visul unei 
nopți de iarnă — 10 ; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Adre- 
sanții necunoscuți — 10. Andro- 
maca — 19.
• Teatrul evreiesc de stat : Tnttl- 
nire pe culmi — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I.L. Cara- 
giale" : Don Quijote — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Comici vestiți 
a! revistei — 19,30 ; (sala din calea 
Victoriei nr. 174) : Fra Diavolo — 
19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu* : De la Bach la Tom Jones 
— 20.
• Circul de stat : Circul „Aeros" 
— 10.

DE ANUL NOU

LA TOATE UNITĂȚILE DE DIFUZARE A PRESEI, LA 
DEBITELE O.C.L. SI MAGAZINELE COOPERAȚIEI DE 

CONSUM

al ziarului „Scînteia"
DIN CUPRINS <

48 de pagini bogat ilustrate

• 20 000 000 DE PASAGERI ÎN BOLIDUL TIMPULUI: Intr-o secundă
— zece milioane de operații o București—lași— de la 5 zile la 5 ore
• în fiecare oră — din 300 de cetățeni ai țarii, unul e în tren sau în 
avion • Un oraș cît Clujul într-un an • La fiecare oră — investiții de 
7 milioane de lei.

• NOUTATI INDUSTRIALE ROMANEȘTI ÎN 1968.
• RENDEZ-VOUS ÎN LUNA ÎN ANUL 2000 I „Iarba miraculoasă" a 

fanteziei cosmice ; spre Lună pe o corabie cu pînze • De la Galilei 
la Gagarin • în aceeași zi : arșițe supratoride și înghețuri ultrană- 
praznice o Urma unei tălpi de om pe solul lunar ? Ploaie cu... bulgări 
de diamant o O declarație în exclusivitate pentru dv. a cosmonautu
lui Borman.

• CONTRABANDIȘTII ÎN CAPCANA (micro-roman polițist autentic)
— O ilustrată suspectă • întâlnirea din pădure • Cocoșeii din cavou
• Cheia cifrului și urma descoperită de colonel.

• SPLENDORILE PALATELOR Șl TRAGEDIA FAVELEI ÎN CARNA
VALUL DE LA RIO • Confetti contondente și slăbiciunea cosmetică a 
zeiței Jemanjâ • Trec cohortele regelui Momo • Cad măștile • Dolce 
vita.

• CUNOAȘTEȚI TAINA CĂSNICIILOR FERICITE? O anchetă pe 
treptele tuturor vîrstelor • Trei reporteri în căutarea rețetelor fericirii.

• INEDITUL ALB AL SPAȚIULUI MIORITIC • Poezia, panoramica, 
turismul și sportul în iarna carpatică.

SATIRĂ, ANECDOTE, CARICATURI, TESTE ETC.

Contururile clare
ale perspectivei

* « 
, $

noastre
(Urmare din pag. I)zează larg capacitățile creatoare ale poporului, devine, pas cu pas. realitate ; de pe eșafodajul realizărilor de pînă acum, în dezvoltarea economiei, științei, culturii, se vede clar și sigur viitorul către care pășim.Mîine ne vom lua rămas bun de la anul 1968 — an în care într-o singură zi s-au produs și au intrat în circuitul economic peste 76 000 Kwh de energie electrică, peste 13 000 tone de oțel, aproape 9 500 tone de laminate, peste 55 000 tone de cărbune, 70 tractoare, aproape 1 700 000 mp țesături. 90 de autocamioane, 200 000 perechi de încălțăminte. In 27 de zile realizăm acum. în al treilea an al cincinalului întreaga producție industrială a anului 1938. Comparațiile vorbesc de la sine. Ele ar putea fi multiplicate cu alte asemenea exemple din domeniul investițiilor și al agriculturii, din transporturi și circulația mărfurilor.Aceste realizări, înscrise ca fapte reale în cronica anului pe care îl încheiem, exprimă potentele mereu crescînde ale economiei noastre naționale, dinamismul ei, confirmă în mod obiectiv realismul politicii economice a partidului, faptul că fiecare dintre prevederile fixate corespund posibilităților noastre, resurselor materiale, tehnice și umane ale țării. O confirmare strălucită în acest sens o constituie și ritmul în care s-a dezvoltat producția industrială în primii trei ani ai cincinalului. Pe a- cești trei ani se prevedea ca producția industrială să crească anual într-un ritm mediu de 10,7 la sută. In realitate, s-a obținut 12,3 la sută. Aceasta a făcut ca tara noastră să se situeze consecvent printre țările cu ritmuri ridicate de dezvoltare. O asemenea confirmare o oferă și proporțiile de creștere a productivității muncii. — factorul hotărîtor al avîntului tuturor ramurilor producției materiale. Sînt astăzi multe, foarte multe întreprinderile industriale care își așează sporul lor de producție numai pe seama creșterii productivității muncii. Pentru 1968 ne-am planificat un ritm de creștere a productivității muncii în industrie de 7.3 la sută. In realitate, s-au realizat 8 la sută. Pe plan financiar volumul beneficiilor stabilite a fost depășit cu 1,5 miliarde de lei.Așadar, anul pe care-1 încheiem, este un an de creșteri cantitative și, mai ales, calitative. Este un an în care, potrivit programărilor din planul de stat, industria și-a consolidat și mai puternic poziția conducătoare în economie —creind noi premise progresului neîntrerupt al tuturor celorlalte ramuri de activitate. Pe această bază, s-a continuat dezvoltarea armonioasă a întregii economii, procesul de diversificare a producției materiale, al prelucrării calitativ superioare a resurselor tării. Aceasta a permis extinderea comerțului exterior, a colaborării economice cu țările socialiste, cu alte țări și, în ultimă instanță, participarea mai intensă a tării noastre la diviziunea internațională a muncii.Pentru agricultură, anul 1968 — din punctul de vedere al condițiilor climatice — nu a oferit posibilități prielnice creșterii producției. Și, totuși, a- cest important sector de activitate a trecut cu bine „examenul" greu la care a fost pus în primăvara și vara acestui an, cînd am avut o secetă prelungită. Este cunoscut că datorită măsurilor luate de partid, bazei materiale cu care este dotată agricultura, hărniciei țărănimii, efectele secetei au fost preîntîmpinate în bună parte ; s-au obținut recolte care asigură aprovizionarea satisfăcătoare a populației și a industriei. în ceea ce privește sectorul zootehnic, numărul de animale la unele specii a devansat ritmul de creștere prevăzut, atingînd chiar nivelul stabilit prin plan pentru anul 1970. In cei trei ani ai cincinalului s-a consemnat o creștere a producției în strînsă concordantă cu sarcinile prevăzute de Congresul al IX-lea al P.C.R.In fine, planul de investiții s-a îndeplinit în con

diții mai bune decît în anii trecuți, realizîndu-se un volum de investiții mai măre cu 13,5 la sută față de 1967. Noile capacități puse în funcțiune la termen sau chiar mai devreme, realizarea parametrilor proiectați au sporit forța economică a tării.O expresie concludentă a realismului sarcinilor planului cincinal ne este dată și de nivelul la care s-a realizat venitul național planificat. Industria și agricultura, la care se adaugă transporturile, comerțul și prestările de servicii, au dat importante acumulări bănești, care au făcut posibilă creșterea cu 7 la sută a venitului național față de anul trecut — nivel superior celui stabilit prin planul cincinal. Este o confirmare că anul pe care-1 încheiem se distinge prin importante progrese calitative în domeniul organizării producției materiale, că el reflectă eforturile generale de creștere, pe baze planificate, a eficientei în toate domeniile vieții economice — obiectiv fundamental cuprins în documentele Conferinței Naționale a partidului.Accentuarea dezvoltării laturilor calitative ale producției, creșterea într-un asemenea ritm a venitului național, au făcut cu putință ca în anul pe care îl încheiem, veniturile oamenilor muncii să fie cu aproape 10 miliarde de lei mai mari decît în 1967. Sporirea veniturilor populației a fost însoțită — și se reflectă — în creșterea vînzărilor de mărfuri, în orientarea oamenilor muncii spre achiziționarea unor produse de folosință îndelungată, spre construcții de locuințe proprietate personală, spre dobîndirea unor bunuri care nu pot fi procurate în asemenea proporții decît în situația consolidării generale a nivelului de trai al populației.Revenind la întrebarea „ce ne va aduce noul an ?“ răspunsul poate fi formulat cît se poate de limpede. Ce avem de realizat în 1969 și ce rezultate vom dobîndi în pragul lui 1970 — se cunoaște încă de la lansarea actualului program de dezvoltare a întregii vieți economice, sociale și culturale, eveniment petrecut cu peste trei ani în urmă. E drept, unele modificări au intervenit față de sarcinile inițiale. Unele din principalele prevederi în domeniul industriei, agriculturii, și din alte ramuri ale producției materiale se situează încă de pe acum Ia nivelul lui 1970. Altele vor deveni realitate prin înlăturarea unor deficiențe — cum este situația în domeniul investițiilor unde în anul viitor, în mod obligatoriu, cele 50 de obiective și capacități nepuse în funcțiune în acest an vor trebui conectate la circuitul economiei naționale, alături de cele programate pentru 1969. Efortul constructorilor și proiectanților, al beneficiarilor noilor unităti industriale, va marca o înaltă concentrare, dacă ținem seama că se prevede realizarea unui volum de investiții mai mare cu 7 miliarde de lei față de anul precedent. Un asemenea program de investiții — realist conceput — prefigurează limpede contururile viitoare ale dezvoltării țării la sfîrșitul lui 1929.Vom continua să pășim viguros pe drumul industrializării țării — drumul progresului ferm al întregii noastre societăți. Ritmul de creștere a producției industriale va fi de 10.8 la sută fată de realizările preliminate pe anul 1968. Caracteristice în acest domeniu sînt însă nu numai accentuarea dezvoltării industriei constructoare de mașini, a energeticii, a altor ramuri hotărîtoare pentru dinamismul economiei noastre, dar și proporția de creștere a producției industriei bunurilor de consum. Prin plan urmează să se facă noi pași importanți pentru lichidarea rămînerii în urmă a producției în această ramură — preconizată de Congresul al IX-lea al P.C.R. — și sîntem siguri că această sarcină se va îndeplini, întrucît ritmul de creștere în domeniu) producției bunurilor de consum se situează. în 1969, la nivelul celui din sectorul mijloacelor de producție.In agricultură, în strînsă concordanță cu programul de dezvoltare prevăzut, se stabilesc creșteri importante pentru producția agricolă, care trebuie

să depășească cu 20 la sută preliminările anului 1968, cu accent pe sporirea producției de legume și în sectorul creșterii animalelor, al rentabilizării întreprinderilor agricole de stat.Asemenea sarcini, profund fundamentate, sînt realiste și mobilizatoare ; ele sînt rodul unor studii temeinice, amănunțite, ale realităților, ale cerințelor dezvoltării economice și sociale, ale transformărilor petrecute în toate ramurile producției materiale. Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie și sesiunea Marii Adunări Naționale le-au dezbătut în adîncime, le-au corelat, le-au definit corespunzător resurselor materiale și umane de care dispune țara noastră. Aș vrea numai să adaug că, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara amintită, elementul determinant al avîntului economiei noastre în actualul cincinal, al dezvoltării rapide a forțelor de producție, ii constituie justa repartizare a venitului național intre fondul de consum și cel de acumulare. Faptele arată că prevederile cincinalului — atît pentru perioada care a trecut, cît și pentru următorii doi ani — de a se aloca o parte însemnată din venitul național pentru acumulări constituie o linie justă, singura în stare să asigure mersul înainte al țării noastre pe drumul socialismului, ridicarea bunăstării materiale a oamenilor muncii.S-a creat, în acest fel, o corespondență între momentul realizării cu un an mai devreme a unor importante sarcini de dezvoltare a întregii economii naționale și creșterea nivelului de trai. Așa cum este cunoscut, în anul viitor se va generaliza sistemul perfecționat de salarizare și de majorare a salariilor ; salariul real mărindu-se cu 5,1 la sută, iar veniturile țărănimii destinate consumului — cu circa 6 la sută. Se vor înfăptui de asemenea, numeroase alte măsuri îndreptate spre ridicarea bunăstării oamenilor muncii. De pildă, în 1969. cheltuielile pentru acțiunile social-culturale se vor ridica la 33 miliarde de lei — cu 3,6 miliarde de lei mai mult decît se stabilise în cincinal. Cifre sporite se prevăd, de asemenea pentru învățămînt și cercetarea științifică, pentru sănătate, asigurări sociale și alte domenii legate de îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale poporului.Pășim, deci, în noul an cu satisfacția unor progrese certe, cu capacitatea de a vedea, de a cunoaște clar perspectiva. Această capacitate ne este dată cu precizie de cifrele planului de stat, de obiectivele fixate ministerelor, întreprinderilor, u- nităților din agricultură, institutelor de cercetare științifică și proiectare.Realismul perspectivei, capacitatea sa de a stimula larg puterea de creație a întregului nostru popor sînt viguros afirmate în aceste zile de angajamentele asumate de organizațiile județene de partid, de institutele de cercetări și proiectări, de colectivele de muncă din întreprinderi. Și oamenii muncii știu precis pe ce își fundamentează hotărîrea, știu ce resurse au la îndemînă, ce teluri trebuie să atingă și să depășească. O asemenea manifestare a inițiativei de a realiza și depăși importantele prevederi ale planului de stat pe 1969 se fundamentează tocmai pe încrederea întregului popor în prevederile planului, în politica partidului și statului. în același timp, angajamentele luate în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al X-lea al P.C.R., constituie o dovadă a hotărîril oamenilor muncii de a-și concentra neabătut eforturile pentru rezolvarea problemelor majore din fiecare domeniu de activitate, de a amplifica producția materială și spirituală. venitul național — baza sigură a ridicării, în continuare, a nivelului de trai al întregului popor, în esența lor, toate aceste angajamente sînt generate de perspectiva însuflețitoare pe care o deschide țării întregi politica profund științifică și realistă a Partidului Comunist Român — forța conducătoare a întregii noastre societăți.

cinema
• Lacul lebedelor J SALA PALATU
LUI - 19,30.
• Becket î PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ;
20.30.
• Astă seară mă distrez : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45. BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. )
• Urletul lupilor : CAPITOL — 1 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 . 18,30 ; 21.
• Profesioniștii : FESTIVAL — 8 };
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA -
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
• Aventurile lui Tom Sawyer : VIC
TORIA - 9 ; 11,15 ; 13,4%; 15,45 ;
18.15 ; 20,30.
• Moartea lui Joe Indianul X PU
BLICA - 9,30 ; 11,45 ; 14 ; ;
18,30 ; 20,45.
• Aventurile lu! Tom Saw: 
Moartea lui Joe Indianul : FLA^
9 ; 12,30 ; 14 ; 19,30.
• Aventura : CENTRAL — 8,30 ; x'
13.30.
• Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18,30 ; 
21.
• întoarcerea vrăjitorului : LUMINA
— 8,45—16,30 în continuare ; 18.45 ;
20,45.
• O sută unu dalmațieni : DOINA — 
9 ; 10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Mondo-cane : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Made in Italy : EXCELSIOR — 8,45 ; 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18 : 20.15.
• Orașul magic : GRIVIȚA — 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 18,15 ; 20,30.
• Operațiunea San Gennaro : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15 ; 
17,45 ; 20.
• Samuraiul î BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Judoka, agent secret : DACIA — 
8,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21. /
• Columna (ambele serii) : BUGEGI
— 9,30 ; 12,30 ; 16,30 ; 19,30, FLORJSAS- 
CA — 11,30 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, MIORIȚA
— 9,30 ; 12,30 ; 16,30 ; 19,30.
• Program pentru copii : FLOREAS- 
CA — 9.
• Neamul Șoimăreștilor : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Tafzan, omul-maimuță și Fiul Iul 
Tarzan : UNIREA — 15,30 ; 19.
• Fiul lui Tarzan : PROGRESUL —
10.30 ; 14,30 î 16,30 ; 18*30 ; 20,30.
• Winnetou (seria a IlI-a) : LIRA —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Blestemul rubinului negru : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,45 ; 20.
• Hombre : FERENTARI - 15,30 ;,18 J 
20,30, MUNCA - 16 ; 18 ; 20.
• Ziua în care vin peștii : GIUI F^TI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, POPULAR — 15,3Q ;
18 ; 20,30, RAHOVA — 15,30 ; 18 J/S&fcO.
• Duelul lung î COTROCENI — 15,30 ;
18 ; 20,30.
• Lustragiul Î PACEA — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Trei copii „minune14 : CRÎNGAȘI
— 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Prințesa : VOLGA — 9—16 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30.
• Căderea imperiului roman : VIITO
RUL — 10 ; 15,30 ; 19.
• Vera Cruz : AURORA — 9,30 ; 1L*5 : 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 
în continuare ; 18 ; 20,15.
• Vară fierbinte : MELODIA — f ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Planeta maimuțelor : MOȘILOR — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Ce noapte, băieți : FLACĂRA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Marianna, agentul 0555 : VITAN — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Heroina : COSMOS — 16 ; 18 ; 20.
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969-AN HOTĂRlTOR AL CINCINALULUI
Angajamente pentru 

la dezvoltarea
sporirea aportului științei
economiei naționale

CENTRUL DE STATISTICĂ

MATEMATICĂ
0 ÎNCHEIEREA ÎNAINTE DE TERMEN A UNOR LUCRĂRI 

PRIVIND CONTROLUL STATISTIC DE CALITATE 0 DETERMI
NAREA CONSUMULUI MEDIU DE GAZE ÎN CONSTRUCȚII 0 
ELABORAREA UNOR MODELE STATISTICO-MATEMATICE PRI
VIND PREȚURILE CU RIDICATA 0 ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ 
CERCETĂRII MEDICO-BIOLOGICE.► Colectivul de cercetători al Cen-► trului de statistică matematică al* Academiei Republicii Socialiste Ro- k mânia salută inițiativa celor trei *. institute de cercetare și proiectare► din sectorul 7 al municipiului Bucu-► rești, îndreptată spre întărirea con-* tinuă a legăturii dintre știință și* producție.► Colectivul de cercetători din► Centrul de statistică matematică* își ia angajamentul să îndeplinească , următoarele obiective principale:► 1. Scurtarea cu 10 la sută față de► prevederile planului a termenelor► de încheiere a acelor lucrări care , prezintă un deosebit interes pentrueconomia națională.2. încheierea cu 30 de zile înainte de termenul prevăzut a lucrărilor din faza de cercetare pe anul 1969 privind controlul statistic de calitate a secția textil-relon de la UF' Săvinești.bă răspundă prompt solici- jr din partea întreprinderilor li. .are urmează să se valorifice r teme de cercetare încheiate șt anume :— La Uzina „Rulmentul" din Brașov pentru utilizarea metodelor statistice la îmbunătățirea producției de rulmenți, prin stabilirea unor limite de control și a unor metode de control de calitate privind dimensiunile inelelor și bilelor de rulmenți, precum și stabili-

i

rea nnei metode de control a caracteristicii de rezistentă a bilelor ;— La Combinatul de industrializare a lemnului din Pitești, în vederea aplicării controlului statistic la debitarea buștenilor de fag in cherestea pentru grosimile de 25, 40 și 60 mm, putîndu-se obține o economie medie de 4 mm la seînduri și o economie de bușteni de aproximativ 7 la sută anual;— La Institutul de proiectare a construcțiilor și instalațiilor de gospodărie comunală pentru extinderea în alte orașe a studiului statistic al factorilor de simultaneitate in vederea determinării consumului mediu de gaze dintr-o construcție, ceea ce va contribui la stabilirea dimensiunilor economice ale conductelor și realizarea de economie de metal prin utilizarea conductelor de diametru mai mic.4. Sprijinirea Comitetului de Stat al Preturilor prin elaborarea unor modele statistico-matematice privind prețurile cu ridicata în industrie, ceea ce va contribui Ia îmbunătățirea activității economico-fi- nanciare.5. Acordarea de asistentă științifică privind prelucrarea statistică a datelor experimentale în tehnică, precum și specializarea unui număr de 5 ingineri propuși de întreprinderi, pentru controlul statistic al calității.Aceeași asistentă va fi acordată și științelor medico-biologice.

toare ; se va renunța astfel la import (1 000 000 lei valută în 1969) și se vor pregăti condițiile pentru oferirea la export a produselor în 1970 ;— punerea la punct a tratamentului termic al betoanelor pe liniile de panouri mari de Ia întreprinderile de prefabricate Roman și Craiova în scopul îmbunătățirii calității producției și reducerii consumului de abur tehnologic ;— introducerea în colaborare cu Institutul de proiectări pentru îmbunătățiri funciare (I.P.I.F.) a protecției anticorozive a tuburilor de beton precomprimat pentru sistemul de irigații din Terasa Brăilei, care va conduce la creșterea duratei de funcționare a instalațiilor ;— valorificarea în proiectare a rezultatelor cercetărilor efectuate în poligoanele experimentale de la Iași și Constanța prin reducerea cu 20 la sută a cheltuielilor suplimentare actuale pentru fundarea construcțiilor pe loessuri din orașele respective ;— introducerea la 4 organizații de execuție și realizare a circa 1500 apartamente cu procedeul de realizare al clădirilor de locuit cu ajutorul cofrajelor metalice plane universale, realizîndu-se o economie de 1 000 lei pe apartament ;— aplicarea în proiectarea tip a rezultatelor obținute în cercetările referitoare la folosirea profilelor din tablă subțire la realizarea obiecte-

lor de organizare de șantier, re- ducindu-se cu 30 Ia sută consumul de metal fată de soluțiile corespunzătoare actuale ;— introducerea unui nou sistem de Încălzire cu aer cald a halelor industriale incepind din 1970, care să conducă la reducerea cu 15 la sută a cheltuielilor de investiții pentru instalațiile de încălzire și cu 20 la sută a consumului de energie electrică ;— punerea la punct a unei metode pentru manipularea cărămizilor în pachete care să conducă la economii de manoperă de 4 ore și de cost de 25 Iei la 1 000 cărămizi ;— realizarea pînă în 1970 a unui ansamblu format din 30 proceduri și programe necesare introducerii ordinatoarelor electronice în calculul construcțiilor, care vor conduce Ia mărirea siguranței construcțiilor și la importante economii în proiectare ;— acordarea de asistente tehnice organizațiilor de construcții montaj pentru introducerea metodelor științifice de conducere și de organizare a producției și muncii studiate în institut.Colectivul de cercetători din institutul nostru se angajează să depună toate eforturile pentru traducerea în viată a obiectivelor propuse, considerind că în acest fel va contribui la creșterea eficientei activității sale, la organizarea valorificării în producție a rezultatelor obținute.
CENTRUL DE MECANICA

<’

INSTITUTUL DE CERCETĂRI

CONSTRUCȚII Șl ECONOMIA

noi

la

pentru

eu
pentru noilor

in 
de

______________ .NSTALAȚI______  
Șl CONTROL 0 1NSONORIZAREA

0 OPTIMIZAREA CONTROLULUI NEDISTRUCTIV 0 VALORI
FICAREA UNOR NOI TIPURI DE ULEIURI 0 INSTALAȚII AUTO
MATIZATE DE VERIFICARE 
UNOR HALE INDUSTRIALE.

îm- 
în 

ex-
0 REDUCEREA CONSUMULUI DE OTEL 0 NOI ELEMENTE 

PREFABRICATE DIN BETON PRECOMPRIMAT 0 COFRAJE ME
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Pornind de la faptul că rezul- t< te,le activității noastre exprimă îr/zesență contribuția ce o putem aduce alături de ceilalți oameni ai muncii la programul de dezvoltare a economiei naționale, ne luăm următoarele angajamente 1969 :— asigurarea condițiilor folosirea în construcții a tipuri de oteluri de înaltă rezistență pentru beton precomprimat (sîrmă amprentată și toroane), vederea reducerii consumului oțel;— realizarea în colaborare Institutul de proiectări a construcțiilor tip (I.P.C.T.) și Direcția generală a prefabricatelor (D.G.P.) din Ministerul Industriei Construcțiilor (M.I.C.) a unor noi elemente prefabricate de suprafață din beton precomprimat pentru acoperișuri de hale industriale, care reduc

consumul de armătură cu 20 sută fată de soluțiile actuale ;— elaborarea unei metode îmbunătățite de calcul pentru elementele de beton armat cu oțeluri superioare, in vederea reducerii de otel ;— perfectionarea instalației de pretensionare de 120 tf. pentru a fi oferită la export;— realizarea unei prese monofi- lare de 12 tf. pentru tensionarea to- roanelor care va permite renunțarea la import;— introducerea împreună cu Institutul de proiectare a construcțiilor tip (I.P.C.T.) a construcțiilor din panouri mari cu confort diferențiat prin punerea la punct a alcătuirii panourilor și îmbinărilor șî a tehnologiei de confecționare și montaj ;— extinderea aplicării în construcții a aditivilor plastifianti prin asistente tehnice date șantierelor de construcții și fabricii producă-

Colectivul de muncă al Centrului de mecanica solidelor al Academiei Republicii Socialiste România, în dorința fierbinte de a-și pune toate forțele creatoare în slujba ridicării nivelului tehnic, economic și științific al țării noastre, a întîmpinat cu satisfacție chemarea institutelor de cercetări și proiectări din sectorul 7 al municipiului București.Cu simt de răspundere, lucrătorii Centrului de mecanica solidelor au hotărît să-și orienteze tot mai mult întreaga capacitate de cercetare către sprijinirea realizării principalelor obiective ale dezvoltării economiei naționale și afirmării științei românești, luîndu-și următoarele angajamente :Ca răspuns la chemarea menționată, întregul colectiv al Centrului de mecanica solidelor se angajează să colaboreze strîns cu uzinele și întreprinderile productive pentru realizarea obiectivelor :— optimizarea, în anul 1969, a controlului nedistructiv al instalațiilor sub presiune fabricate la U- zina Vulcan și al conductelor magistrale montate de întreprinderea conducte magistrale Brașov. Prin aceasta se va asigura o calitate superioară și o siguranță sporită în exploatarea instalațiilor ;— valorificarea, începînd cu anul 1969, a două tipuri de uleiuri, înlocuitoare a produselor de import, cu proprietăți anti-stick-slip, studiate împreună cu Institutul de prelucrare a titeîului-Ploiești și Institutul de cercetări și proiectări mașini-unelte și agregate-București. Se vor realiza astfel, pe lîngă mărirea preciziei de prelucrare a ma- șinilor-unelte, și însemnate economii valutare ;— realizarea funcționării dinamice optime a mecanismelor de dis-

trlbuție, cu aplicație în anul 1970, la motoarele de autovehicule, fabricate de Uzina de autocamioane Brașov. Instalațiile respective de verificare și control automatizat vor contribui Ia îmbunătățirea metodelor de proiectare și la realizarea motoarelor cu viteze și puteri diferite ;— îmbunătățirea amortizoarelor și suspensiilor elastice pentru autovehicule, care va permite Uzinei de autocamioane Brașov și Uzinei Autobuzul București să realizeze, în 1971, produse cu caracteristici superioare. Se va obține astfel bunătătirea licenței actuale, funcție de condițiile rutiere de ploatare.In vederea introducerii unor metode de calcul, pentru îmbunătățirea calității și eficientei economice a proiectării, colectivul Centrului de mecanica solidelor va colabora strîns cu institutele de cercetare pentru a se realiza :— construcții de greutate minimă prin aplicarea, în 1969, a metodelor de calcul elaborate de Centrul de mecanica solidelor, la institutele republicane de proiectări ; insonori- zarea halelor industriale prin utilizarea rezultatelor cercetărilor din Centru, în anul 1969, la institutele de proiectări pentru industria u- șoară; aplicarea, în anul 1970, a metodei do calcul al cuptoarelor rotative de clincher de mare capacitate, cu inele de rigidizarc, la Institutul de proiectări pentru industria materialelor de construcții.în scopul realizării unei activități cu eficientă sporită, cercetările teoretice ale Centrului de mecanica solidelor vor fi astfel orientate incit să conducă la rezultate științifice legate strîns de nevoile economiei naționale.
Delimitarea circumscripțiilor electorale 
pentru alegerea deputaților în Marea 

Adunare Națională și in consiliile populare
In vederea alegerilor de depu- tați pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare ce vor avea loc la data de 2 martie 1969, prin Decretul nr. 1213 din 29 decembrie 1968 al Consiliului de Stat au fost delimitate cele 465 de circumscripții electorale pentru alege-

rea deputaților în Marea Adunare Națională.De asemenea, prin Decretul nr. 1214 din 29 decembrie 1968 a fost stabilit numărul circumscripțiilor electorale pentru alegerea deputaților în consiliile populare județene și al municipiului București.
V

PREGĂTIRI
ÎN VEDEREA ALEGERILOR

în întreaga țară au început pregătirile în vederea alegerilor de deputați pentru Marea Adunare Națională și pentru consiliile populare, ce vor avea loc la 2 martie 1969. Campania electorală a fost inaugurată prin adunări ale oamenilor muncii din mari întreprinderi și instituții din întreaga țară și din Capitală, care au avut loc în ultimele zile, pentru desemnarea membrilor comisiilor electorale județene, municipale, orășenești și comunale, precum și pentru comisiile electorale de circumscripție. De asemenea, au avut loc ședințe ale Birourilor executive ale Con-

siliilor locale ale Frontului Unității Socialiste, pentru desemnarea reprezentanților lor în comisiile electorale județene. Printre cei desemnați sînt muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, activiști de partid și ai organizațiilor obștești, cunoscuți maselor de cetățeni prin activitatea și experiența lor în viața politică și socială.Comisiile electorale județene și a municipiului București urmează să fie confirmate prin decret al Consiliului de Stat și să-și înceapă în curînd activitatea. (Agerpres)

150 DE ANI DE TEATRU
ROMÂNESC LA ORAVIȚAStrămoșească vatră de cultură românească de pe valea Carașului, Oravița a sărbătorit sîmbătă și duminică 150 de ani de la ridicarea primei clădiri de teatru și de activitate teatrală de amatori din țara noastră. De-a lungul vremii în acest „templu al Thaliei" au văzut lumina rampei scrieri dramatice ale lui Alecsandri, Ne- gruzzi, Caragiale, Vulcan, aici dăinuie amintirea unor personalități de neuitat ca Millo, Eminescu, Petcu- lescu, Agatha Bîrsescu, Zaharia Bîr- san și alți înaintași ai culturii și artei românești. în sala acestui teatru au răsunat melodii nepieritoare, ieșite din arcușul lui Enescu și Po- rumbescu, aici au cîntat Traian Gro- zăvescu și Maria Tănase, aici au prins viață scenică nenumărate creații dramatice locale, jucate de artiștii amatori orăvițeni și din satele din jur, români, germani, maghiari, sîrbi, pe care pasiunea artistică i-a unit spre destinul comun al prieteniei și frăției.în prima zi a manifestărilor cultu- ral-artistice, închinate acestui eveniment, a avut loc o sesiune științifică festivă în cadrul căreia oameni de artă, lectori universitari, cercetători și alți specialiști au evocat momente semnificative din activitatea teatrului din Oravița și a societăților culturale, literare și muzicale care au animat timp de mai bine de un secol viața artistică locală. în cinstea oaspeților veniți la festivități, teatrul de stat din Reșița a prezentat un spectacol omagial.

Duminică, după vernisajul expoziției — „Teatrul de amatori din Ora- vița“ — a avut loc o adunare festivă, la care au participat reprezentanți ai organelor județene de partid și de stat, ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, invitați din partea unor instituții culturale și artistice, numeroși artiști amatori din județul Caraș-Severin. Felicitîn- du-i pe artiștii amatori sărbătoriți, pentru îndelungata lor activitate pusă în slujba înfloririi artei, tov. Ilie Eăsui, membru supleant al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R.. președintele Consiliului popular județean, a înmînat formației de teatru de amatori ordinul „Meritul cultural" cl. a 2-a. Numeroși artiști amatori, bătrîni și tineri, au fost distinși cu diferite ordine și medalii, precum și cu insigna de evidențiat în munca culturală de masă.într-o atmosferă de mare însuflețire, participants la adunare au a- dresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, în care, exprimîn- du-și recunoștința pentru minunatele condiții create dezvoltării multilaterale a culturii și artei din patria noastră, se angajează să continue cu și mai multă dăruire tradițiile artistice ale acestor străvechi meleaguri românești.
Ă apărut revista

„STOLELE INSTITUTULUI DE STUDII ISTORICE 
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Nr. 6/noiembrie - decembrie 1968

CHEMAREA
Conferinței organizației județene Prahova a Uniunii 

Tineretului Comunist către toate organizațiile județene 
ale U.T.C., către întregul tineret al patrieiExprimînd dorința unanimă a ute- ciștilor, a întregului tineret din județul Prahova, de a participa activ la înfăptuirea mărețelor obiective ale desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră, Conferința organizației județene a Uniunii Tineretului Comunist adresează tuturor organizațiilor județene, întregului tineret al patriei o înflăcărată chemare pentru a întîmpina cea de-a 25-a a- niversare a eliberării României, al X-lea Congres al partidului printr-o participare activă la întrecerea declanșată între organizațiile județene de partid pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului de stat pe anul 1969, de dezvoltare a economiei naționale.în acest scop. în lumina hotărîri- lor adoptate de ultima plenară a Comitetului Central al U.T.C.. organizația județeană a U.T.C. Prahova se angajează să îndeplinească următoarele obiective :— Mobilizarea întregului tineret din întreprinderile industriale, de construcții și transporturi, din celelalte unități productive, la îndeplinirea măsurilor stabilite de conferința organizației județene de partid pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului pe 1969.— Antrenarea tinerilor Ia acțiunea de folosire judicioasă a capacității utilajelor, mașinilor și instalațiilor, de economisire a materiilor prime și materialelor, reducere a rebuturilor, de organizare științifică a procesului de producție, în scopul ridicării productivității muncii, reducerii prețului de cost și îmbunătățirii calității produselor.— In toate unitățile industriale, organizațiile U.T.C. vor dezvolta acțiuni proprii pentru antrenarea tineretului la îndeplinirea măsurilor stabilite de organizația județeană de partid în vederea depășirii producției destinate exportului, reducerii consumului de metal, a consumuri- ' lor tehnologice în rafinării, creșterii indicelui de utilizare a mașinilor în

secțiile de bază, pentru intrarea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați înainte de termenele planificate a obiectivelor industriale aflate în construcție.— Dezvoltarea interesului tinerilor pentru continua lor perfecționare profesională, îndrumarea a- cestora spre cursurile de ridicare a calificării și de specializare, spre u- tilizarea tuturor mijloacelor de informare tehnică și științifică. In a- cest scop organizațiile U.T.C. vor extinde olimpiadele și concursurile pe meserii, consfătuirile și sesiunile tehnico-științifice, schimburile de experiență, acțiunile de popularizare a cărții tehnice. Vor fi de asemenea generalizate inițiativele : „Fiecare tînăr muncitor, un bun meseriaș", „Fiecare tînăr, prieten al cărții tehnice" și altele.— Se va acorda toată atenția întăririi disciplinei în producție, folosirii integrale a timpului de lucru, respectării regulamentelor de ordine interioară, a normelor de securitate a muncii și a tehnologiei producției, formării unei puternice o- pinii de masă față de cei care au abateri de la disciplina muncii ; pentru aceasta vor fi extinse unele activități, cum sînt: „Fiecare minut folosit cu valoare maximă pentru producție", „Să economisim și să gospodărim cu grijă metalul", și alte inițiative asemănătoare, menite să influențeze pozitiv munca și comportarea tinerilor în producție.— Toți tinerii județului nostru, muncitori, cooperatori, ingineri și tehnicieni, elevi, vor da în anul 1969 o nouă amploare acțiunilor de muncă voluntar-patriotică, adueîndu-și contribuția la construcția obiectivelor social-cuiturale planificate, la înfrumusețarea orașelor șl satelor. Vor fi organizate șantiere ale tineretului la parcul și complexul sporturilor, casa de cultură și clădirea institutului de petrol din municipiul Ploiești, șoseaua Vălcni-Cheia și alte obiective în construcție. Prin munca

patriotică a tineretului va fi colectată și trimisă oțelăriiior patriei cantitatea de 35 000 tone metale vechi, va fi împădurită suprafața de 65 ha, vor fi întreținute 9 000 ha izlaz și pășune naturală și vor fi amenajate pentru irigații suprafața de 400 ha.Corespunzător nevoilor unităților agricole vor organiza în perioada vacanțelor do vară participarea unui număr sporit de elevi la efectuarea lucrărilor de întreținere a culturilor și de recoltare în întreprinderile a- gricole de stat.Valoarea totală a lucrărilor ce vor fi realizate de tineret prin muncă voluntar-patriotică se va ridica la 50 milioane lei, din care 30 milioane din lucrări cu caracter edilitar.Lărgindu-și aria de preocupări pentru antrenarea tuturor tinerilor la realizarea sarcinilor economice în industrie și agricultură, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist vor desfășura o largă activitate po- litico-ideologică. cultural-sportivă și turistică în rîndul tineretului. întreaga activitate educativă va fi subordonată cunoașterii și însușirii de către tineri a politicii interne și externe a partidului, formării și dezvoltării unei înalte conștiințe socialiste, promovării în rîndul tineretului a concepției înaintate despre muncă și viață, a calităților politice și morale proprii tînărului societății noastre.Conferința organizației județene Prahova a U.T.C. cheamă toate organizațiile județene ale U.T.C., întregul tineret al patriei să se alăture angajamentelor noastre pentru a ne exprima și în acest fel recunoștința față de Partidul Comunist Român, pentru grija permanentă pe care o poartă tinerei generații.Sîntem convinși că transpunerea în viată a tot ceea ce ne-am propus va exprima prin fapte profunda noastră adeziune la politica internă și externă a partidului și statului, va marca un nou și însemnat aport al tineretului la edificarea României socialiste.

CHEMAREA
Conferinței organizației județene Teleorman a Uniunii 
Tineretului Comunist către toate organizațiile județene 

ale U.T.C., către întregul tineret al patrieiConferința organizației județene a Uniunii Tineretului Comunist Teleorman, dînd glas sentimentelor celor peste 60 000 de tineri de pe aceste străvechi meleaguri românești, devotați trup și suflet politicii profund patriotice a partidului de propășire necontenită a României socialiste pe calea progresului economic și social, cheamă organizațiile U.T.C. județene, întregul tineret al țării să participe cu însuflețire la întrecerea ce se desfășoară între organizațiile județene de partid.Hotărîți să răspundem prin noi fapte de muncă durabile, mobilizatoare, grijii și încrederii cu care partidul și statul nostru ne înconjoară, considerăm obiectivele planului de stat pe anul 1969 — cel de-al 4-lea an al cincinalului, anul celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei — un program multilateral de activitate creatoare, de afirmare, alături de toți oamenii muncii, a energiilor noastre, a abnegației șl răspunderii, a spiritului revoluționar care ne e caracteristic.în cadrul conferinței noastre, cu un pronunțat caracter de lucru, au fost subliniate posibilitățile largi prin care tineretul județului Teleorman poate contribui la sporirea producției și ridicarea eficientei economice a tuturor întreprinderilor industriale pentru creșterea rentabilității tuturor întreprinderilor agricole de stat, a întreprinderilor de mecanizare a agriculturii, pentru întărirea economică a cooperativelor a- gricole de producție, pentru sporirea producției vegetale și animale, pentru îndeplinirea prin toate mijloacele a programului partidului de creștere a nivelului de viață al oamenilor muncii.în acest scop, organizația județeană U.T.C., întregul tineret din județul nostru se angajează solemn ca în anul 1969, la eforturile oamenilor muncii pentru sporirea producției agricole să se adauge contribuția sa proprie prin realizarea următoarelor obiective :— Participarea activă la muncă în cooperative a tineretului prîn efectuarea unui număr cît mai mare de zile-muncă pe tot parcursul anului, în special în perioadele de vîrf ale campaniilor agricole, executarea la timp și la un înalt nivel agrotehnic a tuturor lucrărilor agricole, astfel îneît tineretul să-șî aducă direct contribuția la realizarea unei producții agricole suplimentare în va

loare de peste 6 200 000 lei, concretizată prin obținerea unor producții suplimentare de grîu, porumb, carne, lapte, legume, struguri etc.In acest scop, îndeosebi în perioada de iarnă vom mobiliza tineretul la cursurile agrozootehnice de masă, pentru însușirea cunoștințelor necesare în vederea sporirii contribuției sale la creșterea producției agricole, a forței economice și a averii obștești a cooperativelor — condiție esențială pentru mărirea aportului agriculturii la dezvoltarea economiei naționale, pentru ridicarea nivelului de trai al țărănimii și al întregului popor.Prin folosirea judicioasă a parcului de mașini, executarea întreținerilor Ia timp și la nivel calitativ- superior a utilajelor, tinerii muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile de mecanizare a agriculturii din județ vor realiza 460 000 lei economii.— Prin extinderea volumului de lucrări mecanizate în legumicultura, în cultura plantelor tehnice, în zootehnie și transporturi, precum și prin lărgirea sferei de prestări la diferiți beneficiari se vor realiza venituri peste plan în sumă de 520 000 Iei.— Se vor obține 250 000 lei economii prin prelungirea duratei de funcționare a tractoarelor la 70 000 ore între două reparații capitale.— Organizația județeană U.T.C. Teleorman va mobiliza tinerii pentru obținerea unor cantități sporite de furaje, pentru gospodărirea chibzuită a acestora și va recomanda în 1969 pentru a lucra efectiv în zootehnie peste 1 000 tineri.— Efectuarea unor lucrări de îndiguiri, desecări, desființarea unor drumuri inutile din centrele gospodărești pentru introducerea în circuitul agricol a 1030 ha, lucrări a căror valoare se va ridica Ia suma de 3 000 000 Iei.— Lucrări de amenajare, îndiguiri, și întrețineri pentru irigarea a 1 500 ha, lucrări a căror valoare se estimează la suma de 7 500 000 lei.— Efectuarea de lucrări de desfundare și terasări, pentru plantarea a 200 ha. vii și pomi în valoare de 3 200 000 lei.— Participarea la lucrări pentru ridicarea capacității de fertilitate a pămîntului pe o suprafață de 900 ha.Un obiectiv princinal al chemării lansate de uteciștii județului nostru se referă la munca patriotică. In anul 1969, sîntem hotărîți să dăm o nouă expresie acestei tradiții glorioa

se a organizației noastre revoluționare, prin :— Întreținerea pășunilor naturale pe o suprafață de 1500 ha.— Plantarea a 30 000 pomi fructiferi ;— Pentru combaterea eroziunii solului vor fi efectuate lucrări de plantări in coastă pe o suprafață de 60 ha.;— Vom efectua împăduriri în fondul silvic și în cel comunal pe o suprafață de 50 ha, plantări de plopi în aliniament pe o lungime de 40 km și executarea lucrărilor de întreținere pe plantațiile tinere in silvic pe o suprafață de 100 ha.— Vom antrena tinerii Ia acțiuni pentru colectarea a 1 500 tone metale vechi.— Vom recolta 5 000 kg plante medicinale ;— Vom mobiliza tineretul la construirea a 10 cămine culturale și a 20 săli de clasă.— în cadrul acțiunilor de înfrumusețare a orașelor șl satelor județului vor fi efectuate lucrări în valoare de 15 000 000 lei.VALOAREA TOTALA A ECONOMIILOR REALIZATE PRIN MUNCĂ PATRIOTICA VA FI DE 16 000 000 LEI.Organizația județeană U.T.C. Teleorman este hotărîtă ca în cinstea celei de-a 25-a aniversări a eliberării României, a celui de-al X-lea congres al partidului, prin întreaga sa activitate, să-și mobilizeze toate resursele, toate forțele, întregul spirit combativ, revoluționar, pentru ca prezența sa în munca și viața tineretului să devină cît mai activă, cit mai eficientă.Adresăm uteciștilor, tuturor tinerilor, chemarea de a munci și învăța cu pasiune și perseverență, de a-și ridica necontenit nivelul de pregătire politică și profesională, de a face totul pentru ca preocupările organizațiilor U.T.C. să răspundă într-o mai mare măsură cerințelor și exigențelor actualei etape, să contribuie la afirmarea tot mai puternică a tineretului ca factor activ, dinamic, în procesul de înfăptuire a programului de dezvoltare multilaterală a patriei, de perfecționare continuă a orînduirii noastre, în opera de desăvârșire a construcției socialiste.Să dăm tuturor faptelor noastre de muncă patosul și demnitatea timpurilor pe care le trăim, să ne dovedim prin întreaga noastră activitate militanți neobosiți ai aplicării politicii Partidului Comunist Român, pentru înflorirea României socialiste.
CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT 

ÎNAINTE DE TERMENColectivul de muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari de la uzinele „Industria Sîrmei" din Cîmpia Turzii a raportat recent conducerii de partid și de stat îndeplinirea cu 7 zile înainta de termen a sarcinilor ce i-au revenit din planul pe anul 1968, precum și a angajamentelor luate. „încheiem anul 1968 cu un spor de producție de 300 milioane lei peste prevederile cincinalului pentru primii irei

ani — scriu tovarășii de la „Industria Sîrmei' în telegrama trimisă C.C. al P.C.R.Conștienți de răspunderile deosebite ce ne revin din directivele celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. și ale Conferinței Naționale, sîntem hotărîți să traducem în viață amplul program de creștere și perfecționare a producției siderurgice, să ne îndeplinim exemplar sarcinile de plan pe 1963*.

vremea
Timpul probabil pentru 31 decembrie 

1968, 1 și 2 ianuarie 1969 : Vremea se 
menține umedă și relativ rece, excep- 
tînd jumătatea de sud-est, unde se va 
încălzi ușor. Cerul va fi mai mult no- 
ros, vor cădea ninsori temporare, iar 
în jumătatea de sud-est a țării șl la- 
poviță și ploaie. Vînt potrivit, cu in
tensificări în cîmpia Dunării, Dobrogea 
și sudul Moldovei. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 16 și 
minus 1, iar maximele între minus 6 
și plus 4 grade. In București : Vre
mea se menține umedă și relativ rece. 
Cerul va fi mai mult noros. Precipi
tații temporare. Vînt potrivit cu unele 
Intensificări, Temperatura în creștere 
ușoară.
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Acțiunile forțelor
monetar

CORESPONDENȚA DIN TEHERAN DE LA NICOLAE POPOVICI
sistemului

Conferinței de la Karaci

viața internațională
Comerțul interoccidental 
afectat de dificultățile1

patriotice în apropierea
Saigonului

SAIGON 29 (Agerpres). — După ■cum anunță agențiile de presă, sîmbătă după-amiază unități ale artileriei americane și distrugătorul „Uss Isbell" au bombardat regiunea sudică a zonei demilitari
zate, unde se presupunea că există unele concentrări ale forțelor patriotice. Atacul a fost îndreptat în special asupra unor puncte situate Ia aproximativ 9 km nord-est de baza de la Gio Linh. De asemenea, superfortărețele americane „B-52“ au efectuat în noaptea de sîmbătă spre duminică șase raiduri de bombardament în mai multe regiuni ale Vietnamului de sud. Avioanele americane au lansat o mare cantitate de bombe asupra regiunilor din împrejurimile capitalei sud-vietnameze, asupra unor puncte strategice din apropierea orașului Ben Try, din Delta Mekongului, precum și asupra regiunii Platourilor înalte.Totodată, sîmbătă seara artileria forțelor patriotice sud-vietnameze â bombardat principalele poziții strategice ale trupelor americane din districtele Tang Bang și Duc Hoa, provocînd mari pagube materiale instalațiilor și clădirilor cartierului general al celei de-a 25-a divizii americane. Pozițiile americane se aflau la cîțiva zeci de kilometri de Saigon.

★HANOI 29 (Agerpres). — Citind postul de radio Eliberarea, agenția V.N.A. relatează că în timpul întreruperii ostilităților cu prilejul sărbătorilor de. iarnă, unitățile trupelor a- mericano-saigoneze au continuat actele lor agresive împotriva populației pașnice din Vietnamul de sud.La 24 decembrie, două avioane de vînătoare și două elicoptere americane au bombardat mai multe localități din provincia Mit Ho. Avioanele au mitraliat un grup de țărani care lucrau pe cîmp, omorînd și rănind mai multe persoane. în aceeași provincie, Ia 25 decembrie, artileria americano- saigoneză a supus unui tir două localități. • (Tot la 25 decembrie, aviațiacană a întreprins mai multe raiduri asupra unor localități din provincia

Tay Ninh, omorînd și rănind mai mulți locuitori pașnici. *HANOI 29 (Agerpres). — Agenția V.N.A. transmite că un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a denunțat energic Statele Unite ale Americii care trimit avioane militare pentru a viola spațiul aerian al R. D. Vietnam. Purtătorul de cuvînt a arătat că la 27 decembrie avioane americane au atacat cu rachete o comună din provincia Nghe An. *HANOI 29 (Agerpres). — La invitația Comitetului pentru pace din R. D. Vietnam, la Hanoi a sosit într-o vizită de prietenie o delegație a Mișcării pentru pace din Franța, în frunte cu Andre Sou- quiere, secretar general al Mișcării franceze pentru pace, transmite a- genția V.N.A.

NEW YORK 29 (Agerpres). — In cadrul unei declarații de bilanț, făcută la New York, Arthur Watson, președintele Camerei Internationale de comerț, s-a pronunțat în favoarea unei revizuiri internaționale a actualelor parități ale principalelor monede occidentale.„Ceea ce este îngrijorător — a arătat el — este creșterea presiunilor îndreptate spre impunerea de restricții severe schimburilor internaționale și circulației capitalurilor pentru remedierea dificultăților financiare. Această tendință este puternic resimțită în S.U.A., unde la numai un an după încheierea negocierilor din cadrul „Rundei Kennedy", sînt.cerute noi restricții cantitative ale importurilor, încercîn- du-se să se justifice cele deja ho- tărîte prin influenta pozitivă pe care o au asupra balanței de plăți". „Un studiu internațional și o revizuire a mecanismului actual al cotelor de schimb vor constitui o primă măsură salutară".Tendința de creștere a rezervelor monetare mondiale sub influența dezvoltării comerțului și a drepturilor speciale rle extragere asupra Fondului Monetar Internațional nu constituie, de fapt, un substitut, ci mai degrabă o măsură complementară" — Watson.Pe de interviu kuricr". ..Karl Blessing, a declarat că în anul 1969 nu este de așteptat o reevalua-

re unilaterală a mărcii vest-germane. El a precizat, totuși, că o asemenea măsură ar fi posibilă în baza unor acorduri multilaterale. După ce și-a exprimat dorința ca principalele țări capitaliste să accepte o modificare a parității monedelor ' !or naționale, guvernatorul Băncii vest-germane a adăugat că o astfel de măsură nu ar putea constitui, totuși, obiectul unei conferințe internaționale. -întrucît ar risca declanșarea unor speculații nestăvilite pe piața schimburilor valutare.In acest interviu. Blessing admite pentru prima dată, că el personal a înclinat mai mult în favoarea reevaluării mărcii (în proporție de 4—5 la sută) decît pentru măsurile adoptate de guvernul R.F.G. menite să restabilească echilibrul balanței de plăți excedentare. Se știe că pentru substituirea reevaluării mărcii, guvernul de la Bonn a hotărît majorarea cu 4 la sută a taxelor la export a

Cooperarea regională in dezbaterea

intens
ameri-

a spus în încheiere A.altă parte, cu prilejul unui acordat revistei „Industrie- guvernatorul Băncii R.F.G.,

CONSULTĂRI ALE
NOII ADMINISTRAȚII AMERICANEKEY BISCAYNE 29 (Agerpres).:--. în cursul zilei de sîmbătă, președintele ales al S.U.A., Richard Nixon, s-a întîlnit la vila sa din Key Biscay- ne (Florida) cu principalii săi consilieri de politică externă și internă în vederea elaborării principalelor măsuri pe care noua administrație va trebui să le ia în primele trei luni după preluarea puterii. La reuniune au participat viitorii secretari de stat și ai apărării William Rogers și Melvin Laird, Henry Kissinger, consilier personal al lui Nixon, și vicepreședintele ales, Spiro ' Agnew.Potrivit agenției Prance Preșse, președintele Nixon a cerut colabora-

lorilor săi în domeniul politicii ne să-i prezinte, înainte de 20 rie 1969, o serie de propuneri (lerea soluționării războiului din Vietnam, astfel ca negociatorii pe care acesta îi. va trimite la Paris, imediat după instalarea sa la Casa Albă, să poată primi instrucțiuni precise.De altfel, la sfîrșitul unei ședințe a Consiliului securității naționale al S.U.A., care a avut loc sîmbătă, un membru al consiliului a declarat presei că președintele Nixon intenționează să acorde acestui organism un mare în domeniul politicii inclusiv în problema vietna-

exter- ianua- în ve

și reducerea, în aceeași proporție, taxelor la import.
SPANIA

Greva
minerilor
continuă

rol mai externe, meză.

MADRID 29 (Agerpres). — va celor 5 000 de mineri din Oviedo (Spania) continuă. Ea afectează peste 16 mine. Greviștii protestează împotriva conducerii companiei, care a concediat 10 mineri și cer reprimirea acestora la lucru. De asemenea, ei revendică o mai mare siguranță pentru locurile de muncă, sporirea măsurilor privind securitatea muncii, precum și reducerea orelor de lucru.Agenția U.P.I. amintește că, pentru aceleași motive, în ultimele luni la minele companiei Hunosa din O- viedo au avut, loc, numeroase greve spontane cuprinzînd uneori pînă la . 15 000 oameni. Condițiile- de lucru în aceste mine sînt extrem de periculoase.
★YORK 29 . (Agerpres).

tHSIM - y t •

La Innsbruck (Austria) a avut loc recent o demonstrație de solidaritate cu 
lupta dreapta a poporului vietnamez

NEWRalph Yarborough, senator democrat din partea statului Texas, a declarat că refuzul administrației de la Saigon de a lua loc la masa negocierilor de pace de la Paris alături de Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud constituie în cele clin urmă „o insultă adusă S.U.A. In timp ce noi cheltuim. bani, iar șolduții noștri își varsă sîngele pentru a menține, la putere pe generalul Ky, refuzul acestui regim de a trata cu Frontul Național de Eliberare nu înseamnă o insultă la adresa Vietcongului. (forțele patriotice sud- vietnameze h.r.), ci un afront la adresa noastră", a spus el. După părerea senatorului, convorbirile de la Paris trebuie să ducă, în primul rînd, la încetarea: focului și apoi la negocieri privind o soluție de pace permanentă. El a criticat actuala administrație Johnson pentru a fi escaladat războiul din Vietnam în intenția de a cîștiga acest război și și-a exprimat încrederea că viitoarea administrație a președintelui ales Richard Nixon va pune capăt cit mai curând războiului din Vietnam.

NUULUI GUVERN■* ., . . -FRAGA 29 (Agerpres). — Președintele R.S. Cehoslovace, Ludyilt Svoboda, l-a primit duminică la Hradul din Praga pe Oldrich Cer- nik, care i-a transmis declarația de demisie a guvernului, adoptată Ia ședința acestuia din 28 decembrie.In baza recomandării Comitetului Central al Frontului Național din Cehoslovacia, Ludvik Svoboda, l-a împuternicit pe Oldrich Cernik să-i prezinte proiectul asupra componenței noului guvern.După cum s-a mai anunțat, la 28 decembrie guvernul cehoslovac a demisionat întrucît la 1 ianuarie intră în vigoare Legea constituțională cu privire la Federația cehoslovacă și Legea constituțională referitoare la ministerele și comitetele federale.

Conferința de la Karaci, la care 
au participat șefii de state și de 'eitverne' ăi țărilor, ce alcătuiesc 
Organizația de „Cooperare regio
nală pentru dezvoltare" (O.C.R.D.) 
— Iran, Pakistan și Turcia — a 
stîrnit în capitala Iranului un viu 

■interes. Agenda convorbirilor a cu
prins probleme privitoare la evo
luția relațiilor economice și co
merciale dintre cele trei țări, pre
cum și unele chestiuni politice de 

.interes comun. La reuniune s-a 
discutat cu prioritate, așa cum a 
arătat de altfel și comunicatul co
mun, evoluția situației din Orien
tul Apropiat, din golful Persic, re
lațiile dintre Pakistan și India. 
Participanții au manifestat interes 
în soluționarea, prin mijloace paș
nice a. diferendelor existente. Co
respondentul agenției americane 
A. P. din Karaci a. transmis știrea., 
confirmată de autoritățile pakista
neze,1 că Iranul a consimțit să-și 
ofere bunele oficii pentru amelio
rarea relațiilor dintre India și Pa
kistan și că această temă ar con
stitui unul din obiectivele vizitei 
șahinșahului in India, la începutul 
lunii ianuarie. In comunicat Se 
menționează aprecierea comună a 
celor trei state că asigurarea secu
rității în golful Persic, în perspec
tiva retragerii trupelor britanice.

trebuie să depindă de țările rive
rane, fără amestec străin.

Pe planul raporturilor economice, 
in cadrul organizației celor trei se 
evidențiază rezultatele obținute și 
necesitatea, continuării eforturilor 
pentru accelerarea înfăptuirii .pro
gramelor comune de cooperare. 
Sînt citate în presa locală mai 
multe domenii în care colaborarea 
tripartită trebuie să devină mai 
eficientă. Un comentariu din buletinul „Iran Press" releva necesi
tatea ca fiecare țară să acorde 
prioritate și sprijin obiectivelor 
care răspund necesităților directe 
ale procesului de industrializare. 
Pînă în prezent du fost elaborate 
peste cincizeci de proiecte de fa
brici și uzine ce urmează să fie 
construite în cele trei state veci
ne ; s-au înregistrat succese in do
meniul asistenței tehnice, a schim
bului de specialiști în ramurile 
tradiționale (Iran-petrolul, Turcia — 
transporturile navale. Pakistan — 
prelucrarea iutei și linii), pe linie ele transporturi și comunicații, tur 
rism. Pe de altă parte nu se as
cunde. totuși, faptul că în ciuc • ( 
declarațiilor de intenții, schimbi..- , rile comerciale în cadrul Organi- 
zațlei de cooperare regională pen- • 
tru dezvoltare cunosc o otuțecare 
stagnare.romane

ORIENTUL APROPIATHAVANA 29. Corespondentul Agerpres, V. Stamate, transmite : La Havana a sosit delegația română condusă de Florian Dănălache, membru al Comitetului executiv al C.C. al P.C.R., ministrul căilor ferate, care la invitația guvernului cuban va participa la sărbătorirea celei de-a zecea aniversări a victoriei insurecției armate. Pe aeroportul Jose Marti, delegația română a fost în- tîmpinată de Faure Chomom, membru al secretariatului C.C. al . P.C. Cuban și ministru al transporturilor. Au fost prezenți Vasile Mușat, ambasadorul României la Havana, și membri ai ambasadei.
enigmă

a sistemului solar
MOSCOVA 29 (Agerpres) — 

Dintre planetele mici, cunos
cute științei., Alinda și Geo- 
grafos vor fi anul următor cel 
mai apropiați vecini ai Pă- 
mîntului. Coordonatele mișcă
rii acestor stele pot fi găsite 
în culegerea „Efemeridele pla
netelor mici pentru anul 1969", 
editată la Leningrad de Insti
tutul de astronomie teoretică, 
în conformitate cu decizia 
Uniunii astronomice interna
ționale.

Anuarul, trimis tuturor ob
servatoarelor astronomice din 
lume, este alcătuit în confor
mitate cu calculele oamenilor

de știință din U.R.S.S., S.U.A. 
și Danemarca.

Intre orbitele planetelor 
Marte și Jupiter se află 
una clin enigmele sistemu
lui' solar — inelul planete
lor mici. Se presupune că ele 
sînt în număr de peste 100 000, 
dar. deocamdată, nu au fost 
descoperite decît 1 7.15. In mod 
periodic, cile o planetă mică 
se apropie la distanțe mici de 
Pămînt. Astfel, la 14 iunie s-a 
aflat la cea mai. mică distanță 
de Pămînt — 6 400 OOo km, 
Icarus, descoperit cu 19 ani în 
urmă.

@ Atacarea aeroportului din 
Beirut • Schimb de focuri 

israeliano-iordanianBEIRUT 29 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că sîmbătă noaptea patru elicoptere militare israelie- ne au efectuat un atac împotriva aeroportului de la Beirut, capitala Libanului. Militarii israelieni aflați în elicoptere, după ce au debarcat pe aeroport, au deschis focul asupra uriităților libaneze care asigurau paza aeroportului, apoi âu incendiat 13 avioane aparținînd companiilor arabe de aviație ..Middle East Airlines". ..Lebanese International Airlines" și „Transmediterranean Airways". Soldații israelieni au deschis focul, de asemenea, împotriva echipelor de pompieri libanezi care’ încercau să stingă .incendiile.Celelalte avioane aflate pe aeroport, care aparțineau unor companii de aviație europene sau americane, nrău fost atinse.Surse libaneze afirmă cagbdu^ttle pricinuite de raidul forțel^^^^Wie israeliene se ridică la lOO^WBRiane de dolari. Potrivit primelor informații, nu au fost înregistrate victime în cursul acestui atac.La fata locului au sosit imediat președintele Libanului, Charles He- lou, primul ministru, Abdallah Yafi, și alte oficialități libaneze.Primul . ministru al Libanului, Abdallah Yâfi, a făcut duminică dimineața o declarație în care arată că Consiliul de Miniștri libanez a înaintat o plîngere Consiliului de Securitate ca urmare a atacului să- vîrșit de Israel împotriva aeroportului din Beirut. Abdallah Yafi a arătat că Libanul nu poate să-și asume nici un fel de responsabilitate pentru actele individuale care le comit în a- fara teritoriului libanez unii cetățeni palestinieni. El a adăugat că actul de agresiune israelian asupra aerodromului din Beirut a demonstrat o dată în plus disprețul Israelului fată de normele dreptului internațional. A- cest act nu are nici un fel de justificare — a subliniat Yafi.

Premierul libanez a lansat totodată un apel tuturor cetățenilor țării, ce- rîndu-le să mențină ordinea în inte- ' • resul unității naționale.
>i '.' c. • •*'. *■ ' • . ■ * \TEL AVIV 29 (Agerpres). — MinisP, teful Afacerilor Externe israelian > dat publicității un comunicat în care arătă că atacul cu elicoptere împotriva aeroportului din Beirut a fost OLȚianizat ca o ripostă la actele /de sabotaj întreprinse de grupuri /ale organizațiilor naționaliste arabe/împotriva avioanelor civile israeliene,■o-în timp ce acestea se află pe porturi' Internationale. In corn’ tul M.A.E. al Israelului se ami_________ ___________je că, recent, pe aeroportul din Ate„ a fost comis un atentat împotriva unui avion israelian de către un grup de comando arab, încurajat de guvernele țărilor arabe.BEIRUT 29 (Agerpres). — Duminică dimineața pe aeroportul din Beirut s-a produs ■ o explozie intr-unui din hangarele companiei „Transn*/ di- terranean Airways".

★TEL AVIV 29 (Agerpres). — Lu purtător de cuvînt militar israelian a declarat că duminică după-amiază, la linia de încetare a focului dintre Israel și Iordania a avut loc un duel de arme. automate și artilerie care a durat două ore. Purtătorul de .cuvînt a precizat că în urma a- cestui incident nu s-au înregistrat pierderi din partea Israelului. El a amintit, de asemenea, că sîmbătă pozițiile forțelor israeliene, aflate la nord de Valea rîului Iordan au fost ■ținta unui foc de mortiere și arme automate- deschis de forțele iorda- nione.

agențiile de presă transmit
După zborul circumlunar
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HOUSTON 29 (Ager
pres). — Cosmonauții 
americani Frank Bor
man, James Lovell și 
William Anders an 
sosit duminică dimi
neață la . Houston 
(Texas), unde au fost 
întâmpinați de peste 
3 000 de persoane.

Începînd de azi, ei 
vor participa la o se
rie de comunicări pri
vind desfășurarea zbo
rului spațial efectuat 
între 21 și 27 decem
brie.

Abia reîntoarsă din 
călătoria din jurul 
Lunii, cabina spațială 
„Apollo-8" se bucură 
de o atenție specială 
din partea tehnicieni
lor N.A.S.A. (Admi
nistrația națională 
pentru problemele ae- 

. ro.nauticii și cercetarea 
spațiului cosmic). Ca
bină, aflată în prezent

la bordul portavionu
lui „Yorktown", va fi 
transportată în Cali
fornia.. Aici, în labora
toarele firmei „North 
American", cele
2 000 000 de piese ale cabinei vor fi supuse, 
începînd de miercuri, 
unui examen tehnic a- 
mănunțit. Specialiștii 
vor proceda în primul 
rînd la măsurarea ra
dioactivității de origi
nă solară și cosmică 
pc care diversele ele
mente componente ale 
cabinei au absorbit-o 
in cursul voiajului lor 
de 800 000 km.

Cu ocazia 
control tehnic, 
nerii N.A.S.A. 
ai firmei „North Ame
rican" vor stabili cit. 
timp ar mai fi putut 
funcționa principalele 
sisteme ale cabinei — 
curent, condiționare a

acestui •
ingi- 

și cei

aerului, alimentarea 
cu oxigen — dacă 
zborul ar fi trebuit să 
fie prelungit. Această 
operație de verificare 
va oferi, se pare, nu
meroase concluzii fo
lositoare viitoarelor 
zboruri spațiale.

*
SAN ANTONIO 29 

(Agerpres). — Maiorul 
William Anders a fost 
înaintat la gradul de 
locotenent-colonel. A- 
nunțul oficial, dat pu
blicității la San Anto
nio, precizează că pro- 
movareâ-lui Anders a 
fost luată în confor
mitate cu o hotărîră 
anterioară a președin
telui Johnson, care 
prevede înaintarea cu un grad a astronauți- 
lor „debutanți" la sfîr- 

. fitul fiecărei misiuni 
cosmice încununate de 
succes.

AMMAN 29 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al armatei ior- daniene a anunțat că forțele israe- liene au deschis duminică un foc de arme automate și de artilerie pra malului estic al fluviului dan. în urma acestui incident locuitori din satul Chourieh au uciși, iar alți 9 răniți. Forțele dariiene, a afirmat el, au ripostat scoțând' din luptă trei baterii israe- liene.Purtătorul de cuvînt a amintit în încheiere că sîmbătă trupele israe- liene au deschis, de asemenea, un foc de mortiere și arme automate asupra forțelor iordaniene în regiunea El Nlaleli.
araiul Roseires
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Partidul Popular Pakista- 
JlgJJ a anunțat oficial în cursul zilei de , sîmbătă desemnarea candidatului său îp alegerile prezidențiale din 1970, în persoana lui Zulficar Aii Bhutto, fostul ministru de externe al Pakistanului, aflat în prezent în închisoare. Această știre a produs o puternică surpriză în rândurile observatorilor politici din capitala Pakistanului, aceștia apreciind, potrivit agenției Reuter, că desemnarea lui Aii Bhutto constituie o „nouă cotitură" în cadrul crizei politice din ultimele săptămîni.

in războiul colonialist din Angola și Mozambic. Cifra reprezintă aproximativ 60 la sută din fondurile prevăzute pentru apărare ale bugetului portughez pe anul viitor. Acesta se cifrează la aproximativ 371600 000 lire ster-

In capitala Republicii 
firabe Unite a început pro
cesul a 7 persoane, acuzate de complot în vederea răsturnării actualului guvern. Cei șapte sînt acuzați de a fi proiectat în luna iulie răsturnarea regimului prin forță.

Un aparat care poate în
locui, în timpul intervenții
lor chirurgicale, inima și 
plămînii a ^ost reaiizal de doi oameni de știință ceylonezi. Aparatul, care cîntărește 20,7 kg, poate fi utilizat de o singură persoană. Noua descoperire a oamenilor de știință ceylonezi a fost experimentată cu succes la spitalul general din Colombo.

Portugalia urmează să 
cheltuiască în cursul anu
lui 1969 58 milioane lire sterline

Navigatorul polonez Leo
nid Teliga, care face ocolul Pămîntuliii la bordul iahtului său „Opti", este așteptat să sosească zilele acestea la Casablanca, portul din care a luat startul în cursa sa solitară la 27 decembrie 1967.

G încetinire a ritmului de dezvoltare economică în 
Europa occidentală va 'ntervenl *n 1969, se arată îhtr-tiri buletin al Institutului pentru probleme economice internaționale al Universității din Kiel. Această scădere a ritmului de dezvoltare s-ar datora, printre altele, măsurilor luate de guvernul vest-german în domeniul comerțului exterior în luna noiembrie, în urma adîncirii crizei monetare interoccidentale.

Barajul Roseires de pe Nilul Albastru reprezintă cel mai important obiectiv al economiei sudaneze din anii care s-au scurs de la proclamarea independenței Sudanului (1 ianuarie 1956), cheia de boltă a dezvoltării acestei întinse țări africane. Lung de cîțiva kilometri, el a fost terminat în anul 1966, urmînd ca printr-o serie de lucrări anexe să ducă la extinderea considerabilă a suprafețelor irigate, la sporirea cantității de energie electrică. In prima fază a proiectului se prevede irigarea unei suprafețe de 440 000 de acri. Ulterior însă, prin săparea unor canale in zonele Guneid, spre nord și

Hawăda spre sud. suprafața terenurilor irigate va crește la 1,3 milioane acri, iar după o perioadă de mai mulți ani va atinge 3 milioane. Ce . va însemna aceasța pentru o țară, caSudanul în care 80 la sută din populație se ocupă cu agricultura este lesne de înțeles. Cultura bumbacului, care dă 60—65 la sută din exportul țării se va extinde în mare măsură. Potrivit unor calcule preliminare, ca urmare a utilizării apelor furnizate de apele complexului de la Roseires cantitatea de baloturi de bumbac oferită exportului va crește în decurs de cîțiva ani de la 100 000 cit este în prezent la 250 000.

LUI MANOLIS GLEZOSUn apel pentru salvarea vieții patriotului grec Manolis Glezos a fost lansat recent de fruntașul Partidului Comunist din Grecia, Antonis Brilakis. Apelul subliniază că datorită condițiilor grele de detențiune din lagărul de pe insula Leros, starea sănătății eroului de pe Acropole s-a înrăutățit considerabil. Fiind grav bolnav, Glezos a fost transportat la spitalul deținu- ților „Aghios Pavlos" din Atena.Arătînd că viața lui Manolis Glezos este în pericol, apelul cheamă organizațiile internaționale, organizațiile de rezistență, precum, și ziarele din întreaga lume să-și ridice glasul pentru salvarea eroului național ai Greciei.„Europeni din fostele ganizații de rezistență, meni cinstiți de pe întregul pămînt, salvați-1 pe Manolis Glezos 1 Salvați-i pe luptătorii deținuți care trăiesc în lagăre și închisori cel de-al doilea an al calvarului lor" — se spune în apel.
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