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Scumpe tovarășe Ceaușescu,

La a 50-a aniversare a zilei tale de naștere, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri te felicită din toată inima și îți 
urează ani mulți, sănătate și fericire.

Cu acest prilej, partidul, clasa muncitoare, întregul 
popor, aducîndu-ți un cald omagiu, dau o înaltă prețuire 
activității pe care o desfășori încă din fragedă tinerețe 
în mișcarea muncitorească, meritelor tale remarcabile în 
lupta pentru eliberarea socială și națională a poporului 
român, abnegației și energiei cu care slujești interesele 
vitale ale națiunii noastre socialiste, cauza socialismului 
și păcii în lume.

Devotat trup și suflet poporului, animat de un fierbin
te patriotism, ai înfruntat, ca militant al partidului co
munist, prigoana regimului burghezo-moșieresc, temnița 
și represiunile polițienești, te-ai distins ca încercat con
ducător al organizației revoluționare de tineret, ai parti
cipat activ la luptele conduse de partid împotriva fascis
mului, pentru eliberarea țării, pentru victoria revoluției 
populare.

în anii construcției socialiste, îndeplinind cu nețărmu
rit devotament sarcini de mare răspundere, ai adus o 
valoroasă contribuție, împreună cu ceilalți conducători 
ai partidului, la întărirea politico-organizatorică a parti
dului, la opera de dezvoltare a economiei naționale și de 
ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii, la orga
nizarea statului nostru socialist, cîștigînd stima și consi
derația întregului popor român.

Noi toți cunoaștem rolul de seamă pe care îl ai în ac
tivitatea Comitetului Central, în elaborarea politicii 
marxist-leniniste, creatoare a partidului nostru, în fun
damentarea programului de desăvîrșire a construcției 
socialiste adoptat de Congresul al IX-lea al partidului, 
a măsurilor hotărite de recenta Conferință Națională, 
îndreptate spre perfecționarea organizării și conducerii 
întregii vieți sociale, precum și în dezvoltarea științei, 
învățămîntului, artei și culturii.

în îndeplinirea înaltelor funcții încredințate de partid
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și popor se evidențiază preocuparea ta stăruitoare pentru 
dezvoltarea orînduirii noastre socialiste, întărirea uni
tății dintre clasa muncitoare, țărănime și intelectualita
te, a frăției dintre poporul român și naționalitățile con
locuitoare. Este bine cunoscută atenția neslăbită pe care 
o acorzi creșterii continue a rolului partidului ca forță 
conducătoare în societate, dezvoltării activității sale po
litice, organizatorice, ideologice și de formare a cadre
lor, promovării principiului conducerii și muncii colec
tive, întăririi unității rîndurilor partidului. Exigența și 
principialitatea partinică, studiul atent al realității, le
gătura strînsă cu organele de partid, obștești și de stat, 
cu masele largi populare, dinamismul și perseverența 
cu care muncești, constituie un exemplu însuflețitor.

Afirmarea viguroasă a României socialiste în concer
tul națiunilor lumii, prestigiul ei internațional sînt re
zultatul politicii externe a partidului și statului nostru, 
la elaborarea și înfăptuirea căreia ai un remarcabil 
aport. Se bucură de aprecierea și sprijinul unanim al în
tregului popor activitatea neobosită pe care o desfășori 
în fruntea Comitetului Central al partidului pentru în
tărirea prieteniei și colaborării frățești a României cu 
toate țările socialiste, pentru dezvoltarea legăturilor de 
solidaritate internaționalistă cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu forțele care luptă împotriva imperialis
mului, pentru unitatea sistemului socialist mondial și a 
mișcării comuniste internaționale. în același timp, des
fășori o activitate rodnică pentru dezvoltarea relațiiloi 
țării noastre cu celelalte state, indiferent de orînduirea 
lor socială, pentru afirmarea largă în viața internaționa
lă a principiilor independenței, suveranității, egalității 
în drepturi, pentru colaborare și prietenie între popoare.

La această aniversare jubiliară, prilej de bucurie pen
tru noi toți, te îmbrățișăm cu căldură și îți dorim, 
scumpe tovarășe Ceaușescu, noi succese în munca pc 
care o desfășori pentru înfăptuirea mărețelor idealuri ale 
partidului nostru, pentru propășirea patriei și fericirea 
poporului român, pentru triumful ideilor socialismului și 
păcii în lume.
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A APĂRUT:

Nicolae Ceaușescu 
România pe drumul de- 
săvîrșirii construcției 

socialiste 
Volumele I și II

Cele două volume cuprind articole,
cuvintări și rapoarte din perioada 

iulie 1965 - decembrie 1967

Oțeluri sudabile 

de înaltă rezistență
Trei noi oțeluri sudabile de 

înaltă rezistență au fost reali
zate de către specialiștii Insti
tutului de cercetări metalur
gice din București, în cola
borare cu colegii lor de la 
combinatele siderurgice din 
Galați, Hunedoara și Reșița. 
Prin caracteristicile lor, noile 
calități de oțeluri, care au și 
fost asimilate, permit realiza
rea unor construcții de înalt 
nivel tehnic, cu un consum re
dus de metal. Ele vor fi folo
site la realizarea unora dintre 
importantele obiective indus
triale ale actualului plan cin
cinal, ca, de pildă, sistemul hi
droenergetic de la Porțile de 
Fier, podul de peste Dunăre 
de la Giurgeni — Vadul Oii, 
Uzina de mașini grele „Bucu
rești". Calculele au arătat că 
utilizarea acestor oțeluri va 
asigura în cursul anului 1968 
o economie de metal de circa 
15 000 tone.

lin nou produs: 

„RONf IL“
Specialiștii Uzinelor de pro

duse sodice din Govora au 
realizat, în urma unor cerce
tări de laborator, un nou pro
dus denumit „Romfil". Avînd 
la bază bioxidul de siliciu- 
pulbere, acesta își pășește u- 
tilizarea ca material de um
plutură în industria cauciucu
lui. Experiențele efectuate la 
Combinatul de cauciuc Jila
va și la fabricile Florești și 
.Danubiana" au reliefat ca

litățile superioare ale noului 
produs.

Gara de Nord—șan

tier de construcție

Zona Gării de Nord a de
venit un important șantier de 
construcție. Aici au început 
să se desfășoare lucrările de 
electrificare a ultimilor kilo
metri ai căii ferate care lea
gă Brașovul de Capitală.

Această acțiune cuprinde 
sistematizarea liniilor, monta
rea stîlpilor metalici și de be
ton, precum și întinderea și 
reglarea cablurilor aeriene. 
Instalația de centralizare elec- 
trodinamică va fi înlocuită cu 
una modernă, realizată la 
uzina bucureșteană „Electro
magnetica". Datorită gabari
tului mai mare al locomotive
lor electrice, podul Grant va 
fi înălțat cu 60 de cm. Toate 
lucrările 'de pe acest tronson 
se vor face în Condițiile unui 
trafic zilnic de 150 trenurt

(A'gerpres)
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luminiș 
Reportaj de la 

Porțile de Fier

întrebarea rămîne sus
pendată, purtată de vintul 
ce zguduie din rădăcină 
totul — oameni, macarale, 
stîlpi de beton, razele de 
soare convergind solitar 
spre apă. Unde sint totuși 
porțile de fier ? Le-am 
descifrat tirziu, măsurînd 
cu pasul aria de circum
scriere a șantierului din 
vecinătatea Severinului.

Conferim fierului calită
țile aparte de rezistentă și 
penetrație. Tocmai de a- 
ceea ni se pare loial, fidel 
atributul dat conglomera
tului de fenomene ce-și 
împletesc existența în 
albia Dunării și a timpu
lui, aici la Gura Văii.

De două ori apa, cu si
lueta forțată de îndărătni
cia malurilor, se constituie 
în poartă, închisă deocam
dată. Facultatea de conser
vare o determină la rezis

SUMAR

Întîlnire între tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul 
Alvaro Cunhal

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, împreună cu 
tovarășii Chivu Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.CR., s-a 
întîlnit în cursul zilelor de 23 
și 25 ianuarie a.c. cu tovarășul 
Alvaro Cunhal, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Portughez, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de păreri asupra 
unor probleme actuale ale si
tuației internaționale și ale 
mișcării comuniste și munci
torești, precum și asupra unor 
probleme ce prezintă interes 
pentru cele două partide.

Tntîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie. în spiritul 
relațiilor frățești existente în
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Portu
ghez.

★
Joi, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a oferit o masă în 
cinstea oaspetelui.

tență ; rezistență de fier 
la încercarea oricui de 
a o supune. O poartă pe 
care omul a fost repartizat 
s-o forțeze întîi, deschi- 
zînd-o în vederea atacării 
celei următoare : poarta de 
fier în dosul căreia, zao în 
neorînduială kilowații. O 
poartă ce trebuie grabnic 
smulsă din țîțîni redînd li
bertății granulele microcos
mosului optic. In vederea 
realizării acelei porți 
larg deschise, pe sub care, 
descătușat, fluidul chemat 
de filament să zboare prin 
porțile văzduhului — 
porți din fierul cel mai 
tare 1 uzina electrică Cons
tructorul a venit pe malul 
Dunării să rezolve puterni
ca translare de funcții, 
comutația dialectică de la 
cantitate la calitate. A fost 
la rîndu-i invitat să des
chidă propriile porți de

fier, oferind la cota maxi
mă măsura demnității 
sale: capacitatea, istețt- 
țimea, devotamentul.

Ca să-i văd la lucru pe 
constructori am făcut dus- 
întors, de mai multe ori 
drumul ce le trecea prin 
față ori prin spatele locu
lui de muncă. Am urcat 
scări, mi-am trecut privi
rile și trupul printre ba
rele de metal ce sugerau 
viitoarele ziduri — ele
mente în marele corpus al 
porții viitorului — uzina.

Am rămas mai mult 
între constructorii de la 
„cap amonte". Mi-am dat 
seama că șantierul le-a hă
răzit la fiecare locul de

(Continuare in pag. a IlI-a)
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PLENARE ALE COMITETELOR REGIONALE ALE U.T.C

PLOIEȘTI
La sfirșitul săptămînii trecu

te, în plenară lărgită, membrii 
și membrii supleanți ai Comite
tului regional Ploiești al U.T.C., 
precum și un număr însemnat 
de invitați — personalități ale 
vieții cultural-artistice locale, 
reprezentanți ai instituțiilor de 
învățămînt și organizațiilor ob
ștești, au dezbătut în chip con
cret, multilateral, matur, una 
din problemele majore ale vie
ții de organizație : locul și ro
lul acesteia în universul mani
festărilor pe toate planurile : 
economic, social, cultural și ar
tistic al tinerilor ; modalitățile 
concrete și măsurile ce se im
pun a fi adoptate pentru înde
plinirea Hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie 
-—■ 1 decembrie 1967. privind 
îmbunătățirea activității educa
tive în rîndul tineretului.

în cadrul dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul ION ILIES
CU, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului. După ce a 
subliniat importanța ce o pre
zintă dezbaterile din cadrul 
plenarelor comitetelor regiona
le U.T.C. ce se încadrează în 
ampla acțiune de pregătire a 
Consfătuirii pe țară a Uniunii 
Tineretului Comunist pentru 
cunoașterea experienței acumu
late, a celor mai interesante 
forme și metode de desfășurare 
a activităților educative cu ti
neretul, propunerile și sugestii
le activului U.T.C., tovarășul 
Ion Iliescu a expus pe larg gîn- 
durile ce preocupă conducerea 
organizației în găsirea și folo
sirea unor forme și mijloace de 
lucru cu tineretul, specifice 
vîrstei și preocupărilor sale, 
adecvate etapei actuale, antre
nante, care să asigure desfășu
rarea unei vii activități cultu
ral-artistice. turistice, sportive, 
de educare a tinerei generații. 
E necesar, a subliniat vorbito
rul, să fie stimulată inițiativa 
organizațiilor U.T.C., a tinerilor 
în stabilirea celor mai potrivite 
forme și activități de distrac
ție. de petrecere a timpului li
ber, de rezolvare a obligațiilor 
ce le revin. Organizațiile U.T.C. 
astfel vor trebui să-și desfășoare 
activitatea încît, în fiecare ac
țiune tînărul să-și vadă vîrsta, 
să simtă că fiecare dintre ele 
i se adresează, îl atrage nu nu
mai ca simplu participant, ci în 
mod activ. Numai astfel, orga
nizația U.T.C. ppate deveni

CERINȚELOR $1
PREEERINEELOR TINERILOR

să fie — orga- 
al activităților

propria lor ex- 
au luat cuvîn- 
în unanimitate 

largi 
U.T.C.

ce 
Con-

ceea ce trebuie 
nizatorul direct 
cu tineretul.

Pornind de la 
periență, cei ce 
tul au subliniat
oportunitatea consultării 
a tinerilor, a activului 
asupra măsurilor practice 
vor fi stabilite de către 
sfătuirea pe țară a Uniunii Ti
neretului Comunist și care vor 
constitui pîrghiile principale 
prin care organizația va acțio
na pentru îmbunătățirea acti
vității sale.

— De mai mulți ani activez 
în comitetul U.T.C. pe uzină — 
arăta printre altele tînărul in
giner Daniel SAPOIU, de la 
U.M. Sinaia. Prin natura mun
cii mă aflu zi de zi printre ti
neri. Am reușit, astfel, să-i în
țeleg bine, să observ că ceea ce 
așteaptă de la organizație sînt 
tocmai acțiunile ce se adresea
ză direct gustului, preocupări
lor și frămîntărilor lor. De pil
dă, de un larg ecou se bucură 
în rîndul tinerilor concursul 
inițiat de organizația noastră 
U.T.C. „Iubiți cartea tehnică". 
De asemenea, tinerii solicită — 
și cred că asa ceva trebuie să 
intre în atribuțiile organizației 
U.T.C. — inițierea unor cercuri 
de tehnică aplicată și a cercu
rilor de deprinderi practice (au
tomobilism. radiofonie, aeromo- 
delism etc.).

Referindu-se la aceleași Idei, 
și alți vorbitori au formulat 
propuneri interesante.

0 Cercurile de deprinderi 
practice să se organizeze și în 
școli, iar pentru înlesnirea aces
tora, presa de tineret șl în spe-

cial revista „Știință și tehnică" 
va trebui să asigure publicarea 
cu regularitate a temelor de 
lucru. (Mihai VULPESCU, di
rectorul Liceului nr. 6 Ploiești).

0 Atît în întreprinderi cît și 
în instituțiile de învățămînt, la 
casele de cultură sau căminele 
culturale se poate organiza 
„CLUBUL DISCUȚIILOR IN
TERESANTE" unde să fie invi
tați, să se intîlnească cu tinerii, 
oameni de știință și cultură, cei 
mai prestigioși specialiști în- 
tr-un domeniu sau altul, pro
fesori, sociologi, economiști, ar- 
hitecți (Ion NEAGOE — secre
tarul Comitetului orășenesc Si
naia al U.T.C.).

0 Să se permanentizeze ca o 
acțiune a organizațiilor U.T.C. 
„REUNIUNEA FRUNTAȘILOR 
ÎN PRODUCȚIE" (Gheorghe 
NICOLAU, prim secretar al Co
mitetului raional 
U.TC.).

Teleajen al

G Tn localitățile 
xemplu Ploiești, 
Cîmpina — comitetele 
nești ale U.T.C. să 
„CLUBURI ALE 
LUI" pe profile : al electroteh- 
nicieniior, al 
literaturii, al 
sportului etc.
— secretar al organizației U.T.C. 
dintr-o unitate militară).

mari — e- 
Tîrgoviște, 

orășe- 
organizeze 

TINERETU-
melomanilor, al 
turismului, al 

(Mihai BLÎNDU

Un valoros schimb de opinii 
s-a realizat în ce privește mo
dalitățile concrete prin care 
organizațiile U.T.C. pot contri
bui la desfășurarea unei bogate 
activități cultural-artistice și 
sportive, a răspîndirii turismu
lui ca formă plăcută pentru pe-

Inepuiza
bile resurse de idei0

Cele aproape 6 ore cit a du
rat plenara lărgită a Comite
tului'regional Iași al U.T.C. au 
trecut pe nesimțite. La un mo
ment dat nu a mai fost nici 
sîmbătă după amiază, nici ia
nuarie și nici ora 5 sau 4 fără 
un sfert. A fost în schimb de 
la un capăt la altul al plenarei, 
o neîntreruptă emanație de 
idei, o efervescență în cel mai 
deplin înțeles al cuvîntului, 
creatoare, propunerile și su
gestiile rostite în ziua aceea 
au echilibrat perfect îndrăs- 
neala cu simțul de răspundere, 
fantezia romantică cu spiritul 
gospodăresc.

Tonul a foșt dat chiar de la 
început cînd s-a anunțat că e 
poate prima plenară a comite
tului regional U.T.C. care nu 
se deschide cu un material 
(cîți din cei prezenți nu și-au 
amintit în momentul acela 
cine știe cîte adunări generale 
desfășurate sub privirile lor și 
ratate din cauza unor „mate
riale" inutile, anoste, întocmite 
și prezentate numai pentru că 
așa era „tipicul" ? iar acum 
dacă nu s-ar fi anunțat cu vo
ce tare lucrul acesta, mulți 
dintre ei ar fi băgat de seamă 
abia mai tîrziu că nici nu 
i-au simțit lipsa...) așa că s-a 
trecut direct la „punctul II" — 
dezbateri.

Subiectul întâlnirii era in a- 
ceeași măsură în raza intere
sului tuturor și declanșase 
dezbateri adevărate cu multă 
vreme înaintea acestei plenare 
măsurile privind îmbunătăți
rea muncii educative în rîndul 
tineretului.

Ceea ce a dat o orientare de 
profunzime întregii dezbateri 
si a înmănuncheat numeroa
sele sugestii a fost necesitatea 
ca in viitorul cît mai apropiat 
activitatea de organizație să 
fie așezată pe baze științifice 
introducindu-se in stilul său 
de muncă consultarea largă a 
specialiștilor, spiritul veșnic 
în mișcare al cercetării. Toate 
propunerile ce s-au făcut în 
cadru] plenarei, fie că se re
fereau la pregătirea activistu
lui U.T.C., la reevaluarea tradi
țiilor și obiceiurilor locale sau 
la simplificarea muncii orga
nizatorice se regăseau în cele 
din urmă pe o platformă co
mună a apropierii continue a 
activității U.T.C. de cerințele 
și preocupările tinerilor.

— Satele noastre sint un iz
vor nesecat de tradiții care 
așteaptă să fie readuse în ac
tualitate, spunea de pildă, to
varășul Constantin Horobeț. 
Cine s-o facă dacă nu tinere
tul ? Organizația noastră tre
buie chiar să introducă noi 
valori în tezaurul tradițiilor, 
sărși facă o datorie de onoare 
din această preocupare.

— Fiecare sat cu clubul său! 
a propus apoi un alt vorbitor. 
Prea s-au oprit toate activită
țile noastre numai la centru 
de comună peDtru că nu pă
trundea instructorul U T.C.

mai jos. Nu este nevoie de in
vestiții prea mari pentru ca 
în fiecare sat o sală să fie pusă 
la dispoziția tineretului.

— Ni se pare că centrul de 
cercetări pentru problemele 
tineretului, spunea și tov. Ion 
Grigoriu, ar putea avea, aici 
la Iași, un fel de filială, un 
colectiv care să funcționeze 
poate pe lîngă Universitate.

Alți participanți la dezba
teri au fost de părere ca la ma
rile evenimente și sărbători 
naționale tineretul să fie pre
zent cu ample demonstrații, 
cu serbări specifice vîrstei 
sale ; cunoștințele însușite la 
pregătirea premilitară să fie 
folosite în organizarea unor 
demonstrații practice, a unor 
parăzi, poate chiar prin insti
tuirea unei parăzi anuale a 
tineretului ; ca activitatea ti
neretului 
pereți ai 
soare și 
U.T.C. să 
menea cadru.

— Căutăm forme și metode, 
afirma tovarășul Alexandru 
Ciobanu. E foarte bine. Dar 
nu vom reuși în această ac
țiune, în dobîndirea transfor
mărilor calitative pe care le 
propunem, fără ea noi înșine, 
activiști organizatori să ne re
vizuim stilul de muncă, să ne 
multiplicăm priceperea ca nu 
cumva, să ne lăsăm depășiți 
de evenimente.

Și astfel s-au împletit una 
lîngă alta, una după alta, pro
punerile cele mai diverse. Nu 
era momentul atunci pentru a 
fi și clarificate, catalogate, a- 
ranjate. Important era că se 
adunau : propunerea de a se 
înființa o revistă studențeas
că la Iași, alături de aceea a 
unor dialoguri științific-profe- 
sionale între întreprinderi de 
același profil ; propunerea ca 
organizația U.T.C. să aibă in 
vedere și petrecerea concediu
lui tinerilor, îngrijindu-se de 
stabilirea unor călătorii în 
circuit, de bilete de odihnă, 
alături de aceea ca Teiul lui 
Eminescu să devină locul de 
întilnire a tineretului ; propu
nerea de a lua ființă o casă 
de cultură a elevilor lîngă 
aceea a unor festivaluri de 
artă studențească sau aceea 
ca secretarul cu probleme de 
școli al viitorului comitet ju
dețean U.T.C. să fie cel puțin 
egal in grad cu președintele 
consiliului județean al pionie
rilor. S-a propus, de aseme
nea, editarea de către C. C. al 
U.T.C. a unei reviste cu profil 
turistic. I-a fost găsit și un ti
tlu : „România pitorească". 
S-a născut și ideea că în fie
care organizație să existe un 
album al tradițiilor cu foto
grafii care să fixeze momente 
dintre cele mai semnificative. 
Totul, de la cele mai mici a- 
mănunte pină la observația 
de ansamblu, de principiu, a 
fost discutat eu migală. Așa 
Incit numai enumerarea fugi-

să iasă din cei patru 
sălilor, 
chiar 

se țină

la aer, la 
conferințele 
intr-un ase-

tivă a fiecărei sugestii ar um
ple spațiul unui material.

Concluzia plenarei nu putea 
fi decît una singură, după 
cum a și subliniat în cuvîntul 
său de încheiere tovarășul 
Alexandru Dumitrache, prim- 
secretar al Comitetului 
regional Iași al U.T.C. : „Dez
baterile s-au desfășurat așa 
cum ne-am așteptat și noi. 
Avem de unde alege. Poate că 
unii dintre dv., întorși la 
locul de muncă, veți începe 
chiar să verificați trăinicia 
sugestiilor pe care le-ați făcut. 
Cînd ne vom prezenta la 
consfătuirea pe țară vom avea 
argumente în plus de susți
nere".

Din momentul acela deci 
propunerile rostite în aduna
re începeau să constituie 
pentru cei ce le-au formulat 
tot atitea trepte necesare vi
itoarelor ascensiuni în pro
pria lor activitate.

D. MATALA 
I. CHIKIAC

trecerea timpului liber, de cu- 
noaștere a realizărilor și fru- W 
museților patriei. S-a subliniat 
ca necesară înființarea „TU- _
RIST-CLUBULUI" cel puțin în Q 
orașele și comunele cele mai 
mari. La Sinaia, spre exemplu, 
precum și în localitățile repre- A 
zentative din zonele turistice, w 
acestea ar urma să asigure atît 
gospodărirea bazei materiale 
cît și activitățile de ghizi pentru 
tinerii veniți în drumeție. în 
conducerile „Turist-clubului", 
foarte potrivit ar fi dacă s-ar 
atrage profesori de geografie și 
istorie din școlile din loca
litate, acei tineri ce posedă cu
noștințe de turism. (Daniel SĂ- 
POIU). întrucît drumețiile în 
jurul comunei s-au dovedit pu
țin eficiente, neantrenante, 
mulți vorbitori, printre care 
Ion PAPAINOPOL, Ion MUTU, 
Ion BUCUR au subliniat nece
sitatea dezvoltării turismului și 
pentru tinerii de la sate, organi- 
zînd excursii în centre indus
triale, în diferite regiuni și zo
ne geografice.

Pentru stimularea activității 
turistice s-a propus crearea, în 
cadrul fiecărei organizații U.T.C,. 
a unui fond bănesc rezultat din 
acțiunile cultural-artistice și 
voluntar-patriotice ale tinerilor.

Mulți dintre participanții la 
discuții au subliniat rolul impor
tant pe care tineretul îl are in 
desfășurarea activităților cultu
ral-artistice și sportive. 
Zeghi ALFRED, actor la Teatrul 
de stat din Ploiești, a propus 
constituirea din rîndul artiști
lor de la Teatrul de stat, Tea
trul de Estradă, Filarmonică, 
Casa de cultură și a celorlalte 
instituții cultural-artistice plo- 
ieștene, a unor comisii perma
nente pe lîngă comitetul orășe
nesc U.T.C. ~ ' 
CASEI DE 
TINERETULUI, 
lui actualului 
turii — s-ar putea organiza 
vități multiple pentru tineri, 
putea permanentiza ideea 
spectacol al elevilor pentru 
a cărui temă să fie inspirată de 
cele mai deosebite întîmplări din 
școlile orașului. Cei mai talen- 
tați dintre elevii-artiști amatori, 
să alcătuiască formații artistice 
ale comitetului județean, orășe
nesc sau comunal al U.T.C.

Ideea competițiilor formațiilor 
artistice și sportive a fost mult 
susținută. Realizarea prim muncă 
patriotică a unor baze sportive 
simple în fiecare comună, stabi
lirea din rîndul cadrelor didac
tice sau a tinerilor cu cunoștințe 
a instructorilor sportivi și cul- 
tural-artistici, respectarea calen
darelor competiționale, stimula
rea — morală și materială — a 
celor mai buni ar contribui la 
dezvoltarea mișcării sportive și 
cultural-artistice în lumea satu
lui și în orașe.

★
Modalitățile și formele prin 

care organizațiile U.T.C. pot să 
:ontribuie la educarea comu
nistă a tineretului sînt multiple. 
Referindu-se la unele dintre ele, 
participanții la plenara Comite
tului regional Ploiești al U.T.C. 
au subliniat în unanimitate 
ideea că la baza conceperii și or
ganizării activităților cu tinerii, 
organele și organizațiile U.T.C. 
vor trebui să pună consultarea 
largă și permanentă a maselor 
de tineri, cunoașterea temeinică 
a dorințelor și preferințelor lor 
— acestea constituind factori ho- 
tărîtori în desfășurarea unei ac
tivități bogate, interesante, ca
pabilă să-i atragă pe tineri, să 
aibă înrîurire în formarea și e- 
ducarea lor.

Prin crearea 
CULTURA A 

loca- 
Cul- 
acti- 
s-ar 
unui 
elevi

— în 
Palat al

GH. FECIORU
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BRUKENTHAL
Muzeul Brukenthal din Sibiu s-au 
lucrările de clasificare și sistema- 
colecțiilor de manuscrise muzicale,

La Cabinetul de informare tehnică și economică al regiunii 
Iași

Ingrați cum sîntem, în 
după-amiezele duminicale de 
iarnă dormim bine, cu tele
vizorul închis. Afară-i ger, 
Oblemenco e departe, cu Țo- 
pescu n-avem treabă. Sigur, 
dacă ni s-ar anunța din vreme 
un reportaj despre antrena
mentele celei mai insipide e- 
chipe din „A" — toată lumea 
ar fi trează. Fiindcă, sport la 
televiziune înseamnă (99 la 
sută) cum dă gol Dumitriu III 
lui Suciu și Sfîrlogea lui Co- 
man, de ce să ne idealizăm ? 
Ăștia sîntem, asta-i situația. 
Dovadă cit de stîngaci ne-a 
fost transmisă finala euro
peană de polo pe apă. Minute 
întregi — din cauza cadraju-

VITRINA FILOZOFICĂ

o

©

©

c AN I C A

de Radu Cosațu

Unul dintre riscurile pe 
care și le-a asumat auto
rul este acela de a parti
cipa la o discuție în care 
„avem puține drepturi și 
multe obligații" Celelalte 
dificultăți 
inevitabil 
vedere și 
ele pot fi 
terminată 
măsura în care avem cura
jul să le abordăm fără tru
fie. adică nedominați de

se subsumează 
acestui punct de 
măsura în care 

depășite este de- 
strict tocmai de

LOGICA

Ultima carte a lui Gheor
ghe Enescu, „Logică și a- 
devăr", pledează pentru o 
înțelegere mai profundă a 
naturii relațiilor dintre re
zultatul cunoașterii și cu
noașterea însăși, privită ca 
logica procesuală O ple
doarie de o asemenea an
vergură și densitate era cu 
atît mai necesară cu cît, o 
perioadă relativ îndelungată, 
orizontului celui mai dispu
tat al disciplinei în cauză, 
logicii matematice, nu i 
s-a acordat locul pe care-1 
merita în configurația pei
sajului nostru filozofic în
țeleasă scolastic, logica 
fost profesată scolastic 
materialismul dialectic, 
oria cunoașterii s-au 
simțit de această stare
lucruri Distincte, secțiunile 
eseului restabilesc in drep
turi și afirmă legătura 
indiscutabilă dintre argu
mentele avansate de logică
și adevărurile generale ale 
filozofiei materialiste

Dintr-un anume punct 
de vedere însă, cartea a- 
ceasta nu este încheiată, ra
țiuni metodologice i-ati im
pus autorului o abordare 
mediată a problematicii a- 
firmate de titlu De fapt, 
însuși acest eseu nu poate 
fi citit altfel decît prin in
termediu] anexei succinte 
din finalul său încă o dată, 
destinul cărților de pionie
rat — așa cum apare a- 
ceastă carte în contextul 
filozofiei românești con
temporane — se confundă 
cu destinul cunoașterii în 
genere Astfel, dincolo de 
tentația polemică a lucrat 
o altă tentație aceea de a 
dezvălui mecanismul in
terior al corpului de idei 
prin care logica mate
matică și-a legitimat re
lativa independență și 
abia participarea la o 
discuție deschisă presu
pune o atitudine polemică. 
Pentru că „Logicism sau 
matematism ?". titlul pri
mului capitol nu închide în 
sine numai o întrebare, și 
nici o dilemă, argumen
tația se desfășoară dincolo 
de aparențe și. cum ar fi 
spus Oscar Wilde, „cei 
care pătrund dincolo de 
aparență, o fac pe propriul 
lor risc".

ADEVĂR"
cu 
o 
Și 

au-

an-

spiritul de suficiență Tru
fia șdicede curajului, 
alte cuvinte se pare că 
carte poate fi judecată 
orin prisma psihologiei 
torului ei

tn catul de față, deși
gajat total in polemică, a- 
utorul găsește suficiente 
resurse „de a se sustrage 
în cercetare nevoilor ime
diate". de a refuza sa a- 
vanseze brutal concluziile 
și de a întîrzia suficient în
tre concepțiile lui Frege. 
Russell sau Hilbert De alt
fel. o neliniște de genul 
celei stîrnite de apariția 
paradoxelor logicii mate
matice înainte de a fi per
sonală adică a cercetăto
rului, este a științei ca a- 
tare și a o ignora, a des
considera consecințele ei 
filozofice înseamnă a de
păși dificultățile prin dulce 
survol, ceea ce uneori este 
avantajos, dar întotdeauna 
penibil Mai devreme 
mai tîrzlu problemele 
norate se răzbună și 
sura în care o știință
vine sterilă este, desigur, 
măsura în care a înaintat

sau
ig- 

mă- 
de-

fără acoperire, măsura în 
care petele albe din tre
cutul ei ascund interstiții 
esențiale.

Afirmînd că 
tica logicii matematice con
temporane este totalmente 
esențială pentru dezvolta
rea materialismului dialec
tic, Gheorghe Enescu su
gerează o reconsiderare a 
celor care au promovat-o. 
Dexteritatea cu care sesi
zează în construcțiile ana
lizate puncte de vedere a- 
propiate și uneori identice 
cu cele materialist-dialec- 
tice se originează în con
vingerea că o viziune a- 
numită asupra lumii nu 
constituie neapărat apana
jul unor inițiați. Concluzii 
care converg se impun evi
dent în cele mai diverse 
spații geografice și spiri
tuale și convergența lor, 
posibilă datorită relativei 
independențe dintre 
peetul ontologic 
gnoseologic al problemei 
fundamentale a filozofiei, 
oferă un plus de prestanță 
științei, materialismului 
dialectic în cazul nostru. 
Un plus de prestanță pe 
care știința nu-l poate re
fuza, cu atît mai mult cu 
cît el certifică încă o dată 
vitalitatea ei.

Eseul acesta este de
sigur o treaptă, de unde 
și unitatea compartimen
telor sale. Intențiile a- 
utorului ni se dezvăluie cu 
pregnanță mai ales atunci 
cînd privim eseul în strinsă 
legătură cu cărțile care 
l-au precedat: „Introduce
re în logica matematică", 
prin excelență tehnică, și 
culegere de texle „Logică și 
filozofie", alcătuită în co
laborare Probitatea aces
tor intenții este neîndoiel
nică așa cum neîndoielnică 
este consecvența cu care ele 
se realizează Și, sprijinin- 
du-ne pe cele afirmate mai 
sus. considerăm că abor
darea problematicii vizate, 
indispensabilă în etapa ac
tuală. este menită să lă
murească în primul rînd 
fundamentele unor conclu
zii avansate uneori, de ce 

n-o spunem, în pripă.

problema-

as- 
și cel

lui defectuos — n-am știut pe 
ce lume trăim. Comentatorul 
zicea că Dinamo a ratat mari 
ocazii lu poartă, dar cine 
știa unde era poarta ? Regi
zorul părea un copil vră
jit de apă. Țopescu insă 
prezintă duminică pe la orele 
16 lucruri foarte frumoase : 
filme sportive făcute de oa
meni care știu să facă filme 
sportive pentru televiziune. 
Oameni care caută — printre 
goluri ca-n vis, printre salturi, 
printre pumni, printre tute de 
mișcări exterioare stereotipe — 
să ajungă la om, la privirea 
lui, la glasul lui. Adică un 
portret interior. Abundă ma
terialul francez șt pentru oa
menii aceia ai lui Saint-Exu- 
pery sportul e o joacă supe
rioară a sufletului nostru. Am 
văzut un reportaj despre un 
rugbist celebru, Spanghero, 
un tînăr, o forță a naturii. 
3/4 din material se ocupa de 
viața la țară a sportivului: 
cum aduce vitele-n grajd, 
cum ară pămîntul, cum își 
repară uneltele. Cîteva mi
nute am stat cu el la masă 
în mijlocul familiei, am vă
zut cum mănîncă sub privirile 
maică-sii, pe urmă l-au lăsat 
să vorbească, neliterar, banal, 
cum îi vine. La urmă — de
rulate cu încetinitorul, ca 
viața pe altă planetă — ima
gini din „joaca" lui Spanghero, 
pe teren. Rugbtul apărea în- 
tr-adei:ăr ca o aventură oni
rică, fabuloasă, a omului 
„sportiv".

In această direcție, a desco
peririi unui interior uman, a 
încercărilor de portretizare in
timă reportajul lui Cătă
lin Dodu și Mihai Ionescu 
(regia: A. Brădeanu) „Acasă 
la academicianul Moisil", mi- 
a părut plin de calități. Era 
un reportaj pentru tineretul 
școlar, vorbă să fie. Se discuta 
despre matematică dar tffjun- 
geam de fapt la un om, în un 
temperament, la un ton. Re
porterul și regizorul erau in
teresați de mediu, de mobilă, 
de tablouri, de pianul din ca
meră — și, ca-n buna tradiție 
a prozei clasice, ne apropiam 
printre obiecte de „erou".

Academicianul ne făcea ca
fele și tăifăsuiam. Constatam, 
fiindcă aparatul avea răbdare 
să se uite la om, cît de 
mult seamănă chipul savantu
lui cu fața lui Eugen Ionescu. 
Privire obosită de iluzii a 
unui spirit treaz, penfîi- 
țlndu-și umorul pînă la 
cochetărie ca o politețe a in
teligentei. Aparatul nu ocolea 
nici cochetăria, nici bonomia, 
banda sonoră capta voluptos 
sfaturi și glume, expresii de o 
secundă și gînduri de o viață. 
Pe urmă exista o plăcere a 
dialogului, o plăcere a repli
cii degajate și cu miez. „între
barea nu-i cum pot face ver
suri unele mașini, asta e de 
înțeles, dar cum fac unii poeți 
versuri ca mașinile, asta-i mai 
greu să pricep"... Cu perso
nalități de anvergura academi
cianului Moisil televiziunea 
deprinde arta dificilă a con
versației între oameni.

FESTIVALURI CETATEA
CULTURAL-ARTISTICE LUI DEC EBAL

MIHAI PELIN

DE NOPȚI

texte originale

3 650 de zile a lucrat Rene 
R. Khawam de la Biblioteca 
Națională a Franței, departa
mentul manuscriselor; pentru 
retraducerea celebrelor po
vești orientale în limba fran
ceză, după 
arabe.

• La 
încheiat 
tizare a 
datînd din Evul Mediu. Printre acestea se 
află texte unice în arta grafică, opere ale 
unor organiști, învățători și călugări.

O adevărată curiozitate reprezintă volu
minosul Antiphonarium din anul 1529, 
care depășește în greutate 30 de kg, și ocu
pă o întreagă masă spre a putea fi cerce
tat. De o neasemuită frumusețe grafică este 
Vigiliale, un manuscris pe pergament tare, 
datînd din anul 1 507. înfloriturile sale mul
ticolore îi dau o valoare artistică excepțio
nală. Pentru colorarea documentului 
folosit foițe de aur

Lingă comuna Cetatea 
Baltă unde a existat capitala 
de odinioară a comitatului 
Tîrnava Mică în Evul mediu 
timpuriu, s-au făcut sondaje 
pe locul presupus al fostei 
cetăți medievale distrusă azi 
de urgia vremurilor. Docu
mentele păstrate vorbeau de 
perioada din urmă a existen
ței cetății și se știa că to.tul 
a fost stăpînit aproape un 
secol de domnitorii moldo
veni începînd cu Stefan cel 
Mare care și-a instalat pe un 
pîrcălab Iscusit prin părțile 
astea, și sfîrșind cu Alexan
dru Lăpușneanu. Săpăturile 
care vor necesita o muncă 
de cîțiva ani vor descoperi 
conturul întreg al acestei ce
tăți pentru că s-au găsit deja 
porțiuni ale fundației. Mate
rialul ceramic, diferit de alte 
obiecte, mărturisește modul 
de viață al dacilor, al daco
românilor și apoi ale româ
nilor, stabilind astfel conti
nuitatea poporului nostru pe 
aceste meleaguri, confirmată 
de o altă descoperire în co
muna Bahnea, tot în raionul 
Tîrnăveni. Aici a fost o așe
zare dacică în care urmele 
materiale datează din neolitic 
și, merg pînă în perioada ro
mană. Așezarea a fost fortifi
cată pentru apărare în tim
pul statului independent dac 
condusă de către Decebal.

In acest an vor avea loc, în organizarea 
Comitetului de cultură și artă al orașului 
București, numeroase manifestări cultural- 
art istice. Intre acestea se află un festival de 
poezie al creatorilor amatori, ce se va des
fășura între 1 mai și 1 decembrie; un festi
val de toamnă al tinerilor soliști amatori 
bucureșteni de muzică ușoară și populară 
românească, la care vor fi invitați și alți 
artiști amatori de pe cuprinsul țării; o ex
poziție de artă plastica și altele. Se pre
conizează, de asemenea, crearea unei so
cietăți literare pentru stimularea creatorilor 
amatori. Paralel va avea loc, in continuare, 
Concursul „Dialog fără distanță" și stagi
unea permanentă a formațiilor de teatru de 
amatori, manifestări care s-au bucurat de 
frumoase aprecieri.U

Se duc să vîneze... poveștiPELICULA FOTOAMATORULUI
Foto : N. CRISTOVEANU

3650 DE ZILE

PENTRU 1001

T

L

DINȚII NOȘTRI

dovedeascăDorind să 
maxilarul unui om este

că 
mai 

puternic decît cel al unui leu, 
un acrobat de circ, John Ma- 
ssis din Neapole, în vîrstă de 
27 de ani, a tras de curînd, 
cu ajutorul dinților, un tram
vai. Vagonul, care cîntărea 14 
tone, a înaintat 4 metri.

I TATEA PENTRU TINERET

MUZEU 
DE CLOPOTE

Orășelul turtngian Apolda, 
situat în apropiere de Wei
mar, se află în posesia unuia 
din cele mai interesante mu
zee din lume; o colecție de 
peste 100 de clopote din lume 
cu o vechime mergînd pînă 
la 3 milenii.

Clopote chinezești de bronz 
și fier, clopote din Africa de 
vest, clopoței zoomorfi din 
Mesopotamia, din al doilea 
mileniu î.e.n. etc. Muzeul dis
pune de o fototecă cuprinzînd 
fotografiile a peste 2 000 de 
clopote și de o arhivă cu su
nete care conservă pe benzi 
de magnetofon „timbru! 
unor clopote celebre.



Telegrame de felicitare
adresate tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a primit tele
grame de felicitare din partea lui Leonid 
Brejnev, secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, și Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.; Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, și Țoi En Ghen, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene ; Iosip Broz Tito, 
președintele Uniunii Comuniștilor din Iugos
lavia, președintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia ; Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, și 
Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii Populare 
Bulgaria; Alexander Dubcek, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
din Cehoslovacia, și Antonin 
ședințele Republicii Socialiste

Comunist 
Novotny, pre- 
Cehoslovacia ;

INFORliATII
Joi dimineața a plecat în 

Elveția o delegație a Uniunii 
Asociațiilor Studenților din 
România, condusă de Lia Ma
ria Păcuraru, vicepreședintă a 
Consiliului U.A.S.R., pentru a 
participa la Congresul Uniunii 
Naționale a Studenților Elve
țieni.

Comitetul national pentru apă
rarea păcii și Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa au organizat joi după a- 
miază o adunare consacrată Zilei 
internaționale a solidarității cu 
popoarele arabe. Printre invitații 
prezenți la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S. din Capitală, unde a 
avut loc adunarea, se aflau repre
zentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oa
meni de știință și cultură, oameni 
ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene. Au luat 
par te Mohamed Fahmy Hamad, 
ambasadorul Republicii Arabe 
Unite la București și membri ai 
ambasadei.

Colectivul Teatrului ,.Barbu 
Delavrancea" a prezentat joi 
seara în premieră celebra dramă 
romantică „Hoții" de Schiller, în 
versiunea regizorală și scenogra
fică al lui Mircea Marosin.

Din distribuție fac parte Cor
nel Gîrbea, Al. Repan, Ion 
Omescu, Sanda-Maria Dandu, 
George Bănică, Romulus Bărbu- 
lescu și alții.

(Agerpres)

A

în lucru:

600 de

Vietnam; Janos Radar, prim-se- 
al Comitetului Central al Parti

Ho și Min. președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam Președintele Republicii Demo
crate 
cretar
dului Muncitoresc Socialist Ungar, și Pal 
Losonczi. președintele Consiliului Preziden
țial al Republicii Populare Ungare ; Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar ai Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, și Edward Ochab, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Polone ; 
J. Țedenbal. prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, și J. Sambu, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al R. P, Mongole.

Au trimis, de asemenea, telegrame de feli
citare, Luigi Longo, secretar general al Par
tidului Comunist Italian, Waldeck Rochet, se
cretar general al Partidului Comunist Francez, 
Max Reimann, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Germania. 
Sanzo Nosaka, președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Japonia, Viile 
Pessi, secretar general al Partidului Comunist 
din Finlanda. (Agerpres)

EXAMENE
De la distanță ochiul cu 

greu poate deosebi o floare 
artificială de una naturală — 
poate chiar să găsească mai 
multă atracție pentru sime
tria perfectă și colorația mai 
vie a florii artificiale. Și cit 
de mare e deosebirea. Cea 
naturală s-a născut și conți
ne în ea misterul fermecător 
al vieții; cea artificială e fa
bricată... Iar arta adevărată, 
marea artă totdeauna a fost o 
creație nu o fabricație. Pe 
băncile conservatorului, das
călul care vrea să cultive la 
studenții săi tot ceea ce e

Ion Oniga, student în anul II la Facultatea de fizică-chimie din 
Timișoara în timpul examenului de chimie analitică la care a 

răspuns de... 9.

profesor și studenți. am întil- 
nit-o și în sălile de examen. 
Deși examinatorii sînt foarte 
exigeați. Deșii studenții trăiesc 
mari emoțiL La Conservator, 
un examen e un recital. Stu
dentul — fie el viitor solist 
vocal sau instrumentist, com
pozitor sau dirijor — se gă
sește sus pe podium, iar în

SUNETUL
PERFECȚIUNII

talent autentic caută să elimi
ne total distanțele. Studenții 
îl vor mereu mai aproape. La 
rîndul său el îi vrea pe stu
denți mereu mai aproape. 
Această ambianță, proprie ce
lei mai fertile colaborări intre

sală, în fotolii, în locul publi
cului ascultă cu atenție comi
sia. Despre studentul care 
„răspunde" se cunosc toate 
datele: valoarea talentului, 
capacitatea sa de muncă, per
severența etc. Dar în „bilan-

țul“ notei cîntărește foarte 
greu impresia pe care acesta 
o lasă în timpul examenului. 
Ca la un mare concurs. 
De altfel, examenul în 
ceastă sesiune 
și un concurs 
în vederea 
soliștilor care 
zenta în primăvară conserva
torul din Cluj la cîteva com
petiții muzicale (Festivalul 
„Primăvara la Fraga" ; Con
cursul internațional de violă, 
muzică de cameră și violoncel 
de la Budapesta: Concursul 
internațional de la Barcelo
na ș.a.). Nota 10 la examen — 
înscrisă în carnetele studen
ților Liviu Stănese — violă; 
Tiberiu Sas — pian ; Liviu 
Vîrcol — oboi; etc., etc. — 
însemnează de fapt un „pa
șaport de participare la una 
dintre aceste competiții.

LA CASA ZIARIȘTILOR:

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ
ȘI SCULPTURĂ

Ieri seară, 
lor“ a avut 
expoziții de 
chisă sub auspiciile 
tineretului".

Expoziția însumează lucrări 
ale tinerilor pictori Dan Cris
tian, Ion Grigore, Gabriela Pă- 
tulea-Drăgut, Georgeta Năpă- 
ruș-Grigorescu, Octavian Vișan

la „Casa ziariști- 
loc vernisajul unei 
artă plastică des- 

„Seinteii

și ale sculptorului 
Călinești. Cu toată 
de stiluri, există 
exponatelor, 
de o corespondentă comună 
expozanților, de natură 
rioară. proprie fiecăruia dintre 
ei, nesesizabilă poate dintr-un 
început, precum și o unitate

Gh. Iliescu- 
diversitatea 

o unitate a 
unitate generată 

a 
inte-

G R 1 U V E R D E
vîntul. Aleargă pe 
Capitalei, trece peste 
se repede îndârjit în

Su/Ză 
străzile 
blocuri, 
ferestre. Și totuși am să plec. 
Am să plec în Bărăgan, prie
tenul meu care mi-a mîngiiat 
copilăria, care m-a făcut să-l 
iubesc... Dar drumul, dru
mul acesta nu-i plicti
cos în tovărășia unor ce
feriști teșiți din schimbul 
de noapte și care moțăie în 
vagonul rece. Unii spun că 
Bărăganul începe de la Bră- 
nești, alții susțin că de la 
Mogoșoaia, pentru mine, In
diferent de unde începe, îmi 
place, e al meu. începe de 
aici de la inima mea șt nu 
se sfîrșește niciodată...

Ciochina : nu știu de unde 
i se trage numele. E o haltă, 
o haltă mică unde șeful sta
ției nu are șapcă roșie, nu e 
nici linie dublă și trenul plea
că după un minut, fie că 
fluieră sau nu impiegatul 
de mișcare. Cobor puțin spe
riat. Vîntul se repede în mi
ne, în tren, vrea parcă să 
treacă peste noi, să ne ames
tece cu zăpada, cu pămîntul. 
Totul în fur fierbe ca într-o 
oală. Nu vezi nimic, nu auzi 
decît urletul vântului care e 
stăpîn. 11 întreb pe impiegat 
ce e aici. Ca să-l aud, aproa
pe îmi strigă la ureche : „E 
inima Bărăganului". De aici 
de la Ciochina, dincolo de 
albia Ialomiței, la vreo 7—8 
kilometri e Bordușelu, o co
mună în inima Bărăganului. 
Acolo mă duc. De ce ? Nu 
știu I Pentru că vreau să a- 
jung acolo. De la pod vîntul 
suflă și mai sălbatic, viscolind 
zăpada, făcînd vîrtejuri, în 
care spuneam cînd eram mic 
că se ascunde dracul. Nu

DE
BARĂ
G AN

văd, nu aud nimic. Se pare 
că nici n-am să 
vreau. Vătălugii 
de porumb sint 
vămînt și purtați 
pădure; vîntul e 
se repede în copaci stingheri, 
urlă, încearcă o dată, de 
două ori, și încă o dată, mai 
puternic și copacul se culcă 
pe o parte cu rădăcina afară 
din pământ. Pornește nebunul 
mai departe și întîlnește o 
colibă. O învăluie, șueră ne
putincios, își adună forțele și 
izbește nemilos. Zboară mai 
întîi acoperișul, apoi pereții 
și după aceia, într-un joc dră
cesc, stăpîn rămîne vîntul. Și 
fuge cu caii lui nevăzuți mai 
departe, și mai departe. E 
îmvărăția lui și vrea să do
vedească că e stăpîn. Vorbesc 
cu pămîntul, cu Bărăganul.
Am întîlnit oameni care
mi-au spus nu o dată că 
au vorbit cu pămîntul, 
pămîntul te înțelege și 
răspunde. Da un om, mi 
pare îl chema Stere, de prin 
părțile Lehliului, a vorbit cu 
Bărăganul în vreo cîteva rîn- 
duri. Odată, tot într-o iarnă, 
cind flămînd, avînd zece co-

ajuna unde 
și cocenii 

smulși din 
aiurea spre 
stăpîn. El,

pii acasă a meis la 
să ceară ceva bucate. 
l-a alungat. Noaptea, 
noapte de iarnă, l-a 
pe boier la o podișcă. 
securea in mină îl așteptă. A- 
ttinci a vorbit prima oară cu 
pămîntul: „11 omor prietene 
Tu ești al meu, eu sint al 
tău. iar el ne ucide pc amîn- 
doi“. Pămîntul i-a răspuns: 
„Nu, nu așa Stere, nu așa se 
luptă împotriva boierilor". 
Ultima dată cind a vorbit cu 
Bărăganul a fost prin ’45. 
Atît i-a spus : „Ești al meu 
prietene". I-am vorbit și eu, 
dar mi-a răspuns vîntul. Iar
na Bărăganul e mort, nu mai 

reînvia la primă
rii

„curte
Boierul 

într-o 
așteptai 
' Cu

există. Va 
t ară, dar 
atunci ?...

In față, 
prin omăt 
brigada din Bordușelu. Vîn
tul se repede și în el. 11 în
conjoară din toate părțile, ur
lă furios. Reușește să-l des
cumpănească o clipă, o clipă 
doar. Omul se apleacă puțin 
înainte, se întoarce cu 
rul drept înainte și 
bătut.

Mergem împreună 
parte împotriva

mai e pină

pe 
un

drum, înoată 
tractorist de la

urnă-
vintul e

mai de
viatului. 

Lingă pădure tractoristul se 
oprește. Se apleacă și cu mina 
curăță zăpada pînă dă de 
griul verde puțin pălit de 
ger. Scoate briceagul din bu
zunar și smulge o rădăcină de 
griu. O privește atent, apoi o 
îngroapă frumos la loc : 
buri" spune el. Moartea 
răganului e aparentă, 
mantia zăpezii se coace 
nea acestui an.

ei 
că 
tți 
se

a-
e totodată 

preliminar 
selecționării 
vor repre-

ADRIAN VASILESCU

SCURT

Canoterii noștri fac... 
antrenament
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Bă- 

Sub 
pii-
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(Urmare din pag. I.) au sub 20 
incă un an 
mul a venit aici mobilizat 
de organizația U T C. Ce
lălalt pentru că „a vrut să 
învețe" meserie și a auzit 
că aici „se ciștigă" Sint 
sudori acum in brigadă la 
Ion Argint, un oltean, fost 
pină nu demult pe șantiere 
moldovene Ion Suru e 
chiar din Gura Văii Venit, 
prin transfer de la Reșița, 
tot sudor la Argint. Stă 
chiar in casa părintească.

Cind iți plimbi privirea 
de-a lungul pereților de 
beton nu poți ști decît a- 
proximativ cam pe unde a 
lucrat o brigadă sau alta. 
S-ar putea să nu știe nici 
ei. Poate că nici nu și-au 
propus asta Te convingi 
insă de existența unui 
spirit de răspundere unic, 
a dorinței de a nu rămîne 
in urmă Și mai ales de a 
nu rămîne 
nu întîrzia 
bindu mi 
treburilor,
Turcana, moldovean venit 
in Oltenia (ciudată trans
humantă !) spunea :

— De stadiul lucrărilor 
noastre depinde începutul 
la montajul porților (tot de 
fier, dar cele aparținind e- 
cluzei — n.n.) Pentru a- 
ceasta ne-am propus o 
serie de cote, față de care 
sîntem la zi (ar dacă re
zultatele noastre sînt bune, 
ele se explică prin colabo
rarea cu montajul care a 
funcționat remarcabil

Subliniază ultima frază 
de teamă ca nu cumva să 
nu se rețină. Cit pe ce să 
uite insă să adauge o serie 
de alte măsuri De nildă, 
hotărîrea de a realiza lu
nar cel puțin 4 metri ve 
verticală la fiecare parte. 
Organizarea in flux a lu
crărilor : hetoane — fierari 
— dulgheri De aceea nici 
macaralele n-au fost o- 
bligate să se deplaseze la 
distanțe prea mari

La conducerea șantieru
lui 
zat 
roșu 
în 
Un semn că porțile de fier 
dizolvate în ființa oame
nilor, în conștiința 
funcționează normal 
dează teren, văzind 
ochii, Porțile de Fier 
cropite de apă. Apropiin- 
du-se ziua cind indubita
bile. porțile de fier ale 
luminii fixate pe posta
mentul etern vor lăsa fr'u 
liber kilowaților, resti- 
tuindu-se oamenilor

de ani.
pe șantier, Pri-

N-au

unde poate — și trebuie — 
să susțină precum atlanții 
gigantul tot mai concret 
de unde muntele iși dă 
tima oară înapoi pasul 
piâtră lăsind Dunării 
beră trecere.

Aici l-am găsit 
Gheorghe Brinduță 
tentat să-i spun 
Gheorghe" Mai intii 
tru că figura lui inspiră o 
comparație cu cei pe care-i 
denumim așa O căciulă 
cu urechi îi acoperă capul 
iar corpul sf.rins de 
foaică e purtat în 
lenți, neprecipitați, 
roșcovană, aspră 
stind de vorbă cu 
Gheorghe" ai senzația că 
a lăsat in urmă jumătate 
din lume și cîteva vieți de 
om puse cap la cap Dar 
n-are decît 39 de ani. E 
dintre cei cărora șantierul 
le-a dat aici intilnire după 
ce-și 
nică 
altor 
unde 
azi elev in 
liceu. A 
la șoseaua 
Ricaz din ‘50 încoace S-a 
mutat la hidrocentrală la 
baraj. In 1961 a venit la 
Argeș, tot la baraj, rldi- 
cîndu-l de la fundație la 
coronament Cu 21 de 
oameni, dulgheri ca și el. 
în august 1966 a descins 
la Turnu Severin Gheor
ghe Brinduță conduce 
brigada de dulgheri din 
lot. De ce l-a tentat 
gherla atunci în 45 
s-a liotârit pentru ea ?

sîntem dulgheri 
în fiu Și tata și 
au lucrat i‘ 

Cumtiatu-meu.
tot dulgher, tot 
brigadă, la Iași

Mai e nevoie să 
suplimentar cum 
treaba la dulgherie ? Poate 
numai ca să afli în plus 
că în brigadă e disciplină 
de fier; că cei mai mulți 
dintre 
gajat 
avînd 
a Vl-a 
ni le spune insă inginerul 
Mihai Budai in timp ce 
„bătrînul" era pe-afară 
Căci el se mulțumește să 
ne convingă de faptul că 
toți băieții știu ce au de 
făcut, că toți lasă lucrul 
numai cind „lamela" e 
gata

Șantierul vede pe mulți 
pentru prima dată Unul e 
Florea Sandof din Zimni- 
cea Altul, Constantin 
Popa de la Vilcea Amindoi

ul- 
de 
li

„moș 
pen-

generată de o comună seriozi
tate și dragoste de lucru.

Cele două lucrări ale Geor- 
getei Năpăruș, artistă ce s-a 
remarcat și in ultimele expozi
ții de stai, complexe ca struc
tură interioară, struetură 
care artista așează o bogată și 
rafinată gamă coloristică. 
completează fericit cu poezia 
discretă și plină de eleganță a 
lucrărilor lui Dan Cristian.

Optimismul și dragostea de 
viață emanate de lucrările pic
torului Octavian Vișan, lucrări 
apropiate prin stil de arta popu
lară, într-o cromatică în care 
bucuria culorilor încearcă 
fie calmată de discreția 
tului, stau foarte bine 
de frumoasele compoziții 
Ion Grigore. compoziții

pe
se

se apropie de

0

DORIN DIMITRIU

din 
eia 
de

PE SCURT

apartamente

TELEVIZIUNETEATRE

Mi»

spre Brâncuși :

DEVA (de la corespondentul 
nostru)

Pentru a preda la termen în
tregul număr de apartamente pla
nificate, constructorii de locuințe 
din Valea Jiului desfășoară încă 
din primele zile ale anului o 
muncă la fel de intensă în ciuda 
iernii și a întregului ei cortegiu 
de însoțitori. Multe din blocurile 
prevăzute a fi date în folosință în 
1968 se află într-un stadiu înain
tat de execuție : blocurile B 3b 
cu 10 etaje din Petroșeni și F. 1 
cu 9 etaje din Vulcan sînt glisate 
deja, iar A. 6 din Lupeni este gli
sat mai mult de jumătate. Trei 
blocuri cu cîte patru etaje din 
Petrila sint și ele pe terminate 
iar la blocul B lb cu 10 etaje din 
Petroșeni și uriașul bloc G cu 176 
de apartamente din Lupeni au 
fost terminate de curînd funda
țiile. Pe șantierele Văii Jiului se 
află în lucru circa 600 de aparta
mente, ceea ce reprezintă jumă
tate din planul acestui an.

să 
artis- 

ai «‘jri 
ale lui 
cu o 

structurare robustă cu un am
plu echilibru interior, precum 
și cu frumoasele picturi 
Gabrielei Pătulea-Drăguț, 
turi în care finețea liniei 
completează cu smalțurile culo
rilor de pe pînză.

Pe acest fundal se profilează 
cele două lucrări ale sculptoru
lui Gh. Iliescu-Călinești, lucrări 
legate organic de arta noastră 
populară prin formă și tratare, 
prin modul de sintetizare și ex
primare a elementelor repre
zentate.

Expoziția va fi in același timp, 
un util punct de pornire în dez
baterea „Originalitate și valoa
re în arta plastică" pc care 
propune să o inițieze ziarul, 
participarea unor critici 
artă și artiști plastici.

nie 
pie

se

își 
cu 
de

pu
pași 
Fața 

Apoi, 
„moș

promiseseră stator- 
credință sub umbra 
brazi 
i s-a

• Turneele Festivalului șahist 
de la Beverwijk 
sfîrșit.

CLASAMENT
(U.R.S.S.) 10,5 
(U.R.S.S.) 7,5

: 1. Korcinoi
puncte; 2 Tal 
puncte ; 3—5.

Gheoighiu (România), Hort (Ce
hoslovacia), Portisch (Ungaria) 7 
puncte ; 6. Matanovici (Iugosla
via) 6,5 puncte etc

In turneul maeștrilor. Victor 
Ciocîltea se află pe locul 3, cu 
7,5 puncte. în runda a 12-a, Cio
cîltea a remizat cu Flesch (Un
garia).

• După cum transmite agen
ția ANSA, comisia de recurs a 
Ligii italiene de fotbal a dat 
meci cîștigat cu 2—0 echipei 
Cagliari pentru partida disputată 
la 14 ianuarie, la Milano, cu In-

ternazionale, partidă cîștlgată pe 
teren cu 3—0 de Internazionale. 
Hotărîrea a fost luată ca urmare 
a unui incident mai puțin obiș
nuit, petrecut la sfîtșitul primei 
reprize a acestei întîlniri 
campionatul italian. Scorul 
egal: 0—O. cind o monedă 
100 de lire, aruncată de un spec
tator din tribună, l-a lovit pe 
căpitanul echipei Cagliari, Lui
gi Longo. Suferind o rănire a 
corneei, Longo nu a mai putut 
continua jocul și a fost transpor
tat la spital. Echipa sa a rămas 
în inferioritate numerică a și pă
răsit terenul învinsă

In urma hotărîrii federației. 
Cagliari, cu 18 puncte, frece pe 
locul 7, iar Inter retrogradează pe 
locul 9, avînd 16 puncte .

— Noi 
din tată 
bunicul 
gherie

La 
născut 
clasa a 
lucrat 
Piatra

Bicaz — 
feciorul, 
IX-a la 

7 ani 
Neamț-

(iul- 
cind

dul- 
e 

șef de

verifici
merge

ta urmă de a 
lucrările Vor- 

despre mersul 
ing. Laurențiu

Teatrul „Ion Creangă" — Toate 
pinzele sus. ora 18 ; Teatrul Țăn
dărică — Ileana Sinziana, ora 17.

muncitori s-au an- 
necalifieați. fiecare 

acum categoria 
de încadrare. Astea

baraj-uzină 
pe perete 
: ..Șantier 
întrecerea

ani se st
un fanion 
evidențiat 

socialistă".

Teatrul iNațional sala Come
dia — Regina de Navara, ora 
19,30 ; sala Studio — Castiliana,
ora 19,30; Opera Română —
Faust, ora 19,30; Teatrul de
Operetă — Contesa Maritza, ora
19,30 ; Teatrul de Comedie — 
Sfîntul, ora 20 ; Teatru) „Lucia 
Sturdza Bulandra" — sala Schitu 
Măgureanii — Moartea lui Dan
ton, ora 20 ; Sala Studio — 
Sfîntul Mitică Blajinu, ora 
Teatrul Mic — Richard II, ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" — 
sala Magheru — Henric IV, ora 
19,30 : Sala Studio — Cînd luna 
e albastră, ora 20 ; Teatrul Giu- 
lești în sala Teatrului Evreiesc 
de Stat — Omul care a văzut 
moartea, ora 19,30 ; Teatrul Bar
bu Delavrancea — Hoții, ora 20 ;

20 ;

ÎNCERCUIREA
rulează la Capitol (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Grivita (orele 
9.30; 11.30: 13.30: 16: 18.15:
20,30).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Victoria (orele 
9,30; 11.45; 14; 16 15; 18,30;

Dacia (orele 8,15 : 
în continuare, orele

RĂZBOI Șl PACE
(seriile III și IV) rulează la 
Patria (orele 10 ; 16.15: 20).

CAUTAȚI idolul
rulează la Republica (orele 
9,45. 12; 14.30. 16.45; 19; 
21.15). București (orele 9; 
11; 13; 15: 17; 19; 21).

UN NABAB MAGHIAR 
rulează la Melodia (orele 
8,45; 10.45; 12.45: 14,45; 16.45; 
19; 21). Festival (orele 
11: 13.30; 16; 18.30: 21). 
celsior (orele 9,30; 11,45; 14: 
16,15; 18,30; 20.45).

SERVUS. VERA
rulează la Feroviar (orele 9; 
11.15; 13.30: 16; 18 30; 21). A- 
urora (orele 8,30; 10,45; 13 :
15,30; 18; 20,30).

8.45; 
Ex-

20.45) . 
14.30; 
16.45; 19:21).

CIND TU NU EȘTI 
(rulează la Lumina (orele 9 
15,45; în continuare
20.45) . Lira (orele 15.30: 
20.30)

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează la Doina (orele 
14 ; 16: 18,15; 20.30) — Pro
gram pentru copii .— dimi
neața. (orele 9—10,15), Giu- 
leștf (orele 15; 17; 19; 21 — 
duminica, orele 10), Modern 
(orele 9.30; 11.45; 14; 16,15
18.30; 20.45)

ZECE NEGRI MITITEI 
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30), Moșilor (orele
15.30: 18: 20.30).

MARELE RESTAURANT 
rulează la înfrățirea între

18.30 :
18 :

12 :

popoare (orele 10.30: 16; 18:
20).

DOSARUL XII 
rulează la Buzestl (orele 
15.30, 18 , 20,30). Arta (orele 
9 ; 16; în continuare, orele 
18.15; 20.30)

Echipa pe drumul măiestriei ; 
O după-amiază plină de peri
peții : împlinirea : Cei doi ur
suleți ; Pași 
Vizita —

rulează la 1 
le 9—21 în (

SPARTACUS
rulează la Cosmos (orele 
14.30; 17,30: 20.30).

ESCROC FARA VOIE 
rulează la Bucegi (orele 
11,15: 13,30; 16; 18 15; ‘
Tomis (orele 9 : 16; in conti
nuare. orele 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9: 11.15: 13.30: 
în continuare, orele 16; 
18,15; 20,30). Gloria (orele 9: 
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20,30).

ROMANȚA PENTRU 
TROMPETA

rulează la Pacea (orele 
15,45; 18; 20,15).

AGONIE ȘI EXTAZ 
rulează la Flacăra (orele 14; 
17; 20), Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,30).

Timpuri Noi (ore- 
continuare).

9:
20,30),

OCOLUL 
rulează la Unirea (orele 
18,15: 20.30 : — duminică 
11).

JOCURI NESCHIMBATE 
rulează Ia Vitan (orele 
16; 18,15; 20,30)

RĂZBOI Șl PACE 
(seriile I și II) rulează 
Miorița (orele 9.30: 18,30 
continuare).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30)

REGINA ZĂPEZII
rulează la Munca (orele 14; 
16).

HAIDUCII
rulează la Munca (orele 18 ; 
20).

AL ȘAPTELEA CONTINENT 
rulează la Colentlna (orele 
16; 18: 20).

LOANA 
rulează la Volga (orele 
11.15; 13,30; 15.45;
20,45), Drumul Sării 
15; 17,30; 20.30).

LORDUL DIN 
ALEXANDERPLATZ

rulează la Floreasca 
9,30; 12; 15: 18; 20.30).

O FATA FERICITA 
rulează la Rahova

10,30: 15,30; 18; 20.30 ; dumi
nică ora 10.30).

CONTELE BOBBY, S"AIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30). Ferentari (o- 
rele 15.30; 18; 20,30).
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9; 
18,15: 
(orele

(orele

18,00 — Drumuri și popasuri, 
Emisiune turistică ; 18,20 — Bu
letinul circulației rutiere ; 18,30 
— Film pentru copii : Globul de 
cristal;; 18,55 — Antologie șco
lară : Ion Neculce : 19,30 — Te
lejurnalul de seară ; 20,00 — Bu
letinul meteorologic ; 20.05 —
Reportaj 68 — „Efectul Proco- 
fiu" ; 20,20 — Varietăți cu Gil
bert Becaud ; 20,50 — Campio
natul european de patinaj artis
tic : Proba de dansuri ; 22,45 —

(orele Telejurnalul de noapte.

lor 
Ce- 

cu
;n-

NEAGU UDROIU

Magistrala hidrotehnică
în cadrul lucrărilor hidrotehni

ce de pe Valea Doftanei, prevă
zute pentru regularizarea rîurilor 
Prahova și Ialomița inferioară, a 
început montajul conductei ma
gistrale care va suplimenta debi
tul de apă potabilă și industrială 
al orașelor Cîmpina și Ploiești. 
Conducta va fi folosită și pentru 
alimentarea cu apă a localităților

rurale aflate în această zonă, pre
cum și la irigarea unei suprafețe 
agricole de circa 6 000 ha.

Paralel se lucrează la construi
rea noilor galerii de deviere a 
rîului Doftana spre viitorul baraj 
de la Paltinu, unde se va forAg 
un lac de acumulare cu un vo
lum util de peste 50 milioane me- 
Vi cubi de apă.



Președintele Consiliului 
de Miniștri,

Ion Gheorghe Maurer,
la Florența

FLORENȚA 25 (Agerpres). — 
Corespondență de la Nicolae 
Puicea ți Mircea Ionescu : în 
cursul zilei de joi, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de 
Comeliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Cornel Burtică, 
ambasadorul României la Roma, 
și Niccolo Moscato, ambasadorul 
Italiei la București, a făcut o vi
zită la Florența.

Un prim popas a fost făcut la 
primăria orașului din Palazzo 
Vecchio.

în continuare, șeful guvernu
lui român, împreună cu ministrul 
afacerilor externe, Fanfani, și per
soanele oficiale române și italiene 
au vizitat splendidele monumente 
de artă ale Florenței.

★
Seara, ministrul afacerilor ex

terne al Italiei, Amintore Fan
fani, a oferit la Florența, în sa
loanele hotelului Excelsior, un 
dineu în onoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer. Dineul s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
deosebit de prietenească.

Plenara C. C. al 
Uniunii Tineretului 

din Iugoslavia
La Belgrad au început 

joi lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Uniu
nii Tineretului din Iugosla
via. Pe ordinea de zi se a- 
flă probleme privind pre
gătirile în vederea celui 
de-al VIII-lea Congres al 
Uniunii Tineretului care va 
avea loc între 8 și 10 fe
bruarie a.c.

Intilnirea tinere
ți ui sătesc

din Cehoslovacia

După incidentul din apele 
teritoriale ale R. P. D. Coreene 
• Recunoașterile comandantului navei 

„Pueblo" • Mobilizarea unor rezer
viști în S. U. A.

Capitala R.S. Cehoslova
ce găzduiește cea de-a IV-a 
întîlnire națională a tine
retului sătesc, la care par
ticipă 400 de tineri și tine
re din toate regiunile țării, 
în cadrul acestei întîlniri, 
miercuri, tinerii au fost 
primiți de Jozef Lenart, 
președintele guvernului, 
iar joi au avut o întilnire 
cu Antonin Novotny, pre
ședintele R.S. Cehoslovace 
și cu Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

guvernamentale române
in Anglia

Agenția A.C.T.C. a transmis declarația făcută de căpitanul 
Lloyd M. Bucher, comandantul navei americane „Pueblo", 
capturată de navele militare ale Armatei Populare coreene 
în apele teritoriale nord-coreene, în ziua de 23 ianuarie.

Greva studenților 
madrileni

Unele particularități ale in
dustriei farmaceutice poloneze 
îmi erau desigur cunoscute. 
Desprinsesem din anuarele 
statistice ritmul rapid de dez
voltare a acestei ramuri, mai 
accelerat în a doua jumătate 
a ultimului deceniu, aflasem 
de expansiunea produselor 
farmaceutice poloneze pe pi
ața mondială a medicamente
lor. Am vizitat una din unită
țile acestei ramuri — Uzina 
„TARHCOMINSKIE ZAK- 
LADY FARMACEUTYCZNE 
POLFA". Este după cum a- 
firmau interlocutorii mei, cea 
mai însemnată fabrică de me
dicamente din Polonia. Nu
meroasele laboratoare, secțiile 
de fabricație și celelalte con
strucții edilitare se resfiră în- 
tr-un imens evantai Ia perife
ria Varșoviei, avînd în apro
piere cunoscuta uzină de au
toturisme „Warszawa", aflată 
și ea într-un viguros proces 
de modernizare.

Unitatea are o îndelungată 
istorie. La originea sa stă o

tibiotic fabricat în Polonia In 
anii următori începe fabricația 
streptomicinej și a compușilor 
streptomicină — penicilină 
care, după afirmațiile direc
torului tehnic al unității, au 
salvat milioane de vieți ome
nești in Polonia și în lume. 
Producția se multiplică în 
mod permanent. Se produce 
un vast sortiment de antibio
tice prețioase, de preparate 
farmaceutice al căror număr 
depășește acum 100, dintre care 
cele mai apreciate par a fi 
insulina, vitaminele B 12, pro
dusul Vitabion și altele.

Numărul lucrătorilor depă
șește cu puțin cjfra de 2 000, 
dar valoarea producției a tre
cut de mult peste 2 miliarde 
de zjoți. Cum se explică a- 
ceastă expansiune a produc
ției ale cărei produse se întîl- 
nesc curent în circa 44 de 
țări situate în toate regiunile 
globului ? Prin calitatea și, pu
ritatea specialităților farma
ceutice produse aici. în peri
metrul fabricii patru mari la-

Note de drum din R. P. Polonă,

Uzina-laborator

Căpitanul Lloyd M. Bucher a 
recunoscut că nava sa, despre 
care se afirma că se ocupă de 
cercetări oceanografice, a intrat 
în apele teritoriale ale R.P.D. 
Coreene la 16 ianuarie, unde, în 
conformitate cu instrucțiunile 
primite de la comandanții mari
nei militare americane a înde
plinit misiuni cu caracter de spi
onaj, folosind în acest scop in
stalațiile radar și alte instalații 
specializate.

Căpitanul Bucher a arătat că 
atunci cînd au apărut navele de 
patrulare nord-coreene, „Pueblo" 
a încercat să se retragă și în acest 
scop a deschis focul asupra nave
lor coreene. încercarea de retra
gere a eșuat însă.

în acest context, merită semna
lat că presa americană publică 
amănunte privind activitățile des
fășurate de navele-spion ale 
S.U.A. de tipul vasului „Pueblo". 
Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I., „Pueblo", ca și alte nave 
de același tip, sînt „spioni elec
tronici pe mare".

Președintele Johnson a ordonat 
joi ca un număr de rezerviști din 
aviație și marină să fie reche
mați în serviciul activ, arătînd 
totodată că este posibil ca ulte
rior să fie mobilizați și rezerviști 
ai trupelor terestre. El a dat, in
strucțiuni să fie chemați sub arme 
un număr de oameni suficient 
pentru echiparea și întreținerea 
a 372 avioane de luptă și de 
transport. Această hotărire a fost 
anunțată de purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe, George Christian.

La scurt timp după aceea, Mi
nistrul Apărării al S.U.A. a anun
țat că 14 600 de rezerviști din 
aviația militară au fost rechemați 
în serviciul activ.

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe a subliniat totodată că e- 
forturile diplomatice pentru re
zolvarea crizei în legătură cu cap
turarea navei-spion americane 
„Pueblo" de către unități navale 
ale R.P.D. Coreene, vor continua.

în același timp, după cum 
anunță agenția ASSOCIATED 
PRESS, surse ale Ministerului 
Aviației S.U.A. au informat că 
două escadrile de avioane ameri
cane au fost deplasate din Oki
nawa în Coreea de sud.

★
Citind informații telegrafice 

sud-coreene, agenția A.C.T.C., 
transmite că miercuri după-amia- 
zri la Seul au fost răspindite nu
meroase manifeste in care sînt 
denunțate ti condamnate acțiuni
le agresive ale imperialismului a-

merican împotriva poporului sud- 
coreean.

Tot din surse sud-coreene s-a 
aflat — transmite aceeași agen
ție — că detașamente de parti
zani înarmați au atacat la 24 ia
nuarie poziții ale trupelor sud- 
coreene din diferite localități ale 
provinciei Kyeungki. In aceeași 
zi, au fost întreprinse atacuri 
împotriva trupelor guvernamen
tale ce efectuau o așa-zisă „ope
rație de curățire"' într-unul din 
cartierele periferice ale Seulului.

Potrivit știrilor de ultimă 
oră, în Spania se intensi
fică acțiunile studențești, 
în centrele universitare din 
Madrid, Granada și Za
ragoza s-au desfășurat 
miercuri adunări ale stu
denților. Facultatea de Ști
ințe din Madrid a fost în
chisă ca urmare a acțiuni
lor studențești. Tot miercuri, 
studenții madrileni ai Fa
cultății de drept au declan
șat o grevă.

Vinâtorii de „vid"

• Remaniere a
guvernului
R. A. U.

• PREȘEDINTELE R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, a anunțat 
miercuri seara o remaniere par
țială a guvernului său, relatea
ză agenția FRANCE PRESSE, 
citind postul de radio Cairo. Ge
neralul Mohamed Fawzi. care 
ocupa după 21 iulie 1967 postul 
de comandant suprem al forțe
lor armate egiptene, a devenit 
ministru de război în locul lui 
Amin Hamed Huweidi. Abdel 
Mohsen Abu El Nur, ministru al 
reformei agrare și valorificării 
solului, a fost numit ministru al 
Administrației locale.

Abia a fost anunțată proiectata retragere britanică, pînă 
la sfirșitul lui 1971, de la „Est de Suez“ și, instantaneu, la 
Washington a reapărut pe prim plan faimoasa doctrină a 
„umplerii vidului**, Eugene Rostow, subsecretar de stat, unul 
din principalii consilieri ai Casei Albe, vorbea sîmbătă despre 
„primii pași pentru umplerea vidului creat prin retragerea 
britanică** și despre „consultări intre state interesate" pentru 
crearea unei „organizații adecvate de apărare**.

Atunci cind în urmă cu două săptămini, guvernul englez în
cepuse dezbaterile decisive în legătură cu masivele reduceri 
bugetare (inclusiv planurile de retragere anticipată a bazelor 
militare din Golful Persic și Extremul Orient) cercuri in
formate din capitala americană vorbeau despre o scrisoare a 
lui Johnson către Wilson cerînd să „nu meargă prea departe** 
cu retragerea preconizată. Ulterior, presiunile s-au accentuat. 
In timpul vizitei ministrului de externe britanic la Washing
ton, atît Casa Albă cit și Departamentul de Stat au insistat 
pentru o reconsiderare a hotărîrilor de „anticipare a repli
erii". A urmat a doua scrisoare a președintelui S.U.A. către 
Wilson și, după cum afirmă unele „surse informate** și o 
convorbire telefonică în ceasul al 12-lea, in ajunul dezbateri- 

! lor din Camera Comunelor. Cu bune antene în sferele oficiale 
americane, WASHINGTON POST arunca lumină asupra mo- 
bilurilor și conținutului tuturor acestor insistențe : „Casa 
Albă nu are obiecții de principiu Ia retragerea britanică. Se 
consideră insă că nefiind in cauză economii imediate nu era 
indicată o anunțare a retragerii într-un moment în care 
Statele Unite nu sînt perfect pregătite psihologic pentru o 
preluare a pozițiilor Londrei". Așadar, Washingtonul ar fi 
preferat o preluare „pe tăcute** a bazelor britanice și, mai 
ales, doreau să evite să apară odată mai mult, flagrant. în ro
lul de „jandarm mondial** într-un moment cînd agresiunea 
americană din Vietnam a ridicat un val uriaș al oprobiului și 
condamnării in lumea întreagă.

8 In fapt însă, influente cercuri politice și militare din Sta
tele Unite nu văd inconveniente prea mari in „umplerea vi
dului** la Est de Suez. Ele înțeleg să profite de pe urma slăbi
rii pozițiilor Angliei pentru a-și promova propriile lor țeluri 
și interese, pentru a-și asigura privilegii de esență colonia
listă, încercînd să frîneze procesul istoric de dezvoltare in
dependentă a statelor pe vaste spații afro-asiatice.

Recent, o misiune militară americană a vizitat Singa
pore discutind eu oficialitățile locale eventualitatea furnizării 
unui „ajutor militar**. Atrag atenția manevrele insistente pe 
care Statele Unite le desfășoară în ultima vreme în zona 
Oceanului Indian. Amiralul Eastold a vizitat în decursul celei 
de-a doua jumătăți a anului trecut principalele insule din 
această zonă. O întreagă suită de specialiști și militari ameri
cani au vizitat Madagascarul ; în octombrie trecut, S.U.A. au 
acordat Republicii Malgașe un ajutor de 20 milioane dolari 
pentru dezvoltarea șoselelor și telecomunicațiilor. Cit despre 
celelalte insule de dimensiuni importante s-au semnalat vizi
tele făcute la Washington de personalități guvernamentale din 
insulele Mauritius și Seychelles ca și vizita „de studiu" făcută 
de o misiune militară americană in Seychelles. Surse londo
neze dezvăluiau zilele trecute existența unui „aranjament** 
prin care S.U.A. urmează să preia construirea bazelor aeriene 
de pe atolii Diego Garcia și Aldabra prevăzute anterior ca 
baze comune anglo-americane. Informații din capitala america
nă vorbesc despre proiectul constituirii unei flote militare per
manente a S.U.A. in Oceanul Indian.

Cum era însă de așteptat, manevrele „vinătorilor dc vid“ 
de la Washington stirnesc o legitimă dezaprobare și împotri
vire ; in primul rind din partea popoarelor din zonele vizate. 
Intr-o declarație publicată duminică, ministrul de externe 
al Turciei a dezmințit categoric informația potrivit căreia 
Turcia și alte patru țări din Orientul Mijlociu ar fi comuni
cat Washingtonului intenția de a crea „un pact defensiv" al
ternativă la „replierea" britanică. Desmințiri similare au fost 
făcute la Rawalpindi și Ryad. Ministrul de externe al 
Kuweitului a declarat în parlament că țara sa se opune 
oricăror pacte in regiunea Golfului Persic și oricăror încer
cări ale S.U.A. de a spori influența lor în această regiune 
după plecarea trupelor britanice. Ministrul de externe indian. 
Chagla, declara nu de mult in parlament că menținerea și 
„crearea dc noi baze militare în Oceanul Indian riscă să spo
rească tensiunea în această regiune" și avertiza că guvernul 
de la Delhi se va adresa O.N.U. în această chestiune.

Dacă „vidul" pe care-1 reclamă Washingtonul este iluzoriu, 
un pretext pentru o prezență militară pe care nimeni în res
pectivele regiuni n-o dorește, în schimb politica agresivă a 
„umplerii vidului" duce, în mod cert, la crearea unui verita
bil vid al izolării mereu mai accentuate a pretendenților la 
funcția de „jandarm mondial*.

EM. RUCAR

Joi dimineața, Die Verdeț, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delegației 
guvernamentale române, 
soțit de 
ministrul 
țiilor de 
alți membri ai delegației, 
făcut o vizită 
Royce" din 
Derby. Delegația a fost însoțită 
de Vasile Pungan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Londra, și de John Chadwick, am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești. Oaspeții au fost întîmpinați 
de directorul general al întreprin
derii, sir Denning Pearson și 
alți membri ai conducerii care 
i-au însoțit prin diferite secții ale 
întreprinderii. Tovarășul Ilie 
Verdeț și membrii delegației s-au 
interesat de unele detalii tehni
ce și de aspecte ale organizării 
procesului de producție. Cu a- 
cest prilej inginerii și specialiștii 
care i-au însoțit pe oaspeți au 
descris tipurile de motoare Die
sel, ușor adaptabile și cu o largă 
utilizare în industrie, la vasele

Mihai
Industriei 

mașini

în-
Marinescu, 

construc- 
și de 

a
la uzinele ..Rolls- 
centrul industrial

• JOI DIMINEAȚA a plecat 
din Teheran ministrul comerțu
lui exterior Gheorghe Cioară 
care a participat la cea de-a 
treia sesiune a Comisiei mixte 
ministeriale româno-iraniene, 
desfășurată între 20 și 24 ianua
rie 1968 în capitala Iranului.

• TELEVIZIUNEA FRANCE
ZA a făcut miercuri o prezen
tare a semnificației actului Uni
rii Principatelor Române. Au 
fost transmise apoi secvențe din 
filmul documentar românesc 
„Mihail Kogălniceanu".

0 SURSE OFICIALE, citate 
de agenția M.E.N., au declarat 
că în urma convorbirilor purtate 
de Mahmud Riad, ministrul a- 
facerilor externe al R.A.U., cu 
oficialități iordaniene s-a ajuns 
la înțelegerea ca ambele țări să 
subscrie la ideea coordonării po
ziției țărilor arabe în dialogul 
cu Gunnar Jarring, reprezentan
tul secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat. Ambele 
părți, scrie M.E.N.. se declară în 
favoarea cooperării cu trimisul 
special al secretarului general 
al O.N.U. în vederea găsirii unei 
soluționări pașnice a situației 
din Orientul Apropiat în con
formitate cu rezoluțiile adoptate 
la Conferința arabă la nivel înalt 
de la Khartum.

• IZRAELUL A CĂZUT DE 
ACORD asupra planului egip
tean privind operațiunile de 
degajare a celor 15 nave sub 
pavilion străin, blocate în Ca
nalul de Suez după ce a primit 
detalii tehnice precise, anunță 
un comunicat oficial dat publi
cității Ia Tei Avlv. Agenția 
REUTER relatează că acordul 
Izraclului pentru această ope
rațiune a fost comunicat gene
ralului Odd Bull, șeful misiunii 
dc observatori ai O.N.U. In O- 
rlentul Apropiat, de către mi
nistrul izraelian al apărării, 
Moshe Dayan.

0 ZIARUL „LE MONDE* 
publică în exclusivitate un 
interviu al lui Andreas Pa- 
pandreu, lider al partidului 
Uniunea de centru, care se 
află la Paris de o săptămînă. 
Papandreu acuză actualul 
regim din Grecia că a abolit
libertățile elementare ale
individului și a trimis mii
de persoane în lagăre de
concentrare. El afirmă că
rezistența morală contra re-
gimului este unanimă și to-
tală și că dacă presiunile 
comunității internaționale nu 
vor fi suficiente pentru a 
provoca prăbușirea acestuia 
„soluția luptei de partizani 
ar putea părea indispensabi
lă și inevitabilă, chiar dacă 
prețul ei ar trebui să fie ri
dicat. în această perspectivă, 
procesul de organizare este 
deja angajat".

comerciale, de pescuit, remorche
re, la autocamioane cu tonaj 
mare, automotoare și locomotive.

După încheierea vizitei condu
cerea firmei „Rolls-Royce" a o- 
ferit un prînz în cinstea oaspeților 
români. în cursul după-amiezii 
delegația s-a înapoiat la Londra.

Opinia publică daneză își ma
nifestă neliniștea după acci
dentul avionului american pră
bușit cu încărcătură nucleară 
lingă baza S.U.A. de la Thule 
(Groenlanda). In fotografie, 
aspect de Ia o demonstrație 
de protest desfășurată Ia Co
penhaga, împotriva zborurilor 
periculoase ale avioanelor a- 
mericane cu bombe nucleare.

Lucrările Comitetului celor 18
ianuarie a 
state pentru 
întrunit la 

american

In ședința din 25 
Comitetului celor 18 
dezarmare, care s-a 
Geneva, delegatul 
A. Fisher s-a ocupat de problema
folosirii în scopuri pașnice a e- 
nergiei atomice de către țările 
care nu posedă arma nucleară. 
Arătînd că noua versiune a 
proiectului de tratat de neproli- 
ferare admite folosirea explozii
lor subterane în scopuri pașnice, 
delegatul american a precizat 
însă că, în concepția delegației 
sale, statele neposesoare ale ar
mei nucleare nu trebuie să de
țină dispozitivele tehnice în ve
derea efectuării de asemenea ex-

plozii. Aceste dispozitive trebuie 
să fie procurate de la statele care 
posedă arma nucleară.

Delegatul polonez Blusztajn, 
referindu-se la aceeași problemă, 
a declarat că trebuie elaborată 
procedura și stabilite condițiile 
ca țările care ar renunța la fabri
carea tehnologiei necesare explo
ziilor nucleare să nu fie lipsite de 
avantajele pe care le-ar putea o- 
feri folosirea explozibililor nu
cleari în scopuri pașnice. Delega
ția poloneză, a spus el, consideră 
că art. 5 al proiectului de tratat 
trebuie să dea în această privință 
satisfacție tuturor țărilor nenu
cleare.

modestă fabrică de oțet, fon
dată prin 1828. Transformată 
cu timpul într-o fabrică de 
superfosfați, uzina devine 
după 1895 principalul furni
zor de medicamente al țării. 
Al doilea război mondial a 
lăsat și aici, ca în întreaga 
Polonie, urme adinei, dure
roase. Secțiile de fabricație 
au fost distruse, utilajele ră
mase au fost dizlocate. Tot ce 
se vede azi a fost construit 
din temelii în perioada post
belică. Uzina cunoaște un ritm 
de reconstrucție atît de rapid 
îneît terenul pe care-1 ocupă 
acum (35 de hectare) este de 
zece ori mai mare decît cel 
dinainte de război. Paralel se 
înfăptuiește perfecționarea ra
dicală a metodelor de pro
ducție. Automatizarea com
pletă a procedeelor de fabri
cație a medicamentelor per
mite multiplicarea potențialu
lui economic al uzinei, creș
terea masivă a livrărilor pe 
piața poloneză și străină.

Uzina a căpătat această con
figurație în timp nu fără efor
turi și privațiuni. De abia în 
1949 se pune la punct produc
ția de penicilină — primul an-

boratoare de control șl cerce
tare desfășoară o fructuoasă 
activitate și colaborează strîns 
cu trei institute de cercetare 
prestigioase din Polonia care 
se ocupă de soluționarea pro
blemelor științifice cele mai 
importante. Produsele fabricii 
poartă, apoi, amprenta înal
tei calificări a lucrătorilor care 
deservesc utilajele sau lu
crează în laboratoare. Uzina 
își pregătește cadrele de care 
are nevoie într-o școală pe 
care singură și-a creat-o. Pre
gătirea profesională este con
tinuu perfecționată prin cursnri 
de specializare dar mai ales 
prin atragerea masivă a perso
nalului Ia munca de cerce tags 
științifică. Foarte mulți au p »- 
tente personale și peste 100 
cercetători au dobîndit aici ti
tluri științifice.

Consemnînd cîteva date 
privind dezvoltarea celei mai 
mari uzine de medicamente 
din Polonia am oferit de fapt 
o imagine a evoluției acestei 
ramuri economice din țara 
prietenă.

• HAROLD WILSON, pri
mul ministru britanic, s-a re
întors miercuri seara la Lon
dra, venind din Uniunea So
vietică, unde a făcut o vizită o- 
ficială de trei zile. El a refuzat 
să facă orice declarație repre
zentanților presei care l-au în- 
timpinat pe aeroport. înainte 
de a părăsi Moscova, el a decla
rat. potrivit agenției UNITED 
PRESS INTERNATIONAL, că 
cu prilejul vizitei pe care o va 
face săptămina viitoare in Sta
tele Unite, va căuta să con
vingă pe președintele Johnson 
că situația din Vietnam nu va 
putea fi rezolvată niciodată prin 
mijloace militare.

0 ALEXEI KOSIGHIN. pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a sosit joi la Delhi 
într-o vizită oficială la invitația 
guvernului indian.

0 După cum relatează A- 
GENȚIA B.T.A., schimburile 
de mărfuri dintre Bulgaria și 
țările din Europa occidentală 
s-au mărit în 1967 de peste 
trei ori față de 1960, cele mai 
intense legături comerciale ale 
Bulgariei fiind cele întreținute 
cu Republica Federală a Ger
maniei, Franța, Italia și A- 
ustria. Potrivit unor date pre
liminare, schimburile comer
ciale ale Bulgariei cu R.F.G. 
s-au ridicat la suma de aproxi
mativ 80 milioane dolari, cele 
cu Franța la circa 70 milioane 
dolari, cu Italia la peste 50 
milioane dolari.

y. BARAC

Controlul funcționării extrectoarelor
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în primăvara aces
tui an, în Statele Uni
te se vor desfășura a- 
legeri preliminare, pri
lej pentru partidele 
republican și demo
crat de a se orienta 
asupra candidatului 
lor la președinția 
S.U.A. Republicanii își 
lansează candidații în 
primele două alegeri 
care se vor desfășura 
la 12 martie în statul 
New Hampshire și la 
2 aprilie în statul Wis
consin. Protagoniștii 
sînt fostul vicepreșe-
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din iulie, dar aceasta 
numai pe baza unui 
compromis al tendin
țelor din sinul parti
dului său. Unii repu
blicani, de exemplu, 
ale căror interese sînt 
strîns legate de indus
tria de război ameri
cană îl susțin pe gu
vernatorul Californiei, 
Ronald Reagan, care 
le încurajează speran
țele prin recentele lui 
declarații. Războinicu
lui Reagan mulți ii 
preferă pe Nelson 
Rockefeller, guverna-
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didaturil președintelui 
Johnson, partidul de
mocrat este departe 
de a-i acorda tot spri
jinul său. In fruntea 
„dizidențiior" demo
crat! s-a plasat Euge
ne McCarthy, care și-a 
ciștigat mulți supor
teri după ce s-a pro
nunțat pentru înceta
rea imediată a bom
bardamentelor asupra 
Vietnamului de nord 
șl retragerea trupelor 
americane din Viet
nam. El a acuzat pe 
șeful partidului, John
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îndoieli in legătură cu 
faptul că președintele 
Johnson va persevera 
pe o linie care va a- 
dînci criza noastră 
națională și va redu
ce șansele partidului 
democrat de a rezol
va eventual această 
criză*. Criticile la a- 
dresa orientării Casei 
Albe se înmulțesc. 
Problema nr. 1 o re
prezintă Vietnamul. 
Măsurile restrictive 
economice anunțate de 
curind de președinte
le Johnson in scopul

Preludiu electoral
dinte al S.U.A., Ri
chard Nixon șl guver
natorul statului Mi
chigan. George Rom
ney. In New Hamps
hire, după toate pro
babilitățile, Romney 
nu va obține numărul 
de voturi scontate, li
nii pun scăderea 
popularității lui in le
gătură cu poziția os
cilantă în problema 
vietnameză. Richard 
Nixon, conform ul
timului sondaj Gal
lup, se situează in 
fruntea candidaților 
republicani, întrunind 
42 la sută din voturile 
celor intervievați șl 
după cum apreciază 
unii observatori ame
ricani, el are mal mul
te atuurl de a fi pro
pus candidat din par
tea partidului republi
can la convenția sa

torul statului New- 
York care ar repre
zenta aripa moderată 
a partidului republi
can. Se apreciază că, 
în cazul prezentării 
sale în alegerile preli
minare din statul O- 
regon la 28 mai, Ro
ckefeller va ciștiga ca 
urmare a campaniei 
preelectorale gălăgioa
se.

Observatorii politici 
apreciază că vor avea 
loc dispute aprinse în 
jurul alegerilor preli
minare, dat fiind pro
funzimea fricțiunilor 
care se manifestă în 
sinul partidelor tradi
ționale americane. 
Partidul democrat este 
șl el teatrul unor di
vergențe. Deși cel mai 
mulți comentatori pre
văd desemnarea ean-

Bailey, de desconside
rare față de opoziția 
puternică din partid. 
Acesta declarase Ia 
reuniunea democrați
lor din Chicago că 
partidul său se orien
tează spre reînnoirea 
mandatului Johnson — 
Humphrey. Zilele ace
stea un alt democrat 
a ripostat împotriva 
mandatului actualei e- 
chipe de la Casa Al
bă. William Fitt Ryan, 
membru al Congresu
lui american, a cerut 
senatorului R o b e rt 
Kennedy să-și prezin
te candidatura moti- 
vînd Intervenția sa 
prin aceea că „mesa
jul cu privire la «sta
rea uniunii», precum 
și modul în care gu
vernul a reacționat la 
ultima Inițiativă viet
nameză lasă puține

redresării balanței de 
plăți a S.U.A. sînt un 
alt cap de pod al cri
ticilor la care este 
supus guvernul. Ca 
alternativă a acestei 
politici de cheltuieli 
militare se propune o 
politică internă mai 
eficientă, îndreptată 
spre mărirea volumu
lui cheltuielilor pen
tru programele de 
dezvoltare Internă : 
construcții de locuin
țe, creșterea număru
lui slujbelor, îmbună
tățirea sistemului de 
educație șl asistență 
medicală. Republica
nii se arată ferm de
ciși să speculeze la 
maximum șansele lor 
șl să se apropie cit 
mai mult de Casa 
Albă.

DOINA TOPOR

Sateliții 
spațiali și 
promovarea 

educației
Un grup de experți inter

naționali, creat de Organizația 
Națiunilor Unite pentru E- 
ducație, Știință și Cultură 
(UNESCO) a recomandat gu
vernului indian folosirea u- 
nui satelit spațial, plasat pe 
o orbită fixă, în scopul pro
movării educației, a dezvoltă
rii comunicațiilor și progresu
lui economiei în zonele ru
rale ale acestei țări. Grupul 
a făcut cunoscut într-un ra
port dat publicității la se
diul O.N.U. că a avut con
sultări cu oficialități ale gu
vernului indian în lunile no
iembrie și decembrie 1967 în 
legătură cu acest proiect. U- 
nul din membrii grupului, Ro
bert Hudson, a declarat că 
primul satelit care va permi
te crearea unei stații releu 
de televiziune va putea fi 
plasat pe o orbită staționară în 
1970 sau 1971. El va putea 
lega o stație centrală de șase 
stații regionale, precum și de 
un mare număr de puncte ru
rale echipate cu un sistem 
special de antene de recepție.
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