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Vineri la amiază s-au în
cheiat lucrările celei de-a IX-a 
sesiuni, extraordinare, a celei 
de-a V-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

La sosirea în sală, conducă
torii partidului ți statului au 
fost întîmpinați cu vii ți înde
lungi aplauze.

La lucrările sesiunii au luat 
parte numeroși invitați, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București.

In prima parte a ședinței de 
dimineață, în continuarea discu
ției generale, au mai luat cuvin- 
tul deputății Luiza Pop ți Titus 
Popovici.

După încheierea dezbaterilor, 
s-a trecut la discuția pe articole 
a Proiectului de lege pentru mo
dificarea unor articole din Con
stituția Republicii Socialiste Ro
mânia. Proiectul de lege a fost 
supus apoi în întregime votului 
deputaților.

Marea Adunare Națională a 
aprobat prin vot secret, cu bile, 
Legea pentru modificarea unor 
articole din Constituția Repu
blicii Socialiste România.

A început apoi discuția pe ar
ticole a proiectului de lege pri
vind organizarea administrativă a 
teritoriului Republicii Socialiste 
România. La acest proiect de lege, 
deputatul Victor Mesaros a pro-

pus ca orașul Alba Iulia să fie 
organizat ca municipiu, iar depu
tata Luiza Pop a propus ca muni
cipiul Odorhei să fie denumit O- 
dorheiul Secuiesc. De asemenea, 
deputatul Tudor Drăganu a pro
pus suprimarea din proiectul de 
lege a articolului prin care se 
prevedea intrarea sa în vigoare 
la 18 februarie, pentru ca legea

ÎNCHEIEREA 
LUCRĂRILOR

să fie aplicată potrivit regimului 
general.

Supusă în întregime votului 
deputaților, Marea Adunare Na
țională a aprobat prin vot secret, 
cu bile, Legea privind organi
zarea administrativă a teritoriu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, cu amendamentele propuse 
de deputați.

In continuare, a fost luat în 
discuție pe articole, Proiectul de 
lege privind asigurarea condu
cerii locale de stat în unitățile 
administratio-teritoriale, pînă la 
alegerea consiliilor populare. La 
acest proiect de lege, deputatul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația Partidului

Comunist din Japonia
Vineri, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Centra! al Parti
dului Comunist Român, îm
preună cu tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația 
Partidului Comunist din Japo
nia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

Delegația este formată din 
tovarășii Tomio Nishizawa, 
membru al Prezidiului și al Se
cretariatului C.C. al P.C. din 
Ja >onia, și Hiroshi Ide, mem- 
br~ al Colegiului revistei „Do
cumente internaționale" a P.C. 
din Japonia.

In timpul șederii în Româ
ni, oaspeții au avut convorbiri 

cu tovarășii Chivu Stoica și 
Paul Niculescu-Mizil, membri 
ai Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent, secre
tari ai C.C. al P.C.R. La con
vorbiri a participat tovarășul 
Ștefan Voicu. membru al C.C. 
al P.C.R., redactor-șef al re
vistei „Lupta de clasă".

In cursul întîlnirilor s-a fă
cut un schimb de păreri
dezvoltării relațiilor de priete
nie dintre cele două partide,

asupra

precum și asupra unor proble
me actuale ale situației inter
naționale și ale mișcării co- 
munisțp și muncitorești.

Părțile și-au reafirmat de
plina lor solidaritate cu lupta 
eroică dusă de poporul vietna
mez împotriva agresiunii 
S.U.A., hotărîrea de a-i acorda 
întregul lor sprijin, de a milita 
pentru încetarea imediată și 
necondiționată a bombarda
mentelor americane asupra 
R. D. Vietnam, pentru retra
gerea trupelor S.U.A. și a ce
lorlalte trupe intervenționiste 
din Vietnamul de sud, pentru 
respectarea dreptului poporu
lui vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta, fără nici un 
amestec din afară.

Ele au relevat necesitatea 
de a se depune eforturi susți
nute pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor pro
gresiste, democratice, pentru 
un front internațional antiim- 
perialist unit în lupta pentru 
pace, independență națională, 
democrație și progres social.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească. în spiritul relațiilor 
de prietenie existente între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia.

DIALOG

TIMP
Goicea... O comună des

pre care cu nici două decenii 
și jumătate în urmă nu se 
știa mai nimfe; o 
despre care azi — 
timp — în Oltenia 
bește mult.

— Cum explicați

comună 
salt în 
se vor-

____ acest 
lucru ? — l-am întrebat pe 
CONSTANTIN IORDACHE, 
secretarul comitetului comu
nal U.T.C.

— Știu eu ? Poate da
torită rezultatelor cooperati
velor noastre agricole, a ex
perienței acumulate în legu
micultura, în creșterea ani
malelor ori în cultivarea griu
lui și porumbului, a sfeclei de 
zahăr ori a florii-soarelui I Sau 
poate...

Și, unul lingă altul, am 
pornit fără un țel anume pe 
ulița principală.

— ...sau poate să se da- 
torească altor ' . __
tre. Noi încă de prin '55 am 
electrificat __ .... .
forțe proprii și, să urmăriți 
vă rog, n-o să vedeți nici o 
casă fără lumină. Familiilor 
mai împovărate le-am venit 
și noi, uteciștii, în ajutor. La 
comitet pot să vă dau nominal 
în ograda cui am lucrat, 
acum însă pot să vă spun că 
cel puțin cincizeci de familii 
au fost ajutate. Noi am fa
sonat și plantat stîlpii de a- 
ducțiune... In apropierea 
Deznățuiului am amenajat 
două parcuri de odihnă, am 
pus bazele unui colț zoologic. 
Trei ani am tot lucrat în a- 
ceste rezervații, cum le spu
nem noi. Chiar zilele trecute 
răsfoiam carnetele brigăzilor... 
Numai noi, tinerii, am muncit

fapte ale noas-

comuna prin

Tudor Drăganu a propus supri
marea articolului prin care se 
prevedea intrarea sa in vigoare W 
la 18 februarie, pentru ea legea 
să fie aplicată potrivit regimului a 
general. ™

Trecîndu-se la votul secret, cu 
bile, Marea Adunare Națională^ 
a aprobat Legea privind asigu- ” 
rarea conducerii locale de stat 
tn unitățile administratic-terito- 9 _
riale pînă la alegerea consiliilor 
populare, cu amendamentul pro
pus. 9

La ultimul punct al ordinai <fe m 
zi, deputatul Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 9 
Stat, a prezentat expunerea cu
privire la proiectele de legi pen- ~ 
tru aprobarea decretelor cu pu- 9 
tere de lege emise de Consiliul 
de Stat de la ultima sesMfe a 
Marii Adunări Naționale. Rapor- 9 
tul Comisiei juridice referitor la 
aceste proiecte de -legi a fost ex- a 
pus de deputatul Mircea Re-W 
breanu.

Trecîndu-se la votul secret, a 
prin buletine, Marea Adunare Na- " 
țională a aprobat decretele cu 
putere de lege emise de Const- gh 
liul de Stat de la ultima sesiune. ” 

Cuvîntul de închidere a sesi
unii a fost rostit de tovarășul 9 
Ștefan Voitec, președintele MarU 
Adunări Naționale.

(Agerpres) 9
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DE VEAC SE APROPIE VERTIGINOS! CREATORUL ȘI BENEFICIARUL SECOLULUI 
XXI — TINERETUL — ESTE ÎNTRU TOTUL ÎNDREPTĂȚIT SĂ ÎNTREBE:

REZERVĂ VIITORUL APROPIAT NOUĂ, GENERAȚIEI TINERE DE ASTĂZI, GENE- 
MATURĂ DE MÎINE?

ÎN PAG. 3:

LEGE
privind organizarea 

administrativă a

• gOTM VOM PUTEA RĂSPUNDE CERINȚELOR IMPUSE DE DINAMISMUL EPOCII?
9 *CARE SÎNT, DECI, VIRTUȚILE OBLIGATORIU NECESARE PENTRU INTILNIREA CU VIITORUL l
, -î '.. ,;-Ă' V.. . .

• Astăzi, ziarul nostru, în cadrul dezbaterii ce va
a purta titlul „NOI Șl VIITORUL APROPIAT’*
• publică preambulul acestor întrebări la care

dau răspunsuri, începînd de mîine

20 DE ACADFWCTFMISPECIAIJȘTT r»TN TOA^R. DO? 
MENIU E DE ACTIV TT AȚE-ALE CULTURII ROMÂNEȘTI

România

Desen de M. VULCĂNESCV

CITIȚI

SPORT • SPORT • SPORT Acad. EMIL CONDURACHI
va propune

SĂ CITIM ÎMPREUNĂ

GH. FECIORU

COLUMNA LUI
POLUL NORD

spunea to- 
agronom,

LONDRA CHEAMĂ

teritoriului Repu
blicii Socialist»

* * *

zgura. Dar în curînd vom a- 
vea și pistă. Am vorbit cu 
tovarășul președinte ca ma
șinile ce vor merge la Craiova 
cu produse să se înapoieze 
încărcate ou zgură de la de
pou! de locomotive. Auzind, 
o sută de tineri s-au oferit 
să meargă la încărcat. Și eu 
îmi explic această hotărîre. 
La Goicea, sportul e îndrăgit.

aici cam o sută de mii do 
ore. Dat sînt foarte frumoase 
parcurile noastre I Alei pie
truite, arbori și arbuști orna
mentali din vreo optzeci de 
specii — cum ne 
varășul inginer uțvvnuui, 
bănci, boite de trandafiri, 
flori... Și, alături, baza spor
tivă. Teren de fotbal gazonat, 
cu tribune — trei mii de 
locuri; teren de volei, groapă 
de sărituri. Pistă nu avem. 
Sîntem departe de calea fe
rată și n-am putut procura (Continuare în pag. a Il-a)

Scrutarea viitorului e o în
deletnicire veche, ce începe 
poate cu temuta Pithie din Del
phi, cu așa zișii profeți, sau 
astrologii Renașterii și conti
nuă apoi laia prin specialiștii 
prognozelor din veacurile mai 
apropiate. Acești din urmă 
prognoziști au fost însă pînă 
de curînd simpli înregistra
tori numai ai descoperirilor 
deja cunoscute, știutori doar 
ai „pasului următor", pricină 
pentru care concluziile lor, 
parțial eficiente, nu puteau re
comanda măsuri de preîntîm- 
pinare a viitorului prin pre
zent. în zilele noastre, se naște 
însă o știință nouă, știința pre
viziunilor, o știință adevărată, 
nu o simplă aglomerare de 
date și nici un simplu eșafo
daj de visări, ci o știință efi
cientă care preocupă un număr 
impresionant de sociologi, is
torici, economiști, filozofi din 
toată lumea. Anul 2 000, 
deceniile următoare, fac obiec
tul unei fructuoase activități 
a acestor specialiști care au 
dedicat cercetării viitorului un 
număr impresionant de lucrări. 
Prognozele lor, moderne, ba
zate nu pe datele existente în 
primul rînd, ci pe descoperi
rile ce se conturează în per
spectivă, pe direcțiile proba
bile ale dezvoltării viitoare, al
cătuiesc fizionomia Terrei de 
peste 20—30 ani. Alcătuire u- 
tilă, neavînd ca scop înflă
cărarea imaginației sau ali
mentarea literaturii științifico- 
fantastice, ci pur și simplu re
zolvarea marilor probleme ale 
prezentului, apropierea viito
rului prefigurat de prezent, e- 
vitarea unui dur conflict între 
aceste două timpuri. Firește,

prognoziști ca 
man Kahn, John Kerneth Gal 
braith din S.U.A., J. J. Servan 
Schreiber din Franța etc., mi
zează pe imuabilitatea structu
rilor lor sociale și speră în ca- _ 
pacitatea de adaptare a siste- I 
mului capitalist la toate schim- ■ 
bările ce vor surveni în socie
tatea omenească din viitoarele 
decenii. Adeseori ei nu includ 
în calculele lor elementul de 
bază — pacea — fără de care 
nici o discuție despre mutațiile 
folositoare omenirii nu-și mai 
are rostul, orice viziune de
venind nevalabilă, inutilă.

Cercetătorii socialiști ai vii
torului încep însă lucid, toc
mai cu această premiză și con
tinuă avînd de partea lor a- 
vantajul orînduirii, în speță a I 
planului — concept de valoare ■ 
universală. Activitatea domi
nantă a progresului social, 
multilateral, realizată prin dez
voltarea economică controlată 
și planificată, obligă la con
struirea unei viziuni științifice 
a lumii In socialism s-a creat 
chiar obișnuința de a judeca 
în devenire, de a gîndi proce
sele în lumina obiectivelor lor 
pe termen lung, obișnuință ge
neratoare de certitudine ple
nară. Certitudine nu poate fi 
însă egal cu imobilitate, căci 
socialism înseamnă civilizație 
dinamică ; un eminent savant 
contemporan 
o civilizație 
cînd e lovită 
creativității", 
narea vindicativei zeițe față de

afirma recent că 
moare tn cazul 
de „Nemesis a 
adică de răzbu-

VIORICA TANASESCU

.(Continuare în pag. a Il-a)

în ciclul 
ARHIVE SECRETE:



(Urmare dfa pag. II) 

societatea care, mulțumiți cu 
ceea ce a realizat, încetează si 
mai creeze. Certitudine nu În
seamnă nici privire scurtă, ci 
dimpotrivă, îndemn acut, per
manent la observația perti
nentă și complexă pentru a 
putea desena, util pentru a- 
tunci și acum, imaginea lumii 
de miine. In plus, un inelucta
bil adevăr, care fiind perfect 
verificat, are valoarea de mare 
utilitate a unui bun cîștigat t 
viitorul, cu rădăcinile lui so
lide în prezent, a început și va 
fi așa cum îl vom clădi noi, 
oamenii generațiilor contempo
rane. De societatea noastră, de 
noi înșine, depinde totul.

Succesele fiecărui popor — 
sublinia tovarășul Nicola* 
Ceaușescu — depind In mod 
hotărîtor de felul cum reușe
ște să valorifice resursele ma
teriale și umane ale țării. Or, 
imaginea actuală a României 
In plină înaintare pe calea ci
vilizației socialiste, îmbinind 
atît de armonios dezvoltarea 
de înalt dinamism a economiei 
naționale, cu progresul rapid 
al vieții social-culturale, con
feră cea mai tonică garanție 
de optimism pentru viitor. Noi 
știm precis ce avem de făcut. 
Avem o economie sănătoasă și 
puternică ce se dezvoltă echi
librat, înregistrînd constant 
ritmuri dintre cele mai înalte. 
Aflată în plină industrializare, 
România numără astăzi a- 
proape 1000 de întreprinderi 
industriale, combinate noi sau 
complet modernizate, cu ra
muri noi. o diversificare com
plexă a producției și un bogat 
potențial economic. Agricul-

V. -' - -

tura cooperativizată este In 
plină modernizare soeial-eco- 
nomică și tehnică, iar satul, 
încorporind elemente ale civi
lizației contemporane, se apro
pie de nivelul urban de viață. 
Știința, cercetarea științifică, 
se află în plină efervescență, 
învățămîntul înglobează o cin
cime din populația României. 
Toate, realizate de generația 
contemporană care a desfășu
rat o uriașă energie spirituală 
creatoare, nu întotdeauna în 
condițiile cele mai ușoare, 
f rîngînd dificultățile începutu
lui, echipîndu-se stăruitor pen
tru nou și finalmente biruind, 
căci adeziunea acestei genera
ții contemporane românești la 
politica profund patriotică a 
partidului a fost totală.

Dar socialismul nu poate fi 
prin esență și definiție impe
netrabil la nou, indiferent la 
progres; specificul societății 
moderne românești este melio
rismul — efortul netntrerupt 
pentru perfecționare, efort a- 
sumat tot de generația contem
porană atentă și la viitor. Ho- 
tărîrlle Conferinței Naționale 
a P.C.R. au ca scop tocmai 
perfecționarea proceselor com
plexe din economie și viața 
socială, stabilirea unei concor
danțe strînse între obiectivele 
dezvoltării șl cerințele nou a- 
părute ca urmare firească a 
evoluției societății noastre, a 
schimbărilor rapide interve
nite în știință, a fenomenelor 
care^și fac loc în lumea con
temporană. Meliorismul, care 
conține obligatoriu perma
nența autodepășirii, operează 
prin factorul timp — proiec
tarea prezentului In viitor — 
fi necesită valorificarea tutu

ror resurselor noastre de ener
gie și inteligență pentru a im
pulsiona țara mai direct și 
mai eficient în drumul ei spre 
progres.

In perspectiva următoru
lui deceniu obiectivul fun
damental al dezvoltării so
cietății noastre îl constituie 
încheierea în linii esențiale 
a procesului de desăvîrșire 
a construcției socialismului 
în România.

E, dacă vorbim de știința vii
torului, nu numai cea mai a- 
propiată prognoză, ci, prin 
desăvîrșita sa fundamentare 
științifică, cea mai certă. 
Acest proces se va reali
za prin perfecționarea ca
litativă a întregii noas
tre economii, promovarea 
largă a progresului tehnic și 
aplicarea amplă a electronicii, 
automaticii și ciberneticii în 
vederea asigurării unei înalte 
productivități a muncii sociale 
și, deci, a ridicării standardu
lui de viață al tuturor. în a- 
cest scop, țara noastră e de
cisă să aplice tot ce există și 
va exista mai înaintat în știință 
și tehnică, în organizarea pro
ducției și muncii; socialismul 
încorporează și aplică cele 
mai valoaroase cuceriri ale Ci
vilizației umane, tot ceea ce 
grandioasa revoluție tehnico- 
științifică furnizează omului,

C R O

da Radu Cotațu
S-or putea discuta despre 

altceva decit despre Jocurile 
de la Grenoble ? Cred că da. 
Ar fi păcat, de pildă, ca din 
cauza evenimentelor olimpice 
să trecem cu vederea o emi
siune excelentă într-un dome
niu care atrage tot atîția te
lespectatori cit telesportul: 
mult hulitul domeniu muzi- 
cal-distractiv. Aici, după cum 
se știe, acționează un meca
nism critic blestemat. Ironiile 
cronicarilor cad cu nemiluita, 
vorbele grele populare și o- 
biecțiile acetb-intelectuale nu 
prididesc, dar cînd e de 
spus ceva de bine — e 
adevărat, nu prea des — toa
tă lumea închide ochii ți zice 
că nu a văzut, conștientă că 
dacă ar spune o singură vor
bii bună s-ar anula tot poto
pul de „observații critice". 
Atît de fragilă e „furia" 
noastră In acest domeniu. 
Atît de mult îl iubim. Căci 
acesta e adevărul — publicul 
nostru adoră „muzical-distrac- 
tivul" dar se comportă față 
de el ca părinții supraexi- 
fenți cu copiii răi ale căror 

oacăne nu pot fi iertate, 
chiar dacă aduc din Cînd in 
cînd un 10 la aritmetică. 
Prinsă în acest dezechilibru 
afectiv, progenitura firește că 
se dezvoltă strîmb.

Să nu ne încurcăm deci In 
adjective ți s-o spunem de-a 
dreptul: „3 + 1", emisiunea 
de duminică seara (realiza
tori : Florica Gherghiescu și 
Carmen Dobrescu, regia: 
Carmen Dobrescu) a fost ex
celentă. După „academismul" 
desuet ți lipsa de viață care 
au caracterizat transmisiile 
de muzică ușoară de la Bra
șov — soliștii cîntau solemni 
ca la un concert simfonic 
avînd în program arii celebre 
din operele lui Veselovschi, 
Radu Șerban ți Temistocle 
Popa, prezentatoarele Citeau 
(!) „glumele" sobre ale pre
zentării — duminică seara 
am avut impresia ci ne-am 
întors în secolul nostru 20. 
„3 + I" era, de altfel, o con
fruntare — condusă cu umor 
subțire ți fără aere de regizor 
„genial" — între gustul nos
tru de azi ți acea muzică 
ușoară cărora francezii i-au 
dat numele tandru de „mu- 
sique du papa?, melodii de

3+1=10 AL UNIUNII

VIZIU

ce se vor organiza în toamna a-

TELE

Inmiindu-i forțele de stăpfn 
al naturii.

Așa dar, nu numai că știm 
ceea ce ne rezervă viitorul și 
ceea ce avem de făcut — lu
cru primordial — dar nouă, în 
primul rînd tineretului, fiindcă 
noi vom fi creatorul și benefi
ciarul societății de mîine, ni se 
oferă și uneltele clădirii aces
tui viitor: întreg tezaurul de 
știință și cultură, la care ac
cesul e liber. Instrucția, pre
gătirea, efortul inteligent și 
fructuos organizat, nefiind nu
mai o obligație, ci un drept 
Dreptul la viitor. Dreptul la ci
vilizație. Pașaportul de onoare 
pentru secolul XXI.

Planificîndu-ni-se viitorul, 
în sensul cel mai nobil și mai 
eficient adică avînd precizat 
atît momentul actual cit și co
ordonatele celui de mîine, ti
nerii pot visa sau prognoza, 
dacă vreți, — dar neapărat 
realist, pot activa — dar obli-

PLENARA

CONSILIULUI CENTRAL

SINDICATELOR
In ziua de 16 februarie a.c. a 

avut loc ședința plenară a Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ- 
nia.

1. Plenara a dezbătut și apro- 
• bat măsurile referitoare la îm

bunătățirea structurii organiza
torice a organelor teritoriale ale 
sindicatelor, ca urmare a legii 

• adoptate de Marea Adunare Na
țională privind noua organizare 
admlnistrativ-teritorială a țării, 
în acest spirit s-a hotărît înce
tarea activității actualelor con
silii regionale și raionale ale 
Uniunii Generale a Sindicatelor

altădată, de pe vremea nu 
chiar a bunicilor, ceva mai 
aproape, dar nemuritoare. 
Melodii ți dansuri ale unui 
anume spirit, ale unui anu
me apetit al vieții care încă
ne mai emoționează. Selecția Q 
era „clasică", dovedind gust 
sigur și „ochi" priceput: Sing --------- ------------ ----------------
Crosby și Fred Astaire, Tino > constituirea consiliilor jude-

Cică Petrecru tan- tene- municipale și orășenești,Kosct, G>ca Petrescu, tan a organelor ior provizorii de
gouri, maxi jupe, ețetera, ți a- conducere, care își vor desfășu- 
cea tipică șansonetistă parizia- ^ ppf șfc^ritatsv pînă la alegerile 
ni, mare cit un dulap, voinică ce se “
precum un jandarm, cîntînd cestutten.'- 
din adîncul sufletului o dez- " 2. Plenara
nădejde amoroasă fără pu- probat, execuția preliminată
doare, bătîndu-se cu pumnii-n 
cap... Materialul era tratat 
fără ironie mușcătoare (căci 
nu-i întotdeauna nevoie de așa A 
ceva) distanțarea era operată 
cu inteligență amuzată in tai
nă, trecerea din studio la pe- A 
liculă se făcea elegant. In- w 
tr-un ritm nedezmințit. Exista 

•pericolul unor banale „varie
tăți pe peliculă", melodii pu
se otova cap la cap, fad și 
leneș. Noutatea aici era mon
tajul. Cu excepția lui Laza- 
roo, regizorii noștri „muzical- 
distractioi" nu au depășit în 
materie de montaj trucul 
supraimpresiunU lată că a- 
cum Carmen Dobrescu — în 
cu totul altă direcție decit

„ Lazarov — ne descoperă acea 
veche frumusețe a oricărei 
arte cinematice, a „legături- 
lor", a „enchaini"-ului, prin Q 
care idei, fapte, scene, chi
puri, melodii se coagulează _ 
altfel, intr-o nouă calitate. Se 0 
ajungea astfel — voit sau nu 
— Za an „fumai de actuali
tăți" muzicale ale unei epoci, 

’ jurnal amuzant dar și semni
ficativ, solicitînd surîsul și 
ideea, urechea și mintea. Ar 
jungeam la o conectare supe
rioară între distracție, bun 
simț (bun gust) și intelect — 
fi cine știe dacă aceste „mon
taje" inteligente, de „mese
rie" ți cultură, nu ar putea 
concura loial pretențioasele și 
abuzivele „varietăți" cu pu- £ C.C? al U.T.C., de^membrii ai Bi
blic sau nesăratele „varietăți roului și activiști ai C.C.

peliculd". S-ar cere un 
efort creator — asta e drept.

2. Plenara a examinat și a-
' __ 2L-a

bugetului pe anul 1967 și proiec- 
tul de buget al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor pe anul 1968.

3. Plenara a dezbătut și apro
bat executarea bugetului asigu-

• INFORMAȚI!
W Vineri a sosit în Capitală tova

rășul Boris N. Ponomariov, secre- 
• tar al C.C. al P.C.U.S., care la 

invitația C.C. al P.C.R., va face 
• o vizită de prietenie în țara 

noastră. La sosire, pe aeroportul 
întîm- 
Dalea, 
de ac-

GENERALE A

DIN ROMANIA
rărilor sociale de stat pe anul 
1967 și a stabilit măsurile pen
tru predarea gestiunii fonduri
lor de asigurări sociale Ministe
rului Muncii, !n lumina hotărî- 
rii adoptate de Conferința Na
țională a P.C.R.

4. Plenara a fost informată asu
pra rezultatelor desfășurării în
trecerii socialiste pe anul 1967. In 
legătură cu aceasta plenara a luat 
cunoștință de aprobarea — de 
către conducerea superioară de 
partid — a propunerilor făcute 
de Comitetul Executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R. cu 
privire Ia acordarea stimulente
lor morale și materiale celor 
care s-au menținut cinci ani 
consecutiv fruntași în întrecerea 
socialistă. Aștfel, ș-a hotărtt să 
Iise acordeacestora medalia ju
biliară pentru „Merite deosebite 
îh întrecerea socialistă a Uniunii 
Generale a Sindicatelor" din 
România și o recompensă bă
nească din partea guvernului. 
De asemenea, se va acorda „Me
dalia Muncii" tuturor fruntași
lor, care s-au menținut cinci 
ani consecutiv și, care nu posedă 
această distincție, iar cei cu 
merite excepționale vor fi dis
tinși cu ordine ale Republicii 
Socialiste România.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor.

Ș/ VIITORUL
gatoriu lucid. Gîndirea pros
pectivă nu e interzisă prin 
existența precisă a țelului so
cietății noastre socialiste, ci, 
dimpotrivă, e facilitată de lim
pezimea lui ; iar dinamismul 
evoluției contemporane impul
sionate de permanenta dezvol
tare a științei, plus siguranța 
posibilității noastre de însușire 
și aplicare a realizărilor ei, ne 
dau chiar imboldul unei astfel 
de gîndirî orientate în viitor. 
Așa dar, în bună voie, recu- 
noscînd în secolul nostru ato
mic, cosmic, dar mai ales elec
tronic, de pildă atotputernicia 
calculatoarelor ne putem ima
gina ce arie de aplicație vor 
acoperi ele în țara noastră 
spre sfîrșit de veac ; cîte calcu
latoare vom avea în industrie 
sau institutele de cercetări, 
cîte vom deține în depozita
rea și utilizarea informa
ției, cîte în comunicații sau 
chiar în școli. Putem presu
pune cum va arăta faimosul 
limbaj Fortran sau Algol și 
opina asupra realei lui utilități 
internaționale. Putem construi, 
deocamdată cu fantezia, fasci
nante orașe ale sfîrșitului de 
veac, automobile și avioane cu 
viteze încă necunoscute sau sa

teliți pentru transmisii T.V. în 
relief și culori, de pe Lună. Ne 
putem imagina aplicabilitatea 
laserilor și continua extindere 
a omnipotenței lor. Ne putem 
închipui cum ne va fi dirijată 
întreaga activitate prin virtu
țile noii științe a organizării și 
cum vom scăpa de o mie de 
servituți, cu ajutorul a o mie 
de roboți (sau unul) contro- 
versîndu-le, eventual, realele 
aptitudini artistice. Ne putem 
gîndi la viitorul orizont al poe
ziei, la tematica „noului ro
man" de la sfirșit de veac, la 
evoluția artelor plastice, a mu
zicii dodecafonice, sau, dacă 
doriți, a chitarelor electrice I

dar nici unul nu ne îndeamnă 
la visare sterilă și atît. Fiind
că, poate peste numai două
zeci de ani, cînd vom avea 
vîrsta maturității, stăpînii a- 
cestor mașini cibernetice, adică 
probabil chiar creatorii, con
structorii lor, sau, cert, pro
gramatorii și întreținătorii lor, 
vom fi noi, tinerii. Fantezia 
serioasă — nu-i un paradox — 
obligă negreșit la participare, 
iar dreptul la viitor și la be
neficiile civilizației atît de do
rite de pe acum de tineret, nu 
se obțin atunci honoris-causa, 
exclusiv prin simpla aparte
nență la contemporaneitate.

J

Putem prevedea în orice caz 
randamentul minții ome
nești, înflorirea inteligenței 
creatoare și inspirate cînd 
truda fizică, stereotipia a- 
brutizantă, căutările sterile 
vor fi preluate de mașinile 
cibernetice.

Te-ai gîndit, tinere citi
tor, după ce ai închis o carte 
de literatură științifico-fan- 
tastică sau după ce ai citit 
un articol inteligent și argu
mentat de anticipație, că 
peste puțin timp vei fi chiar 
eroul principal, activ, al 
acțiunii, creatorul direct al 
previziunii ?

Ne putem gîndi cit dorim, 
toate vor exista, ne asigură 
specialiștii în știința viitorului,

Și totuși așa va fi. Fiindcă 
societatea noastră spre binele 
unanim, o cere, și fiindcă evo

luția vertiginoasă a fenomenu
lui denumit de lumea modernă 
„continuum scientia — tech- 
nica“, o impune. Pentru a- 
ceasta, omului modem de mîi
ne — fostul om — mușchi, 
noul om — creer — 1 se pre
tinde să-și însușească de pe 
acum o desăvîrșita calificare, 
realizată prin studiul modern 
bazat pe cultivarea spiritului 
de sinteză, obișnuinței perma
nente de a gîndi și a crea. Lu
mea întreagă, predcupîndu- 
se de cadrele viitorului e- 
mite semnale de alarmă 
pentru obligatoria reconstrui
re a unui învățămînt adecvat 
exigențelor impuse de accele
rația progresului. Statele Unite 
pregătesc intens generația 
electronică, adecvînd, potrivit 
necesităților sale, învățămîntul 
și cercetarea, „ca să nu mai 
fie nevoită să importe și pe 
viitor „materie cenușie" din 
Europa și ca 80 la sută din ti
neretul american în viitorii ani 
să fie necesarmente calificat. 
Franța își reorganizează înce- 
pînd din 1972 sistemul de pre
gătire al elevilor și studenți
lor, neliniștită de coeficientul 
de cadre insuficient calificate 
— 41 la sută din cifra globală

35 de ani de la eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor

Adunarea festivă de la Palatul C.F.R.
La Palatul C.F.R. a avut loc 

vineri după-amiază adunarea 
festivă consacrată împlinirii a 
35 de ani de la eroicele lupte 
ale muncitorilor ceferiști și pe
troliști din ianuarie-februarie 
1933 și „Zilei ceferiștilor".

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Apostol, Chivu Stoi
ca. Florian Dănălache, Gheor
ghe Stoica, Constantin Doncea. 
Ion Turcu, Vasile Bîgu. 
In sală se aflau numeroși par
ticipant la grevele și luptele 
revoluționare din 1933, activi
ști de partid, de stat și ai or
ganizațiilor obștești, muncitori 
din unitățile C.F.R. și din alte 
întreprinderi și instituții bu- 
cureștene.

Despre semnificația și impor
tanța evenimentelor din ianua
rie-februarie 1933, precum și 
despre sarcinile actuale ce le 
revin ceferiștilor în lumina ho- 
tărîrilor recentei Conferințe 
Naționale a Partidului Comu
nist Român, a vorbit tovară
șul Florian Dănălache.

Marile bătălii de clasă din 
ianuarie-februarie 1933, a Spus 
vorbitorul, între altele, au înj 
scris o pagină glorioasă în isto
ria mișcării noastre muncito
rești, în cronica luptei împo
triva exploatării și asupririi, 
pentru libertate și progres so
cial. Prin ascuțișul lor antica
pitalist și antiimperialist, prin 
țelurile lor economice, sociale 
și politice, au corespuns inte-

reselor generale și de perspec
tivă ale imensei majorități a 
populației țării. Eroismul și 
spiritul de sacrificiu al ce
lor ce n-au pregetat în 
lupta împotriva orînduirii 
burghezo-moșierești, pentru 
cauza celor ce muncesc, 
sînt tin permanent îndemn 
pentru noi cei de astăzi de a 
nu precupeți nici un efort în 
opera de înălțare și înflorire a 
României Socialiste.

Vorbitorul a trecut apoi în 
revistă factorii sociali și poli
tici care au contribuit la dez
lănțuirea valului luptelor mun
citorești din perioada anilor 
1929—1933, evocînd momente 
din eroicele bătălii de clasă ale 
ceferiștilor și petroliștilor, or
ganizate și conduse de Parti
dul Comunist Român.

Continuatoarea uno,r glorioa
se tradiții de luptă; â spus to
varășul Florian Dănălache, 
clasa muncitoare din țara 
noastră și-a afirmat înal
tele sale calități revoluționare 
în focul bătăliilor pentru eli
berarea țării de sub jugul fas
cist, pentru cucerirea puterii 
și construirea socialismului, 
dovedindu-se în toți acești ani 
la înălțimea mișunii sale is
torice de principală forță so
cială a societății. Conferenția
rul a trecut după aceea în re
vistă marile succese dobîndite 
de România socialistă în toate 
domeniile de activitate,

ac- 
ob- 
so- 

Ro-

DEPUNERI DE COROANE

In semn de cinstire a memoriei 
eroilor ceferiști căzuți la Grivița 
în februarie 1933, vineri dimi
neața, pe plăcile memoriale din 
incinta Uzinelor „Grivița Roșie" 
și din fața Palatului C.F.R. au 
fost depuse coroane de flori din 
partea Ministerului Căilor Fe
rate, Uniunii sindicatelor din 
transporturi și telecomunicații, 
Consiliului local București al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România, Direcției Generale 
C.F.R.-București, Uzinelor „' 'țî- 
vița Roșie" și Depoului Bucure, a- 
călători. Pionieri și școlari au 
depus jerbe de flori.

Transcriam, mai zilele tre
cute, opinia unui medic afir
mat pe tărimul cercetării 
științifice, salariat al Spita
lului nr. 9 din București, și 
care demonstra că In aceas
tă unitate, cea mai mare din 
țară, se cer făcute încă efor
turi pentru dezvoltarea sec
ției de neurologie. Intre alte
le, era vorba de reorganiza
rea unor spații existente, 
pentru crearea unei secții 
noi, de reeducare a celor ce 
au suferit de pe urma unor 
traume neurologice. *1 de re
darea lor circuitului vieții 
sociale.

După apariția articolului, 
am primit din partea tova
rășului director al spitalului, 
V. Angheluță. invitația de a 
discuta mai în amănunțime 
problema. Și iată ce am a- 
flat. în spital, există nu nu
mai cîteva săli, există o În
treagă clădire care ar putea 
fi afectată noii secții preco
nizate. Numai că existenta 
acestei clădiri este decreta
tă, de către unele organe ale 
controlului financiar intern, 
drept... ilegală. „Mi s-a ce
rut. ne spunea tovarășul di
rector, să fac orice cu ea. s-o 
dărîm, s-o maschez, orice — 
numai să nu se mai vadă*.

Intr-un fel, domniei sale i 
s-a atras chiar atenția, că ar 
putea să „sufere consecințe" 
dacă această clădire conti
nuă să existe.

Misterul este simplu. La 
ridicarea oricărei construc
ții, se cer a fi investite niște 
fonduri. Altfel — de unde 
bani pentru cărămizi, de 
Un i

Băneasa, oaspetele a fost 
pinat de tovarășul Mihai 
secretar al C.C. al P.C.R., 
tiviști de partid.

Au fost prezenți A. V.Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa- DIALOG

(Urmare din pag. a I-a)

U.T.C.

Ieri s-a înapoiat în Capitală 
delegația Uniunii Tineretului Co- 

9 munist, condusă de tovarășul 
Iosif Walter, secretar al C.C. al 

Q U.T.C., care a participat la lu
crările celui de al VIII-lea Con- 
greș al Uniunii Tineretului Iu- 

™ goslav.
La sosire, în Gara de Nord, de- 

® legația a fost întîmpinată de to
varășa Floarea Ispas, secretar al

(Agerpres) Cu scuturile la Cota 1 400

lor, cîteva sute de bolnavi 
se tratează prin muncă. Fapt 
cu totul simplu, cunoscut și 
aplicat în toată lumea.

„Dar dacă tot muncesc, 
de ce să nu facă o muncă 
utilă ?“ — și-a zis directorul 
spitalului. Așa au apărut 
zeci de mii de cărămizi, așa 
a apărut clădirea cu pricina.

„Mascarea* construcției s-a 
făcut relativ ușor : s-a arun
cat niște var peste zidurile 
noi. Dar lucrul s-a oprit. 
Bolnavii nu pot face chiar to
tul : erau necesari vreo 
50.000 lei pentru acoperiș, o 
sumă destul de mică, dacă 
te gîndești că numai un pat 
într-o nouă construcție costă

Dileme la Spitalul 9
unde salarii pentru construc
tori? Așa spune legea și to
tul este justificat Nu se 
poate construi cu aer. Nu
mai că legiuitorul tiu putea 
prevede, într-o lege cu apli
care generală. o situație spe
cială și anume că Ia spita
lele de boli nervoase, o me
todă de tratament — numi
tă științific „ergoterapie* — 
recomandă bolnavilor mun
ca. Fiind internați, adică 
sub supravegherea medicl-

Era tocmai spre punerea 
acoperișului, cînd a apărut 
C.F.I.-ul. Un „binevoitor" 
sesizase „culpa* : la spital se 
construia.

„Cu ce bani ? — a fost
întrebat directorul. „Cu nici 
un ban ; clădirea nu costă 
nici un ban". Și le-a expli
cat. Asta nu înseamnă însă 
că a găsit și înțelegere. S-au 
uitat cei veniți în control 
prin acte ; nu scria că se 
poate construi ceva fără 
bani.

circa 100.000 lei, iar în clă
direa cu pricina pot intra 40 
de paturi. O soluție exista : 
spitalului i se alocă anual 
3.000.000 lei pentru reparații 
curente, sumă de care n-are 
întotdeauna nevoie. Directo
rul a solicitat, deci, aproba
re pentru a cheltui cei 50.000 
lei necesari.

„Legea nu permite, 1 s-a 
răspuns. Dacă vrei să mai 
văruiești o dată clădirile, 
poți cheltui toate cele 3 mi-

lioane. Dar nu se admite de
turnarea de fonduri".

S-au încercat lămuriri. S-a 
demonstrat cu cifre. Numai 
banii (în valută) pe care îi 
putem economisi de la chel
tuielile cu 40 de bolnavi care 
altfel trebuie trimiși în 
străinătate pentru reeducare, 
ar depăși cu mult cei 50 000 
lei.

Și încă un caz. după ace
eași „logică" : tot aci, și tot 
„ilegal*, s-a construit un 
sanatoriu de zi pentru schi
zofrenici. Oameni care, alt
fel, deveneau o povară pen
tru familii stnt luați în în
grijire de personalul spita
lului. Nu numai atît: sînt 
puși să lucreze. Și realizează 
lucruri foarte bune 
rame de tablouri și 
pînă la covoare) 
care s-ar putea 
din prețul cărora 
vii ar beneficia evident. Și 
totuși nu se poate. Nu se dă 
vole etc., fiindcă nu scrie 
nicăieri că Spitalul este — 
„unitate productivă".

Ciudatul cerc vicios reîn
cepe astfel. •

E cazul, credem, să se dea 
o dezlegare acestui caz ma
ladiv.

(de la 
jucării 
obiecte 
vinde, 
bolna-

E. F.

12,45—15,30 Jocurile Olim
pice de iarnă Slalom special 
bărbați (manșa a Il-a).

17.30 Curs de limba spani
olă (lecția a 3-a).

17,58 Sumarul zilei.
18,00 Pentru copii și tinere

tul școlar „Caietul cu porta
tive". Emisiune realizată cu 
concursul elevilor Liceelor de 
muzică nr. 1 și 2 din Bucu
rești.

18.30 Jocurile Olimpice de 
iarnă Hochei: Suedia—Ce
hoslovacia. In pauze : Tele
jurnalul de seară. Intîlnire cu... 
Viorica Cortez-Guguianu.

20,45 Tele-enciclopedia.
21,15 Film serial : Evadatul. 
22,05 Jocurile Olimpice de 

iarnă Hochei: U.R.S.S.—Ca
nada. în pauze : Divertisment 
de muzică ușoară.

0,15 Telejurnalul de noapte.

conducerea partidului. între
gul nostru popor — a spus 
vorbitorul — înfăptuiește cu 
însuflețire programul elabo
rat de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist, hotărîri- 
le Conferinței Naționale în
dreptate spre desăvîrșirea 
construcției socialiste, spre ri
dicarea pe o treaptă superioa
ră a patriei noastre.

Alături de toți oamenii
muncii, de întregul popor, lu
crătorii de la calea ferată
și-au adus contribuția
tivă la marile realizări 
ținute în construcția
cietății socialiste în
mânia. în tot ce s-a înfăp
tuit în țara noastră, marile 
combinate modeme, uzinele și 
fabricile noi, sutele de mii de 
apartamente, noile edificii so
cial-culturale ridicate în anii 
socialismului, este încorpora
tă și munca harnică și entuzi
astă a lucrătorilor din trans
porturi. După ce a felicitat 
călduros, în numele Comitetu
lui Centrai al Partidului Co
munist Român și al guvernu
lui, pe toți lucrătorii din uni
tățile căilor ferate pentru re
zultatele obținute în muncă și 
le-a urat noi succese în înde
plinirea sarcinilor trasate de 
partid, tovarășul Florian Dă
nălache a subliniat că ferovia
rii trebuie să desfășoare în 
continuare o activitate susți
nută de valorificare a posibi
lităților superioare pe care le 
asigură mijloacele și instalații
le de transport moderne, pen
tru a asigura sporirea viteze
lor de circulație și comerciale 
ale trenurilor de călători și 
marfă.

ACORDAREA UNOR

DISTINCȚII

Pentru activitate rodnică des
fășurată în procesul de produc
ție, Ministerul Căilor Ferate și 
Uniunea sindicatelor din trans
porturi și telecomunicații au a- 
cordat insigna „Pentru merit ce
ferist" unui număr de 400 de 
feroviari din întreaga țară, între 
care mecanici de locomotive, fo 
chiști, acari, manevranți, impie- 
gați de mișcare, șefi de stații și 
depouri, lăcătuși de revizie, 'pi
cheri, electromecanici, proiect mți 
și constructori din acest sector.

Lucrătorilor din acest sect 
le-a fost conferită și insigna 
„Fruntaș în întrecerea socialistă".

(Agerpres)

Avem două echipe de fotbal 
în campionatul regional, for
mații de handbal, volei, oină 
și gimnastică. Mai mult de 
500 tineri din comuna noastră 
pot fi întâlniți duminica — și 
nu numai duminica ci și peste 
săptămînă — pe cele două 
baze sportive pe care noi,- 
uteciștii, le păstrăm foarte 
bine puse la punct... Știu eu, 
comuna noastră vine des în 
discuția vecinilor, a celor mai 
de departe și pentru faptul că 
în decurs de numai cițiva 
ani am ridicat două cămine 
culturale — unul dintre ele 
este în curs de finisare — două 
teatre de vară ; pentru motivul 
că activitatea culturală e 
continuă, nu are pauze; sau 
pentru că numai cîteva — 
vreo douăzeci și ceva la nu
măr — dintre casele comunei 
au rămas cu înfățișarea ce-au 
avut-o acum două decenii; 
că în fiecare casă există 
un aparat de radio ; că numai 
în două luni o sută douăzeci 
de familii au înălțat antene 
de televiziune. Oricum, sînt 
și astea realizări, sînt împliniri, 
sînt lucruri ce se observă, ce 
se simt.

...Tovarășul Iordache, a in
tuit cu claritate. E posibil, ba 
nu, e sigur că pentru fiecare 
din realizările amintite, pen
tru toate la un loc, Goicea 
vine foarte des în discuțiile 
vecinilor, a tuturor celor ce 
au rămas măcar și numai cî
teva ore în această localitate 
din sudul Olteniei. Unii o 
iau drept bază de compara
ție, alții îi folosesc experiența. 
Și intr-un caz și în celălalt 
apare respectul față de locui
torii săi a căror hărnicie, în
drăzneală constructivă și te
nacitate sînt dovedite azi pe 
toate planurile. Tinerii res
pectă, învață de la vîrstnicii 
comunei, se străduiesc să dez
volte gîndurile și preocupările

lor. Aici există o convingere i 
nimic nu este imposibil de 
realizat dacă ne este util. 
Și ceea ce au realizat le slu
jește în activitatea ce o depun 
pentru ridicarea prestigiului 
comunei, în competițiile cul- 
tural-artistice și sportive cu 
vecinii. Dacă ar trebui să așe
zăm în graiul cifrelor ceea 
ce s-a realizat la Goioea, nu
mai cîteva capitole din bilanț 
ar reda cu semnificație ma
ximă totul; în zece ani, tine
rii au contribuit cu un efort 
de optzeci la sută din total 
la realizarea parcului, a baze
lor sportive; dintre ei sînt 
alcătuite formațiile sportive și 
artistice. In acest răstimp peste 
cinci sute de mii ore — acum 
pilde vii ale dăruirii și tena
cității — au lucrat pe șantie
rele comunei, pe drept cuvînt 
considerate obiective cu am
prentă definitorie asupra as
pectului general al satului.

Și cum să nu aibă ? Cămi
nul cultural, prin cele șase 
impunătoare coloane, prin ar
cadele exterioare, prin sala 
cu 700 de locuri, prin interio
rul de o excepțională ambianță 
adună la un loc elemente va
loroase din arhitectura națio
nală și tot ce are mai frumos 
tradiția locală. Colțul zoolo
gic e unic prin partea locului. 
Apoi teatrele de vară cu trei 
mii de locuri fiecare, stadioane 
cu gazon... Oare frumusețea, 
durabilitatea, personalitatea 
acestor obiective nu redau, în
zecit, calitatea de excelenți 
gospodări a goicenilor ? Pri
vite alături de cele cinci sute 
de mii ore muncă voluntar- 
{latriotică depuse, aceste ca- 
ități redau parcă într-o notă 

aparte, cu sublinieri masive, 
biografia tinerilor. O biogra
fie căreia, garantat i se vor 
mai adăuga alte și alte fapte 
meritorii. Primele vor fi con
semnate în vara anului a- 
cesia : două ștranduri.

GH. FECIORU





APROPIAT
a tineretului. R. T. a Germa
niei, care acuză o adevărată 
criză de cadre naționale, mo
difică instruirea, caracterizată 
de ea însăși ca aparținînd pri
mei revoluții industriale, prin 
deschiderea mai largă a porți
lor unui învățămînt modern. 
Uniunea Sovietică, extinde me
tode inovatoare de pregătire în 
masă a tineretului, de la ulti
mul sat pînă la marele centru 
din Novosibirsk. Italia, Belgia, 
Ungaria își orientează tinerii 
către profesiile viitorului pen
tru evitarea unui conflict între 
stadiul actual și cerințele 
epocii antemergătoare. încă- 
drîndu-se efortului mondial, 
țara noastră a pus acum ba
zele unui învățămînt modern, 
multilateral și unanim efi
cient, atît în domeniul instruc
ției școlare cît și universitare, 
recentele studii supuse dezba
terii fiind încă o confirmare a 
preocupărilor științifice în 
acest domeniu.

E adevărat că statele În
tregii lumi se preocupă de 
obligația societății de a în
arma tineretul în lupta sa 
cu viitorul, dar nimeni, 
absolut nimeni, nu exclude 

efortul personal al oricărui 
tînăr care se gindește cu se
riozitate la profesia lui în 
viitor, dorința de evoluție 
aparținînd fiecăruia, ca și 
obligația stringentă a dis
ciplinei intelectuale ca și, 
mai ales, necesitatea perma
nentei perfecționări.

Căci accelerarea progresului 
tehnic poate duce, fatalmente, 
la rapida și sigura devalori
zare chiar al celui mai solid 
capital de cunoștințe dacă nu 
e reîmprospătat. Acest adevăr 
fiind unanim recunoscut ca 
atare, merită, desigur, a fi luat 
în seamă de viitorii noștri 
profesioniști în orice domeniu 
ar activa. Tînărul inginer, 
tehnician, muncitor, e serios 
avertizat de sociologii specia
liști în integrarea profesională 
a viitorului că astăzi, timpul 
care desparte invenția de apli
cația practică se reduce într-un 
ritm fantastic. Altădată, au 
trebuit 102 ani pentru a se 
trece' de la descoperirea foto
grafiei ca fenomen fizic pînă 
la construirea primului aparat 
fotografic. Dar termenul dintre 
concepție și realizare indus

trială s-a redus apoi la 56 ani 
pentru telefon, 35 de ani pen
tru radio, 14 ani pentru radar, 
12 ani pentru televiziune, 5 
ani pentru tranzistor! și, în 
ultima vreme, în electronică 
trec uneori mal puțin de șase 
luni de la descoperirea știin
țifică la aplicarea industrială.

în cercetarea științifică a 
institutelor viitorului, necesita
tea depășirii instrucției primite 
în universitate devine și mai 
acută : cine ar mai fi auzit as
tăzi de Einstein, Infeld, Joliot- 
Curie, Niels Bohr, Flemming, 
Coandă, Carafoli, dacă s-ar fi 
mulțumit cu cunoștințele din 
anii studenției lor? Și, mai 
ales, unde s-ar fi aflat omeni
rea dacă savanții ar fi rămas 
în activitatea lor la stadii»! 
examenului de diplomă ?

România modernă va dez
volta și perfecționa nu nu
mai ramurile industriale 
existente, dar va crea cu 
certitudine și numeroase 
altele noi, care vor naște 
aoi profesii.

De altfel, prognoziștii mon
diali sînt aproape unanimi în 

aprecierea că în următoarele 
trei decenii din 10 meserii, 8 
vor fi complet necunoscute 
astăzi. (Permanenta mutație 
tehnică pe care o trăim duce 
inevitabil la o mare mobilitate 
a profesiilor: unele se schim
bă, altele se îmbină, se între
pătrund, inovîndu-se perma
nent. Orice elev, din școala de 
cultură generală ori profesio
nală, sau student la Politehnică 
ori Universitate, dacă privește 
lucid înainte își dă seama că 
era specializării pe viață s-a 
încheiat.

Lumea modernă cere o for
midabilă cultură științifică și 
tehnică generală, alături, fi
rește, de cultura umanistică ; 
ea pretinde conform necesită
ților ei, de fapt potrivit tre
buințelor organice ale omului 
de mîine, polivalență — condi
ția sine qua non a viitorului. 
Nimeni nu pretinde însă om
nisciență : nici acum, nici 
atunci nu va fi obligatoriu să 
știm totul; enciclopedismul 
și competența universală nu 
mai sînt posibile. Dar lumea 
modernă, prietenă apropiată a 
viitorului. Insistă asupra ne
cesității lărgirii orizontului 
spiritual, afirmînd că orice 
profesie, demnă cu adevărat 
de acest nume, va cere și cu
noștințe din domenii adiacente 
celor ale meseriei principale. 
Adică arhitectul trebuie să 
știe și economie, sociologie, fi
zicianul ori chimistul biologie, 
și invers, iar toți, bineînțeles, 
matematică, limba de comu

nicare a tuturor profesiilor 
viitorului. De fapt, cu ajutorul 
matematicii — afirmă, desi
gur, matematicienii — întreaga 
noastră pregătire va fi sensi
bil facilitată, echiparea pentru 
Viitor nedevenind o treabă 
împovărătoare, ci agreabilă. 
Entuziaștii generalizării meto
delor matematice — ușor de 
asimilat în condițiile studiului 
modern, se recrutează astăzi 
din domeniile cele mai diverse, 
fiindcă, afirmă ei, gîndirea ca
litativă (omul gîndește în finit 
și nemișcare) poate ataca doar 
fragmente limitate și statice 
ale mișcării universitare. Or, 
pentru a-și extinde capacitatea 
de înțelegere și însușire a fe
nomenelor ce ies de sub inci
dența simțurilor noastre măr
ginite vom folosi cunoașterea 
matematică în toate, dar abso
lut toate domeniile de activi
tate, chiar și în cele ce țin de 
științele umanistice și sociale.

Oamenii de cultură din țara 
noastră, ca de altminteri din 
toată lumea modernă, sînt de 
părere că în circa 15 ani for
marea de matematicieni va de
veni o problemă centrală a sta
telor, care vor considera numă
rul lor cel mai semnificativ in
dice pentru gradul de civiliza
ție al unei țări.

In România, ca și pretu
tindeni, nu se intenționează 
întronarea unei aride și 

gratuite scientocrații: deși 
se pledează ca prototip al 
viitorului pentru homo ma- 
tematicus, nimeni nu neagă 
viabilitatea umanisticii, uti
litatea artelor, privindu-le 
însă și pe ele în același con
text al unei evoluții rapide, 
al unei vertiginoase dezvol
tări, ameliorări și renovări.

Homo matematîcus, va avea 
toate condițiile pentru a de
veni, cum îl denumea Thomas 
Mann, homo humanus; mai 
ales în condițiile avantajelor 
viitorului cînd se va produce 
o unire organică a timpului de 
muncă (redus) cu timpul liber 
(crescut), îmbinare imposibil 
de realizat de către un tip 
strict profesionalizat, ci numai 
de o personalitate multilate
rală, armonios alcătuită spiri
tual, șl social — activă.

Pînă atunci, însă, trăim în 
anul 1968 și ne pregătim să 
clădim cu toții cele mai 
înalte trepte ale civilizației 
românești de mîine; gene
rația contemporană activ* 
care depune strădanii meri
tuoase pentru înălțarea a- 
cestui edificiu, înglobează 

totodată și cele patru mi
lioane do elevi și aproape o 
sută cincizeci de mii stu- 
denți. Tinerii, adolesecenții 
care numără astăzi 17—20

• Sînt, oare, bine și eficient pregătiți tinerii 
ca să-și asume nobilele, dar marile răspunderi 
ale societății viitorului ?

• Tineretul nostru este de pe acum echipat, 
In mod adecvat, pentru a fi apt încadrării sale 
organice In România de mîine ?

• Va putea fi tineretul, potrivit Instrucției și 
educației actuale, pe deplin util societății vii
toare ? Va putea răspunde ei cerințelor impuse 
de dinamismul epocii ?

• Cum putem obține suprema satisfacție a 
tntîlnirii, fără grijă și emoții, cu viitorul ?

• Ce trebuie să facem pentru a cîștiga toți 
dreptul de cetățean de onoare al civilizației ro
mânești ?

Rfndurile de mai sus au în
cercat doar o schițare vagă a 
orizontului de mîine și a exi
gențelor ce se impun; pentru 
a răspunde acestor întrebări, 
ziarul nostru s-a adresat unui 
număr mare de specialiști din 
toate ramurile de activitate ale 
țării; 20 de academicieni își 
vor expune opiniile, în cadrul 

ani vor avea la sfîrșltul se
colului — să zicem în 1985 
— virata deplinei maturități 
cu toate răspunderile deri- 
vante alo aeotei epoci.

dezbaterii. „NOI ȘI VIITORUL 
APROPIAT", prefigurînd evo
luția domeniului lor în 1985 
și oferindu-vă, în specialitatea 
fiecăruia, sugestiile pe care le 
consideră neapărat necesare 
celei mai onorabile escaladări 
a societății românești din apro
pierea anului 2 000.

VIORICA TANASESCU

CONCRETIZARE MĂSURILOR 
ELABORATE DE PARTID

delpe s t ellio t a.x* e

In ultima sa ședință Marea 
Adunare Națională a adoptat 
un număr de legi. Ele sînt o 
concretizare a măsurilor a- 
doptate de Conferința Națio
nală a partidului, privind îm
bunătățirea organizării admi
nistrative a teritoriului țării, 
pentru creșterea inițiativei și 
responsabilității organelor lo
cale, valorificarea mai bună a 
potențialului material și uman 
al tuturor orașelor și comu
nelor țării în scopul ridicării 
nivelului de viață material și 
spiritual al oamenilor muncii.

Legea privind asigurarea 
conducerii locale de stat în 
unitățile administrativ-terito
riale pînă la alegerea consi
liilor populare precizează, 
printre altele, că activitatea 
sfaturilor populare regionale și 
raionale va înceta odată cu 
intrarea în vigoare a prezentei 
legi și că, pînă la alegerea 
consiliilor populare județene, 
actualii deputați ai sfaturilor 
populare regionale și raionale

LEGE
PRIVIND ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA

A TERITORIULUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Unitățile administrativ- 

teritoriale
Art. 1. — Teritoriul Repu

blicii Socialiste România este 
organizat în unități adminis
trativ-teritoriale : județul, ora
șul și comuna.

Art. 2. — Capitala Republicii 
Socialiste România este muni
cipiul București.

Art. 3 — Județul este al
cătuit din orașe și comune — 
unități de bază ale organizării 
administrativ-teritoriale a țării 
— în funcție de condițiile geo
grafice, economice și social- 
politice. etnice și de legăturile 
culturale și tradiționale ale 
populației.

Art. 4. — Orașul este cen
trul de populație mai dezvoltat 
din punct de vedere economic, 
social-cultural și edilitar-gos- 
podăresc.

Orașele care au un număr 
mai mare de locuitori, o în
semnătate deosebită în viața 
economică, social-politică și 
cultural-științifică a țării sau 
care au condiții de dezvoltare 
în aceste direcții pot fi orga
nizate ca municipii.

Orașele în care își au sediul 
organele de conducere ale ju
dețului sînt orașe-reședință.

Art. 5. — Comuna este uni
tatea administrativ-teritorială 
care cuprinde populația rura
lă unită prin comunitate de 
interese și tradiții, fiind alcă
tuită din unu] sau mai multe 
sate. în funcție de condițiile 
economice social-culturale 
geografice și demografice. Prin 
organizarea comunei se asigu

vor alcătui, în limitele fiecă
rui județ, consiliile populare 
județene provizorii. Legea 
stabilește, de asemenea, mo
dalitățile de activitate ale de- 
putaților municipiilor, ale ce
lorlalți factori de răspundere, 
și denumirea organelor de 
stat. Sfaturile populare orășe
nești și comunale își continuă 
în viitor activitatea sub denu
mirea de consilii populare : 
după caz, municipale, oră
șenești sau comunale iar cel 
al orașului București se va de
numi comitetul executiv al 
consiliului popular al muni
cipiului București. Din aceste 
organisme de stat vor face 
Sarte și cetățenii care nu-s 

eputați, dar au o activitate 
deosebită pe tărim obștesc și 
de stat, numiți pînă la noile 
alegeri. Președinții acestor co
mitete executive ale consilii
lor populare municipale, oră
șenești și comunale sînt pri
marii acestor unități adminis
tra tiv-teritoriale.

ră dezvoltarea economică, so- 
cial-cuiturală și gospodărească 
a localităților rurale.

Satele în care își au sediul 
organele de conducere ale co
munei sînt sate-reședință.

Art. 6. — Orașele și comu
nele din imediata apropiere a 
municipiului București, a ce
lorlalte municipii și a orașelor 
mai importante pot aparține 
de acestea ca unități adminis
trativ-teritoriale distincte.

Comunele ce aparțin de mu
nicipiul București, de celelalte 
municipii și orașe sînt comune 
suburbane.

Art. 7. — Orașele și comu
nele care, datorită condițiilor 
climaterice, hidrologice sau 
așezării lor, prezintă impor
tanță pentru ocrotirea sănă
tății și asigurarea odihnei ce
tățenilor sînt organizate ca 
stațiuni balneoclimaterice.

CAPITOLUL II
Municipiul București, 
județele și municipiile

Art. 8. — Municipiul Bucu
rești este organizat pe sectoa
re, numerotate.

Art. 9. — Județele Republi
cii Socialiste România și ora
șele lor de reședință sînt:

1. Județul Alba cu reședin
ța în municipiul Alba Iulia.

2. Județul Arad cu reședin
ța în municipiul Arad

3. Județul Argeș cu reședin
ța în municipiul Pitești

4. Județul Bacău cu reșe
dința în municipiul Bacău

5. Județul Bihor cu reședin
ța în municipiul Oradea

6. Județul Bistrița-Năsăud 
cu reședința în orașul Bistrița

7 Județul Botoșani cu reșe
dința în municipiul Botoșani

Legea conține, totodată, mă
suri concrete privind pregă
tirea viitoarelor alegeri de de
putați, sarcini în ce privește 
defalcarea planurilor econo
mice și bugetelor fostelor re
giuni în funcție de limitele 
administrativ-teritoriale ale 
noilor unități, precum și alte 
chestiuni ce vizează rezolva
rea acestor probleme.

A fost adoptată și legea 
pentru modificarea unor arti
cole din Constituția Republicii 
Socialiste România, ca urma
re a măsurilor luate de partid 
și de stat privind noua orga
nizare administrativ-teritori- 
ală a țării noastre. Unitățile 
administrativ-teritoriale sînt : 
județul, orașul fi comuna. Ca
pitala țării este organizată pe 
sectoare iar orașele mai im
portante ca municipii. O pre
vedere importantă este și a- 
ceea că în R. S. România na
ționalităților conlocuitoare li 
se asigură folosirea liberă a 
limbii materne, precum’ și

8. Județul Brașov cu reșe
dința în municipiul Brașov

9. Județul Brăila cu reșe
dința îrr municipiul. Brăila.

10. Județul Buzău cu reșe
dința în municipiu] Buzău

11. Județul Caraș-Severln 
cu reședința în municipiul 
Reșița

12. Județul Cluj cu reședin
ța în municipiul Cluj

13. Județul Constanța cu re
ședința în municipiul Con
stanța

14 Județul Covasna cu re
ședința în orașul Sftntu 
Gheorghe

15. Județul Dîmbovița cu 
reședința în municipiul Ttr- 
goviște

16. Județul Dolj cu reședin
ța în municipiul Craiova

17. Județul Galați ou reșe
dința în municipiul Galați

18. Județul Gorj cu reședin
ța în municipiu] Tîrgu Jiu

19. Județul Harghita cu re
ședința în orașul Miercurea- 
Ciuc

20. Județul Hunedoara eu 
reședința în municipiul Deva

21. Județul Ialomița cu re
ședința îrr orașul Slobozia

22. Județul Iași cu reședin
ța în municipiul Iași

23 Județul Ilfov cu reșe
dința în municipiul București

24. Județul Maramureș cu 
reședința în municipiul Baia 
Mare

25. Județul Mehedinți cu 
reședința în municipiul Tur- 
nu Severin

26. Județul Mureș cu reșe
dința în municipiul Tîrgu 
Mureș

27. Județul Neamț cu reșe
dința în municipiul Piatrfl- 
Neamț

28. Județul Olt cu reședința 
in orașul Slatina. 

cărți, ziare, reviste, teatre, în- 
vățămîntul de toate gradele, 
în limba proprie. In continu
are, se precizează o seamă de 
atribuții și sarcini care revin 
Consiliului de Miniștri, ca 
organ suprem al administra
ției de stat, componența aces
tuia, faptul că din Consiliul 
de Miniștri fac parte pre
ședintele C.C. al U.C.S., pre
ședintele U.N.C.A.P„ și pri
mul secretar al C.C. al U.T.C., 
precum și stabilirea responsa
bilităților pe Întreaga scară 
ierarhică, atît a deputaților, a 
celorlalți factori ca șl a uni
tăților administrației de stat 
la diferite niveluri.

De asemenea, legea expune 
modul de Organizare, sarcinile 
și atribuțiile organelor justi
ției.

Publicăm, mai jos, textul 
integral al legii privind orga
nizarea administrativ-teritori- 
ală a Republicii Socialiste Ro
mânia.

29. Județul Prahova eu re
ședința în municipiul Ploiești

30. Județul Satu Mare cu 
reședința In municipiul Satu 
Mare

31. Județul Sălaj cu reșe
dința in orașul Zalău

32 Județul Sibiu cu reșe
dința in municipiul Sibiu

33. Județul Suceava cu re
ședința în municipiul Suceava

34 Județul Teleorman cu 
reședința în orașul Alexan
dria

35 Județul Timiș cu reșe
dința în municipiul Timișoara

36. Județul Tulcea cu reșe
dința in municipiu] Tulcea

37 Județul Vaslui cu reșe
dința în orașul Vaslui

38. Județul Vîlcea cu reșe
dința în orașul Rîmnicu Vîl
cea

39. Județul Vrancea cu re
ședința în municipiul Focșani

Art. 10. — Se organizează 
oa municipii orașele:

1. Alba Tulia, 2. Arad, 3. Ba
cău. 4. Baia Mare, 5. Bîrlad, 
ft Botoșani, 7. Brașov. 8. Bră
ila, 9. Buzău, 10. Călărași, 11. 
Cluj, 12. Constanța, 13. Craiova
14. Dej. 15. Deva, 16. Focșani. 
17 Galați 18. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, 19. Giurgiu, 20. Hu
nedoara. 21. Iași, 22. Lugoj
23. Mediaș. 24. Odorheiul Se
cuiesc. 25. Oradea, 26. Petro- 
șeni, 27. Piatra-Neamț, 28. Pi
tești, 29. Ploiești, 30. Reșița 
31. Roman, 32. Satu Mare, 33 
Sibiu, 34. Sighetul Marmației 
35. Sighișoara, 36. Suceava, 37. 
Tecuci. 38. Timișoara. 39. Tîr- 
goviște. 40. Tîrgu Jiu, 41. Tîrgu 
Mureș, 42 Tulcea. 43. Turda 
44. Turnu Măgurele, 45. Turnu 
Severin.

ACȚIUNI AIE 
pmiopiOR 

SUD VIETNAMEZI
Tactica atacului prin sur

prindere continuă, să fie fo
losită de patrioții sud-vlet- 
namezi. Joi la sud de tabăra 
militară „Carroll", principa
la bază de artilerie america
nă amplasată la sud de pa
ralela 17, o companie de in
fanteriști marini a fost ata
cată de o unitate a F.N.E. 
Agenția U.P.I. informează că 
109 militari ai companiei a- 
mericane au fost uciși sau 
răniți. Patriotii sud-vietna- 
mezl au atacat joi noaptea 
alte trei baze aeriene ame
ricane : Nha Trang, Can 
Tho și Tra Noc, ultimele 
două situate în partea de 
sud a tării. Mai multe avi
oane au fost avariate. în a- 
proplere de Saigon, aproxi
mativ 100 persoane civile și 
militari saigonezi, au fost 
uciși și răniți în cursul unui 
bombardament declanșat 
din greșeală de avioane 
mericane de tipul „B-52‘.

R. D. VIETNAM : Subunitate antiaeriană ripostînd atacurilor 
americaneaviației

Conferința ie la New
Cu ședința de vineri dimineața In care au luat cuvîntul repre

zentanții Perului, Kamerunului, Singapore, Barfados și Algeriei 
•-au încheiat practic dezbaterile generale din Plenara conferin
ței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare. In urma inci
dentului de joi seara, cînd ședința s-a suspendat în momentul în 
care reprezentantul Republicii Sud Africane urma să ia cuvîn
tul, s-a convenit ca o ședință suplimentară să fie convocată pen
tru luni după-amiază incluzînd pe Hsta vorbitorilor și pe repre
zentanții Nigerului și Argentinei. La începutul ședinței de vi
neri, plenara a aprobat componența unor grupuri de lucru din 
care face parte și România, care să dezbată problemele de pe 
ordinea de zi, ce n-au fost repartizate celor cinci comitete de lu
cru ale Conferinței. Este vorba, de fapt, de punctele privind e- 
xapnsiunea comerțului și cooperarea economică a țărilor în curs 
de dezvoltare, măsuri speciale pentru țările mai puțin dezvoltate, 
problemele speciale ale țărilor fără ieșire la mare, problema ali
mentației mondiale și cea a transferului tehnologic.

s c ci r* hKMisiunea lui
Paul Segers

Paul Segers, însărcinat 
de regele Baudouin cu o 
misiune expioratorie în 
vederea rezolvării crizei 
guvernamentale din Bel
gia, a avut joi după-amia
ză o întrevedere cu preșe
dintele grupului social-creș- 
tin din Senat, Leemans.

La sfîrșitul acestei întrevederi, 
Segers a declarat presei că spe
ră că sarcina ce i-a fost încredin
țată va fi dusă la bun sfîrșit. 
Observatorii politici din Bruxel
les consideră însă că optimismul 
manifestat de Segers este prema
tur, cel puțin atît timp cît aripi
le flamandă și valonă, din rîndul 
partidului social-creștin, nu vor 
ajunge la o înțelegere în ce pri
vește înlăturarea divergențelor 
lor cauzate de conflictul lingvis
tic, care a atras după sine demi
sia guvernului condus de premi
erul Paul Boeynants.

Principala femâ a convorbirilor 
franco—veit-germanv

ABERAREA ANGLIEI LA C.E.E

El a precizat că în timpul con
vorbirilor s-a constatat o sensibi
lă apropiere a punctelor de vede
re în problemele examinate. Gunt
her Diehl a subliniat că Franța 
și R. F. a Germaniei sînt hotărite 
să împiedice orice stagnare a co
munității europene și sînt de a- 
cord să evite o nouă criză în 
sînul „celor șase". Cu acest pri
lej, Franța a reafirmat clar că tn 
ceea ce o privește nu manifestă 
o opoziție de principiu față de 
primirea Angliei. Ea consideră 
totuși că anumite condiții trebuie 
îndeplinite pentru ca admiterea 
britanică să devină posibilă. Po
trivit declarației purtătorului de 
cuvînt vest-gemian, s-a constatat 
o apropiere a punctelor de vedere

• IN Uniunea Sovietici a 
fost dată publicității Hotirfrea 
C.C. al P.C.U.S. și a Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. tn legă
tură cu pregătirea cadrelor cali
ficate de muncitori constructori 
și montori.

In hotărlre sînt relevate lip
surile din activitatea organelor 
economice de stat, de partid și 
sindicale tn pregătirea unor a- 
semenea cadre și se prevede spo
rirea numărului de cadre de 
constructori și montori cu stu
dii de specialitate, paralel cu cei 
care vor fi calificați direct tn 
producție. Tn acest scop va fi în
ființat un număr suplimentar de 
școli tehnice și profesionale. Se 
prevăd, totodată, o serie de mă
suri pentru lichidarea fluctua
ției de cadre pe șantiere.

• AU fost prezentate publi
cului modelele noilor monede 
britanice a căror circulație se 
va generaliza în 1971, cînd An
glia va trece la sistemul mone
tar zecimal. Se știe că au fost 
puse la punct proiectele de în
locuire a actualului sistem, care 

ale celor două părți în realizarea 
unor aranjamente care ar putea 
fi discutate tn cadrul Consiliului 
ministerial de la 29 februarie, deși 
cerere* Angliei de aderare k 
C.E.E. nu va figura pe agenda de 
lucra a reuniunii. Apropiata se
siune * Consiliului ministerial va 
fi precedată de un dejun „în 
șase" la care ministrul de externe 
al Franței, Maurice Couve de 
Murville, va aborda candidatura 
engleză. Pînă atunci, guvernul de 
la Bonn, care preconizează solu
ții In vederea apropierii Mării 
Britanii de Piața comună, va avea 
noi contacte cu Londra. Rărnîne 
de văzut însă dacă aranjamentele 
propuse de „cei șase* vor fi sau 
nu acceptate de guvernul englez.

După ce a părăsit Palatul 
Elysee, unde a avut o nouă în
trevedere cu președintele de 
Gaulle, cancelarul vest-german, 
Kiesinger, e declarat că în tim
pul convorbirilor au fost înre
gistrate progrese în problemele 
privind Piața comună. Totoda
tă, Kiesinger a declarat că 
„Franța și noi înșine dorim par
ticiparea altor țări le Piața co
muni'.

împarte lira sterlină tn 20 șilingi 
și fiecare șiling tn 12 pence (cu 
alte cuvinte fiecare liră are tn 
prezent 210 de pence) printr-un 
sistem care păstrează lira ster
lină ca unitate de bază, dar o 
împarte tn o sută de pence. No
ile monede sînt de 10, 5,1 și 1/2 
penny. Unele dintre aceste 
monede vor fi puse tn circulație 
încă la sfîrșitul acestui an pen
tru a familiariza publicul britan- 
nic cu ele.

• LA Berlin, în sala Frie- 
drichstadtpast * avut loc o 
adunare publică pentru dezba

In cadrul scurtei sale vizite la Ierusalim, Gunnar Jarring, tri
misul special al secretarului general al O.N.U., U Thant, în O- 
rientul Apropiat, a avut vineri dimineața o întrevedere cu minis
trul de externe izraelian, Abba Eban Convorbirile, care au du
rat 75 de minute, au fost consacrate examinării modalităților de 
reglementare a situației tn Orientul Apropiat.

Vineri după-amiază, Gunnar Jarring a părăsit Ierusalimul, 
plectnd spre Nicosia. Se așteaptă ca, la începutul săptămînii vi
itoare, Jarring să întreprindă o nouă vizită la Ierusalim, pentru 
• continua convorbirile eu oficialitățile izraeliene.

Primele întrevederi dintre președintele Franței, generalul 
de Gaulle, și cancelarul R. F. a Germaniei, Kurt Georg Hie
singer, au fost consacrate cererii Angliei de aderare la Piața 
comună, a declarat Gunther DieM, secretar de «tat pentru 
informații al guvernului de la Bonn.

Peste 350 de studenți al 
Universității din Massa- 
chusettes au organizat o de
monstrație antirăzboinică 
protestînd împotriva folo
sirii de către aviația ame
ricană a bombelor cu na
palm împotriva populației 
civile a Vietnamului. Stu
denții au cerut îndepărta
rea din universitate a repre
zentanților companiei „Dow 
Chemichal", producătoare 
de napalm. O demonstrație 
asemănătoare a fost organi
zată de studenții din Iowa 
City. Profesorii s-au solida
rizat eu acțiunile studenți
lor.

Autoritățile spaniole au 
închis Facultatea de Științe 
politice și economice a Uni
versității din Madrid. A- 
ceastă măsură a fost luată 
numai la cîteva ore după 
redeschiderea după 25 de 
zile a porților Facultății și 
a fost motivată de faptul 
că 2000 de studenți au ma
nifestat din nou împotriva 
arestării colegilor lor și a 
persecutării profesorilor 
progresiști.

terea proiectului noii Constitu
ții a Republicii Democrate 
Germane.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, s-a referit la 
proiectul noii constituții care 
consființind participarea activă 
a cetățenilor țării la construirea 
socialismului, deschide cîmp 
larg Inițiativei creatoare a oa
menilor muncii în dezvoltarea 
și întărirea R.D. Germane.
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