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tNTÎLNIREA CONDUCERII DE PARTID
CU PREȘEDINȚI Al COOPERATIVELOR 

AGRICOLE Șl Al UNIUNILOR
COOPERATISTE JUDEȚENE

MAGISTRALA A PATRA 
A CINCINALULUI - PROPUNE 
TINERETULUI 01 OBIECTIVE 
DESTINATE VALORIFICĂRII 
CAPACITAJII SALE CREATOARE
In numele oamenilor muncii de la orașe și sate, 
conferințe și plenare ale organizațiilor județene 
de partid se angajează să depășească 

prevederile planului de stat

Luni, la sediul Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român a avut 
loc o întîlnlre a conducerii 
de partid cu președinți ai 
cooperativelor agricole de 
producție din întreaga țară 
și cu președinții uniunilor 
județene ale cooperativelor 
agricole de producție.

La întîlnire au luat parte 
Tovarășii Nlcolae Ceaușescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Vir
gil Trofin, Vasile Vîlcu, 
Dumitru Popescu.

Cu acest prilej a avut loc 
o dezbatere pe marginea 
proiectului de lege privind 
impunerea veniturilor rea
lizate din activități agri
cole, care a fost discutat 
in masele largi ale țărăni
mii Cooperatiste și se află 
pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a Marii Adunări 
Naționale.

Au luat cuvîntul Dumi
tru Tudose, președintele 
C.A.P. Stoicănești, județul' 
Olt; Radu Constantin, pre
ședintele C.A.P. Amărăștii. 
de Sus, județul Dolj ; Vir
gil Popescu, președintele 
C.A.P. Vărăști, județul Il
fov ; Nicolae Vlad, preșe
dintele' Uniunii Județene 
C.A.P. Suceava; Chirii 
Priveghi, președintele C.A.P. 
Odobești, județul Vrancea ; 
Rovin Măstan, președintele 
CAP. Romanași, județul 

Osălaj ; Ion Olteanu, preșe
dintele C.A.P. Luna, jude
țul Cluj ; Vasile Roman, 
președintele C.A.P. Dră- 
gușeni,Județul Satu Mare; 
Aurel Titieni, președintele 
C.A.P. Șieuț, județul Bistri- 
ța-Năsăud; Ion Apostolescu, 
președintele Uniunii jude
țene C.A.P. — Brăila ; Ion 
Bica, președintele C.A.P. 
Voivodeni, județul Brașov; 
Eleonora Oprea, președinta 
C.A.P. Tinosu, județul Pra
hova ; Alecu Crăciun, pre
ședintele C.A.P. Băleni, ju
dețul Galați ; Nicolae Chi- 
limban, președintele C.A.P. 
I’lofșor, județul Gorj ; 
Alexandru Buzatu, preșe
dintele Uniunii Județene 
C.A.P. Dîmbovița; Cons
tantin Bădița, președintele 
C.A.P. Salcia, județul Me
hedinți ; Paul Tănăsoiu, 
președintele C.A.P. Ulmeni, 
județul Buzău ; Ion Marfu, 
președintele C.A.P. Tg. 
Lăpuș, județul Maramureș ; 
Vasile Bărbulescu, preșe
dintele C.A.P. Sdornicești, 
județul Olt; Ion Imbroane, 
președintele C.A.P. Raco- 
vița, județul Timiș; Ni
colae Geană, președintele 
C.A.P. Tutova, județul Vas
lui ; Vasile Nemehniciuc, 
președintele C. A. P. Și-, 
pote, județul Iași; Pa
vel Rizo, președintele 
C.A.P. Valea lui Mihai, 
județul Bihor ; Stelian Ior- 
dache, președintele C.A.P. 
Găiseanca, județul Brăila ; 
Ion Spătărelu, președintele 
C.A.P. Gh. Doja, județul 
Ialomița.

Vorbitorii au exprimat a- 
deziunea generală a mem
brilor cooperativelor agri
cole pe care le reprezintă, 
a tuturor oamenilor muncii 
de la sate față de princi
piile profund echitabile ale 
proiectului de lege privind 
noul sistem de impunere 
progresivă a veniturilor 
provenite din activitățile 
agricole, subliniind că el 
corespunde pe deplin, atît 
intereselor membrilor co
operativelor agricole de 
producție, cit și intereselor 
generale ale statului nostru 
socialist, ale întregii socie
tăți. Ei au. evidențiat -pe 
larg schimbările pozitive 
adinei petrecute în nivelul

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Am considerat util să dez
batem împreună proiectul de 
lege privind impunerea veni
turilor agricole, pentru a asi
gura ca el să îmbine în mod 
armonios interesele generale 
ale statului cu cele ale țără
nimii, ale cooperatorilor și 
necooperatorilor, să constituie 
un stimulent in dezvoltarea 
producției agricole și consoli
darea continuă a cooperative
lor agricole de producție.

Aș dori să remarc cu deose
bită satisfacție faptul că, atît 
în dezbaterile care au avut loc 
în județe, în cooperative, cit 
și astăzi, aici, s-a subliniat că 
proiectul de lege corespunde 
acestor țeluri, acestor interese; 
el a fost înțeles și însușit de 
masele largi ale cooperatorilor 
din țara noastră.

Pentru a înfățișa efortul pe 
care statul nostru îl face în 
vederea progresului agricultu
rii,' ridicării nivelului de trai 
al țărănimii, și pentru a re
liefa necesitatea ca țărănimea 
să contribuie pe măsura creș
terii puterii sale economice la 
asigurarea mijloacelor finan
ciare pentru dezvoltarea so
cietății noastre, am să mă re
fer la cîteva date ce mi se 
par mai semnificative.

In primul rînd, trebuie reți
nut faptul că față de 1955, cînd 
impozitul agricol reprezenta 1 
miliard 637 milioane, anul a- 
cesta el reprezintă 1 miliard 65 
milioane — deci cu aproape 
600 milioane mai puțin. Chel
tuielile făcute de stat in co
mune în 1955 reprezentau 1 
miliard 546 milioane ; compa- 
rînd volumul impozitului a- 
gricol cu cheltuielile bugetare 
rezultă că, pe atunci, statul 
rămînea cu aproape 100 de 
milioane. Anul acesta cheltu

ielile de la buget pețitru ne
voile comunelor se ridică la 
5 miliarde 430 milioane, dife
rența față de impozitul plătit 
de țărănime, suportată de stat, 
fiind de 4 miliarde 365 mili
oane.

După cum vedeți, tovarăși, 
din aceste cifre, statul face e- 
forturi serioase pentru dezvol
tarea economico-socială a co
munelor ; chiar după intrarea 
in vigoare a noii legi a impo
zitului agricol se va încasa de 
lâ țărănime circa 1 miliard 200 
milioane lei, statul continuînd 
să încaseze mai puțin decît în 
1955 și să suporte aproape 4 
miliarde 500 milioane lei din 
buget pentru nevoile comune
lor.

Fondurile destinate bugetelor 
comunale sînt utilizate în 
multe direcții. Pentru activita
tea agro-zooveterinară, în 1955 
cheltuiam 376-- milioane, iar 
în 1968 cheltuim peste 1 mili
ard 240 milioane. Sumele afec
tate pentru drumuri comunale 
și lucrări edilitare gospodă
rești s-au mărit de la 107 mi
lioane în 1955 la peste 500 mi
lioane in acest an. Cheltuielile 
pentru invățămint reprezentau 
In 1955 — 642 milioane, iar in 
1968 ele s-au ridicat la apro- 

307 milioa- 
140 milioa- 
distribuitft 
dir. șco

lile existente in mediul ruraL 
Pentru sănătate, statul plătea 
In 1955 197 milioane, iar in 
1968 plătește 930 milioane. 
Fondurile pentru cultură și artă 
s-au mărit ir. aceeași perioadă 
de la 37 milioane la 128 mili
oane. Pentru administrația co
munală, in 1955 se cheltuiau 
187 milioane, iar în 1968 circa 
320 milioane. După cum vedeți, 
tovarăși, bugetul statului su

ximativ 2 miliarde 
ne, din care circa 
ne pentru cărțile 
eratuit elevilor

portă pentru activitatea din 
comune cheltuieli cu mult mai 
mari decît se încasează sub 
formă de impozite de la țără
nime. Pentru a acoperi aceste 
cheltuieli sîntem nevoiți să 
luăm din alte surse încă de a- 
proape patru ori cit încasăm 
prin impozitul agricol. Subli
niez toate acestea pentru că 
este bine să avem în vedere a- 
cest tablou atunci cînd anali
zăm problema așezării impo
zitului agricol. > ■■ - .

Este Cunoscut, tovarăși,'că în 
anii la care mă refer produc
ția agricolă a crescut și odată 
cu aceasta au sporit simțitor 
veniturile țărănimii; dacă am 
lua ca bază de comparație nu 
anul 1955, ci anul 1965, am con
stata că în 1968 valoarea zilei- 
muncă în cooperative s-a mă
rit de la 17 la 19 lei, iar veni
turile bănești obținute de țără
nime din munca în cooperative 
au crescut de la 5,4 miliarde la 
peste 6 miliarde lei. In această 
perioadă, veniturile bănești ob
ținute prin vir.zarea produselor 
agricole pe piață au crescut de 
la 4 miliarde 350 de milioane 
la 5 miliarde 100 de milioane 
lei.

Toate acestea dovedesc, to
varăși, că datorită eforturilor 
pe care le face statul pen
tru modernizarea agriculturii, 
pentru dezvoltarea întreprin
derilor de mecanizare, pentru 
chimizare și alte acțiuni 
s-au creat condiții pentru 
creșterea continuă, an de an. 
a veniturilor cooperatorilor. Ku 
s-a asigurat însă, prin siste
mul impozitelor de pină acum, 
ca și țărănimea, pe măsură și 
proporțional cu creșterea ve
niturilor. să participe ia for
marea mijloacelor îinatic’are 
a.e statului.

N-am vorbit de cheltuielile

pentru învățămîntul superior, 
de bursele pe care le acor
dăm elevilor și studenților 
proveniți de la sate, de o se
rie de alte cheltuieli care con
tribuie, de asemenea, la creș
terea bunăstării țărănimii; 
pentru că este de la sine înțe
les, dacă aceste cheltuieli nu 
ar fi asigurate de către stat, 
ele ar trebui suportate de că
tre țăranii care își dau copiii 
la învățătură.

Despre creșterea nivelului 
de viață al țărănimii vorbește, 
de asemenea, și faptul că în
tre anii 1962 și 1967 s-a con
struit la sate un număr de a- 

' proape 427 000 locuințe. Cu
noașteți cu toții ce locuințe se 
construiesc acum în sate, ce 
înfățișare prosperă au căpă
tat comunele patriei noastre. 
Desigur, este fparte bine că e 

‘așa, tovarăși!' Un alt indice 
al nivelului de’ trai al țărăni
mii este creștAea numărului 
satelor electrificate de la 
4 600 în 1962, Ia 9 200 în 1968. 
Abonații la radio și radiofi- 
care din rindul țăranilor au 
sporit de la 757 000 — în 1962, 
Ia 1 milion 367 mii — în 1968. 
iar numărul televizoarelor din 
sate a crescut de la 5 652 in 
1962. la peste 176 000 în 1968. 
Se poate continua astfel șirul 
cifrelor care demonstrează 
creșterea bunăstării țărănimii 
și. în primul rind, a țărănimii 
cooperatiste. Aș mai aminti, de 
pildă, de achizițiile de mo
bilă /acute de țărani în acești 
ani și dumneavoastră puteți 
enumera încă multe exemple 
de acest fel.

Faptele dovedesc in mod 
incontestabil că veniturile 
ș: situația economică a țără
nimii s-a îmbunătățit și se îm-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Continuare in pag. a IlI-a) Vedere parțială a Combinatului de îngrășăminte azotoase de la Roznov
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Chemările la întrecere adresate organiza
țiilor județene de partid, oamenilor muncii 
de la orașe și sate, de Conferințele orga
nizațiilor de partid ale municipiului Bucu
rești și județului Timiș, precum și de insti
tutele de cercetări și proiectări din sectorul 
7 al Capitalei au fost întîmpinate în în
treaga țară cu puternic entuziasm, cu hotă- 
rîrea oamenilor muncii) vîrstnici și tineri, 
de a-și spori contribuția la desăvîrșirea 
construcției socialiste a țării, de a intim- 
pina cu noi și semnificative realizări cea 
de-a 25-a aniversare a eliberării patriei și 
cel de-al X-lea Congres al P.C.R. — eveni
mente remarcabile în viața poporului român.

In Conferințele organizațiilor județene ale 
P.C.R., în plenarele extraordinare ale comi

„CALE LIBERĂ" CELEI DE A-,
15-A LOCOMOTIVE ELECTRICE

De la Uzina „Electropu- 
tere“ s-a dat „cale liberă" 
celei de-a 15-a locomotive e- 
lectrice fabricată în între
prinderea craioveană — ul
tima din planul acestui an.

Dotarea fabricii cu noi ma
șini de mare randament și 
mai buna organizare a acti
vității de producție au con
tribuit la scurtarea cu trei 
luni și jumătate a timpului 
de execuție și Ia., reducerea 
cu o treime a cheltuielilor 
comparativ cu prima loco
motivă de acest tip fabri
cată în uzină. Pentru anul 
viitor, cînd sarcinile de plan 
vor fi cu circa 150 la sută 
mai mari decît cele din 1968, 
se fac intense pregătiri teh
nice pentru ca beneficiarii 
să primească Ia timp și rit
mic locomotivele electrice 
Diesel-electrice fabricate 
„Electroputere“-Craiova.

DE FREZA UNIVERSALA

Și 
la

• Uzina mecanica Cnrir, 
județul Alba, a omologat 
pentru fabricația în serie o 
freză universală nouă, cu co- 
mandă-prugram denumită 
-.F.U.-32T4. Ea a fost conce. 
pată de specialiștii întreprin
derii.

Un succes de prestigiu al 
uzinei îl constituie, de ase
menea. asimilarea, omologa
rea și introducerea în pro
ducția curentă a platourilor 
electromagnetice, necesare 
mașinilor-unelte. piese care 
pină acum se importau. Tot
odată, a fost asimilată prima 
serie de cuplaje electromag
netice care se vor realiza în 
mai multe tipo-dimensiuni.

(Agerpres)
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tetelor județene de partid au fost analizate 
resursele și posibilitățile existente și s-au 
înscris în agenda activității viitoare anga
jamente însuflețite, în vederea realizării și 
depășirii prevederilor planului de stat pen
tru cel de-al 4-lea an al cincinalului în 
toate domeniile de activitate : creșterea 
producției industriale și agricole, realizarea 
investițiilor, ridicarea nivelului calitativ al 
eficienței producției materiale și al cerce
tării științifice.

Ziarul nostru publică ÎN PAG. a 3-a ex
trase din răspunsurile la chemările la în
trecere în care se evidențiază obiective de 
mare însemnătate la edificarea cărora tine
retul este dator să participe cu întregul său 
elan.

SPECTACOL DE GALĂ 
prezentat de formațiile 

finaliste la bienala de teatru 
,1. L. Caragiale“

I în sala Ansamblului artistic al 
. Consiliului Central al Uniunii Ge

nerale a Sindicatelor a avut loc, 
I luni seara, un spectacol de gală 

prezentat de formațiile premiate 
I la finala celui de-al V-Iea Festi

val de teatru de amatori „I. L.
• Caragiale“. La această ediție s-au I întrecut timp de cîteva luni, circa

4 000 de formații de teatru, teatre 
populare de amatori, colective de 
montaje literare și recitaluri de 
poezie, recitatori și interpreți în 
alte genuri ale artei teatrale, do
vedind astfel amploarea pe care 
o cunoaște astăzi în țara noastră 
mișcarea artistică de amatori. 55 
de formații de teatru și teatre 
populare, 15 montaje literare și 
35 de recitatori, reprezentînd cele 
mai valoroase colective din în
treaga țară, au participat la fi
nala acestei entuziaste competiții.

La spectacolul de gală au a- 
sistat tovarășii Gheorghe Apos- 
toi, Paul Niculescu-Mizil, Con
stantin Drăgan, Leonte Răutu, 
Dumitru Popa.

în sală se aflau, de asemenea, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Ion Iliescu, prim- 
secr^tar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului, alți membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, condu
cători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, personali
tăți ale vieții culturale, un nu
meros public.

Au asistat membri ai corpului 
diplomatic și corespondenți ai pre
sei străine acreditați la București.

Programul a cuprins scene de
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antologie din piese evooînd trecu* 
tul de luptă al poporului nostru, 
figuri de seamă din istoria sa, 
fragmente din lucrări ale drama
turgilor noștri inspirate din 
realitățile de astăzi ale patriei, 
pagini reprezentative din drama
turgia universală, montaje literar- 
muzicale închinate partidului și 
patriei socialiste.

Și-au dat concursul inteqDreți și 
formații artistice ale sindicatelor: 
întreprinderii textile din Arad, 
Uzinelor de autocamioane din 
Brașov, Clubului C.F.R. din Ti
mișoara, întreprinderii Flacăra 2 
din Moreni, întreprinderii teh_ 
nico-sanitare din Oradea, Com
binatului minier din Baia-Mare, 
Fabricii de confecții din Odor- 
heiul Secuiesc, întreprinderii do 
extracții din Momești, ale sindi
catelor Invățămînt din Alexan
dria și Bicaz și Spitalului nr. 1 
din Iași, ale teatrelor populare 
din Mediaș, orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Lugoj, ale Pa
latului Culturii din Brașov, ale 
caselor de cultură din sectorul 
8 — București, din Galați, Ora
dea și Slobozia — Ialomița și ale 
căminelor culturale din comu
nele : Faraoani — Bacău, Bîrsa- 
na — Maramureș, Dolhasca — 
Suceava, Pădureni — Vaslui și 
Darova — Timiș.

întrunind cele mai bune for
mații participante la acest festi
val cu vechi și frumoase tradiții, 
spectacolul a demonstrat talentul 
și capacitățile artistice ale mun
citorilor, țăranilor cooperatori șl 
intelectualilor din diferite re
giuni ale țării care își închină o- 
rele lor de răgaz artei.• • • » a

mm D1XAMIC, COMPLEX 
AL ECONOMIEINOASTRE - TEMELIA 
CREȘTERII VENITULUI NATIONAL Șl AL

NIVELULUI DE TRAI AL POPULAȚIEI
Sub soarele socialismului Ro

mânia a cuqoscut prefaceri de 
însemnătate istorică în toate
domeniile vieții. Ele se datoresc 
faptului că în țara noastră a fost 
înlăturată pentru totdeauna ex
ploatarea omului de către om, 
că poporul muncitor este pe de
plin stăpîn pe soarta și pe mun
ca sa; faptului că masele largi 
de oameni ai muncii se bucură
de cele mai largi drepturi și li
bertăți democratice, că eroica 
noastră clasă muncitoare, har
nica țărănime
telectualitatea,

cooperatistă, in
strîns unite în

jurul partidului, își concentrea

ză întreaga lor energie și putere 
de creație înfloririi patriei so
cialiste. t Mai presus de orice, 
aceste epocale prefaceri se da
toresc faptului că poporul nostru 
are un cîrmaci încercat — Par
tidul Comunist Român — care 
conduce destinele țării pe calea 
progresului material și spiritual 
neîntrerupt.

La temelia prefacerilor săvîr- 
șite în economia țării, în struc
tura societății, în viața celor ce 
muncesc, stă faptul că partidul
— în deplină concordanță cu 
cerințele dezvoltării economice
— a situat în centrul politicii

sale de construire a noii socie
tăți industrializarea socialistă, 
ca o condiție fundamentală a 
dezvoltării unei economii dina
mice, echilibrate, complex dez
voltate, ca o necesitate vitală și 
factor hotărîtor al creșterii și 
perfecționării forțelor de pro
ducție, al dezvoltării și lărgirii 
continue a bazei tehiiice-materi- 
ale a socialismului.

Promovarea cu consecvență 
de către partidul nostru a poli
ticii de industrializare socialis
tă a țării a fost factorul deter
minant care a dus la făurirea 
unei puternice industrii, ce con

stituie baza trainică a avîntului 
continuu al întregii economii, 
a creșterii bunăstării poporu
lui. în procesul industrializării 
au fost create noi ramuri indus
triale, inexistente în trecut; pe 
harta patriei au apărut noi com
binate și fabrici,, centrale elec
trice, noi cartiere și orașe, s-au 
lărgit și s-au modernizat între
prinderile existente ; s-âu dez
voltat în ritm susținut ramurile 
hotărîtoare ale industriei: side-

VASILE N. BREZEANU

(Continuare în pag. a IV-a)



SClNTEIA TINERETULUI

Radu Cosațu
tici.a mut gripă inteftinaU

Un caz ieșit din comun. Un 
elev — premiant — hotărăște 
să rămînă repetent. La început, 
colegii, ca și profesorii, au $re- 
zut că e o glumă dar timpul 
trecea și gluma Se dovedea o 
realitate.

„Nimeni n-a fost convins că 
Viorel Onu nu va persevera în 
atitudinea lui”—ne mărturisește 
tovarășul Nicolae Predescu. în
drumătorul organizației de tine
ret din șcpală. . iv.%. 'J'L

Și totuși’ elevul n-a renupțat 
la hotărîrea sa. Rezultatul : a- 
pare astăzi tot în catalogul cla
sei a Xl-a a liceului „Tudor 
Arghezi” din Craiova.

Bănuiam că rezultatul îl sa
tisface. ’-a dobîndit prin voință 
și hotărîre proprie. ■'’Experiența, 
odată trăită, i-â.dat înțelepciu
nea de pe urmă, e drept, cu un 
oreț prea mare—un an de viață 
irosit. Dar rid cazului în sine îi 
consae’ăm articolul — practica 
pedagogică, sîntem siguri, îl în
registrează câ un exercițiu sin
gular — ci cauzele care l-au ge
nerat. 7

„A fos; c boțiiîre exasperată, 
de ultimă oră” — ni se destăi- 
nuie însuși elevul în cauză. Ho
tărîrea exasperâtă de care ne 
vorbea Ohu Vibrel este indisolu
bil legată de o alta : hotărîrea 
profesiei. După peregrinări ima
ginate în mai multe domenii — 
filozofie, geologie-geografie. bi
ologie — posibile să devină vii
toarea profesie s-â oprit te me
dicină.-Era o dorință și a părin
ților. Frămîntări adolescentine, 
firești, hctărîri luate, abando
nate. poate nejustificate și hotă- 
ririle și renunțările, dar n-are 
nici un rost să facem procese 
de intenție și să dăm verdicte. 
Cert este că hotărîrea lui a 
contonat în final la domeniul

medicinii. Toată istoria ' trecerii 
prin mai multe profesii posibile 
a consumat-o singur, părîndu-i- 
se că nimeni nu poate fi inte
resat- acum de viitoarea lui cari
eră. Sincer preocupat de ce.ea 
ce va face mai tîrziu a îrțsoțit 
hotărîrea de a aborda medicina 
cu un plan sever de pregătire. 
„Ani încercat să recapitulez ma
teria predată pe primul trimes-

ment, să rămînă un an re
petent pentru a ^utea în
văța tonurile de maculatură, 
este acceptat și. în cele din. 
urmă, reușește să-i convingă • și 
pe părinți. Rezultatul.: două co
rigente pentru . toamnă, la care . 
nu se prezintă, iar acum îl în- 
tîlnim. din zi în zi cu capul mâi' 
plecat, repetînd clâsa a Xl-a.

„Eu recunosc că am greșit •

ire, ajunge tutore spiritual 
cineva” care. în schimbul unui 
onorariu substanțial, garantează 
reușite la facultate, vinde hi
mere pe post de certitudini. Pe 
unii cordialitatea îi costă numai 
oani, pe. alții bani, dar, și ani 
irosiți cu încăpățînare și „me
ditatori calificați1*. Descoperim 
acum că se ivește • și hotărîrea 
de 'a rămîhe repetent pentru un

UN PREMIANT PE
LISTA REPETENȚILOR

tru la anatomie — explică Onu 
Viorel — și mi-am dat seama că 
nivelul cunoștințelor mele este 
redus. M-am alarmat de acest 
•lucru, mai ales că CINEVA îmi 
spusese în repetate rînduri că e- 
xamenul la această facultate 
este greu și pentru a izbuti va 
trebui neapărat să învăț anu
mite tratate. Așa că. m-am a- 
dresat acelei persoane, care a 
devenit, remunerat destul de 
substanțial, profesor în particu
lar.”

Cuvintele acestui cineva „fără 
asta nu intri în facultate” îl 
copleșesc. își pierde. încrederea 
în propria-i persoană și consi
deră că o vacanță de vară și 
clasa a Xll-a nu-i sînt de ajuns 
lui pentru a pregăti examenele 
de bacalaureat și pentru intra
rea în facultate. Un gînd de mo-

— sînt cuvintele pe care ni le-a 
«pus la despărțire — și alții tre
buie să învețe din cazul meu”.

Nu știu dacă așa trebuie spus 
..să învețe din cazul meu”, căci, 
bănuim, nu există un al doilea 
hotărit sâ rămînă repetent de 
bună voie și nesilit de nimeni, 
îngăduindu-și astfel un an-ră- 
gaz pentru pregătirea materiei 
cerate la examenul de intrare 
în facultate. Există însă o reali
tate pe care o desprindem din
tre rînduri și care ne dă drep
tul să comentăm acest caz sin
gular. Cei mai multi dintre e- 
levi sînt interesați timpuriu 
de viitoarea profesie: îsi pros
pectează cariera — și bine fac. 
Rău este că asemenea preocu
pări nu sînt patronate cum se 
cuvine, cu competență, de către 
școală și părinți- Prin substitu-

an—plus de școală consacrat însă 
pregătirii unor discipline cerute 
în facultate, evident pe ‘banii 
statului.

S-a scris mult, s-a discutat la 
fel de mult despre nevoia impe
rioasă a sfatului competent dat 
tinărului atunci cînd trebuie 
în alegerea profesiei. Tinerii au 
dreptul să nu fie liniștiți în fața 
actului de intrare în studenție— 
examenul de admitere. învăță- 
mîntul superior preținde foarte 
mult și-și poate permite astăzi 
într-o etapă de înaltă exigență, 
să facă o selecție foarte severă. 
Reușesc evident, cei mai buni, 
reușesc valorile. Școala le asi
gură tinerilor ceea ce le cere 
facultatea, iar cei înzestrați 
pentru cariera studențească 
n-au nevoie să pulseze la ceea 
ce le dă școala decît seriozitate

și învățătură făcută cu temeini
cie. t)£r meditatorul s-a impus 
ca modă, considerat,Alinți de <?.ă- 
tre tineri și ca o cțtydîfoe sine 
qua-non a reușitei te facuHatș. 
Goana după meditatori ele &ită 
a devenit o realitate pe care ni
meni nu are curajul să o in
firme. Și, vrînd—nevrînd oame
nii aceștia atentează la nișt&B 
principii pedagogice, -scad influ- 

-rența școllî, Profesorii'.cer : „pre- 
gătiți-vă -multilateral, • integral, 
la toate ipa,tețiile“.,r Meditatorii: 

.. intervin .* „învăța ți îâ discipli
nele de examene, consacrați-vă 
acestora tot timpul”. -Hărțuiți, 
speriați de ..binevoitori” și „rău
voitori”, de tomurile pe care 
meditatorii le pun în ■ fața lor, e- 
levii ajung la compromis, trec 
dintr-o clasă la alta cu gîndul 
la studenție, și n-ar fi nici un 
rău în asta, dacă n-ar exclude 
totalmente gîndul la școală, ca- 
re-1 solicită în mai multe direc
ții.

Școala și părinții nu au decît 
să dea» replica cuvenită. Un sfat, 
un ajutor, o îndrumare, care să 
vină la timp, la obiect. înteme
iate pe cunoașterea tinerilor și 
dublate de competentă. Ne în
trebăm. în plus, de ce nu-și a- 
sumă școala rolul de a patrona, 
într-un sistem organizat și mai 
cu seamă controlat, meditațiile 
pentru acei care neapărat Ie so
licită în vederea examenelor. 
De mult se vehiculează o ase
menea propunere, și înfăptuită 
s-ar da prilej elevilor din ulti
mele două clase liceale să bene
ficieze — în schimbul unei con
tribuții stabilite de școală, care 
să revină profesorilor — de o 
pregătire suplimentară sub o 
îndrumare pedagogică autori
zată.

T e 1 e m a n

L. IANCOVICI

___ cronică a anului*' 
după^ăceasiă virgulă nu ar mai 
trebui să apară' decît un punct, 
să punem punct, și să alergăm 
— cronicari, redactori și pianiști? 
îngeri care strigă șr animale care 
tac, bolnave, 'etc. etc. după 
felicitări, globuri', .brazi, stafide, 
varză, bufoni de manșetă, crava- ' 
te, portocale, mandarine-și 'grep--.^ ;
fruit. Nimeni nu mai are timp de .*■ _ . y K 1
cronici, nimeni nu vrea în ‘săp--^ 
tămîna asta obiecții, nimeni- nu.7 * 
fuge după cuvinte, mulțumiț ^^ 
posedă trei cuvinte cît o îrrtpfa1* 
răție : „La mulți ani" — și> gat#' 
E micul delir anual la cafe'’toți 
ne supunem, oricît ' am 'fi de lu
cizi și de sobri, vara șr primă
vara. Ce să analizăm, ce Să nu- 
analizăm ? Ce să privim critic, 
ce să nu privim critic ? Ne așe
zăm o clipă între portocale și 
mandarine, vedem cum trei oa
meni pleacă spre lună în timp ce 
pe pămînt o femeie și un bărbat, 
numiți Miriam Răducanu și 
Gheorghe Căciuleanu, dansează 
o bossa-novă mai frumoasă de
cît misterul stelelor. Pe urmă iar 
fugim după bufoni de manșetă, 
iar căutăm almanahuri și carne ' 
tocată și intre două ■portocale 
auzim că unul din cei trei luna-

se simte mai bine după ce a luat 
medicamentele. Eu am în minte 
doar bossanova aceea. Lumea e 
pe arcuri, cronicarii visează 
pundtul final, oamenii ceilalți 
trăiesc numai între virgule. Poe- 

țtul zice că viața e frumoasă și 
o șă trăiești e bine. 11 cred, și pe 
,fcai!- Intre Romarta și „Muzica", 

j în

CRONICA
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care se vînd „minuturi", deschid 
ziarul și .văd că azi, luni, 18,30, 
avem la. „Alma Mater" o emi
siune. numită „Psihologia unui 
complex" — adică .. o transmisie 
de la căminele studențești, reali
zată de Emil Ghițțilescu. Doam
ne afută, zic, titlul e al naibii de 
frumos, măcar în ultima săptă
mână șă nimeresc o emisiune 
bună la studenți, trec strada a- 
lungînd gîndul păcătos, de cro
nicar. N-ai voie să posezi gîn- 
duri de cronicar, ai trei cuvinte : 
„La mulți ani!", descurtă-țp cu 
ele chiar în fața psihologiei unui 
complex. Pe cai, pe cai, pe cai,

N. IORGA : 
IM PAGINI J 

DE TINEREȚE»
Ceea ce impresionează, cu 

deosebire. în Pagini de tinerețe 
este sfera preocupărilor lui N. 
Iorga — începînd din întîile lui 
legături cu publicațiile vremii 
— pe cît de întinsă și prematu
ră pe atît de variată. Și tot 
astfel, ceea ce uimește aci. la 
prima lectură, este și modul 
cum a evoluat și s-a precizat 
judecata critică a tînărului 
Iorga. care, mai apoi profesor, 
istoric,- ziarist, orator.' critic li
terar. memoralist, dramaturg, 
întemeitor de publicații și așe
zăminte de cultură, președinte 
de congrese și colocvii inter
naționale,. avea s$ onoreze cu 
numele lui. ca membru și doc
tor „honoris causa4, atîtea A- 
cademii și Universități celebre 
de pe Pămînt. Cît despre fe
cunditatea lui Iorga. care a 
scris și a publicat.necontenit, de 
la scurtele .si incisivele notițe 
ocazionale și pînă la marile și 
solemnele sinteze concepute și 
realizate în compacte serii de 
volume, s-a vorbit și încă nu 
s-a vorbit deajuns căci Iorga 
era ca păianjenul, cum spune 
Titu Maiorescu. întocmai cum 
acesta simte nevoia să-și țeașă 
pînza așa simțea Iorga nevoia 
eă scrie. Dar, dacă pentru trecut, 
ca mod de a privi lucrurile, 
Iorga folosea îndeosebi sinteza, 
căreia îi dădea drept stîlpi de 
susținere coloane și coloane de 
documente, iar alteori evoca
rea portretistică, pentru pre
zentul vremii sale, uneori abia 
înmugurit, folosea fie articolul 
cotidian, încălzit de entuziaste 
aprecieri sau concentrat într-o 
pagină densă și sarcastică, fie 
discursul incandescent, fie re
cenzia substanțială și orienta
tivă.

Pagini de tinerețe, cum ne 
arată și titlul, caută să înfăți
șeze, însă, resursele intelectuale 
inepuizabile și inegalabile ale 
tînărului Nicolae Iorga, atît de 
sigur de sine dintru început, 
originalitatea și spontaneitatea 
sa în ale scrisului, dar mai cu 
seamă sfera preocupărilor sale- 
literare, de la literatura popu
lară și vechile texte religioase, 
la cronicari, de la aceștia la 
scriitorii pașoptiști, de la marii 
clasici la contemporanii săi, mai 
mult sau mai puțin iluștri. Mai 
precis, este vorba aci de o sea
mă de articole ale lui Iorga, pu
blicate în diverse reviste de 
prestigiu, cum sînt Lupta lui 
Gh. Panu, Arhiva lui Xenopol, 
Revista nouă a lui Hașdeu, 
Convorbiri literare, girată de 
Maiorescu. Contemporanul și 
altele, între anii 1890 — anul 
debutului său literar, cînd. avea 
doar 19 ani — și 1895, cînd, a- 
flindu-se la Paris pentru desă- 
vîrșirea pregătirii sale științifice 
în domeniul istoriei universale, 
Iorga se pregătea pentru a in
tra, reîntors în țară, in viitoarea 
luptelor politice și partizane de 
după 1900, ce aveau să-1 anga
jeze atît.

Unele dintre aceste articole 
sînt scrise pe cînd se afla în 
Franța. Italia sau Germania, 
după orele de muncă istovitoa
re cerute de regulamentele ri
gide ale învățămîntului francez, 
și mai cu seamă ale celui ger
man. și trimise cu regularitate 
în tară periodicelor la care 
colaborează. Opipjile șale, ob
servațiile. judecățile sale de va
loare. bazate pe o temeinică 
cunoaștere a operelor și scriito
rilor despre care vorbește, ba
zate pe erudiția sa pretimpurie 
își păstrează însă aceeași forr 
mulare pertinentă, lapidară, 
deseori aforistică, aceeași frază 
bogată si convingătoare, trecind 
pe nesimțite de la ironie si sar
casm, la exaltare și entuziasm, 
sau de la tonul blind, sfătos, la 
stilul grav, temperamental, a- 
proape liturgic.

In probleme de critică și is
torie literară, Iorga pornește la 
drum cu idei care îl apropie de 
marile personalități ale șerisu- 
Jui universal. Taine, *Zola, Paul

Bourget. Hannequin. Renan. 
Guyau etc. Plecînd de la ideea A 
că atît scriitorii mari cît și cei 
mărunți au deopotrivă darul de 
a nuanța scrisul, literatura, de A 
a îmbogăți, fie că operele u- 
nora înfruntă timpul rămînînd 
eterne. fie că ale altora se 
cufundă în negura uitării cu W 
autorii lor — și e păcat să fie 
așa. spune Iorga — învățatul 
încearcă o redresare a trecu tu- 
lui nostru literar.—analirrnd 
operele în sine și glosîndu-le. 
fiind în critică rînd pe rind A 
psiholog, istoric, sociolog, estet 
sau moralist. El fact o vădită 
deosebire între critica literară 
de volum." care oferă formule, 
desleagă probleme, caracteri
zează scriitorii și-i clasează. £ 
disecindu-i. si intre foiletonul 
de jurnal sau de revistă, care 
are rolul de a iuxrcuuce publi- A 
cui in tainele literaturii- care 
„pedagogizează” aria, căutind 
s-o furișeze în sufletul lectora- 
lui, folosind stilul cursiv, sincer 
și pe înțelesul celor multi.

Astfel, asumindu-și un aseme- 
nea rol de pedagog literar. V 
Iorga îl preferă pe Gherea lui 
Maiorescu. deși nu poate să uu 
afirme că tot Convorbirile au M 
făcut ca ..să trăim mai larg în 
lumea literelcr“. impunînd teo
ria armoniei dintre fond si £ 
formă, cu care Iorga este întru- 
totul de acord. De aceea, el 
biciuește în Stilițtii sau în Ar- 
tist și public pe naanieriști. eti- W 
chetîndu-i drept „nevropați" 
cu „idei fictive”, care scriu în- 
tr-un „jargon imposibil”, ieșit 
din „uzinele de elucubrații”. 
Mărburisindu-și repulsia față de 
jocul de-a cuvintele în poezie. A 
ca și în proză. Iorga se declară 
pentru sinceritate în artă, pen
tru opera care exprimă si su- 
gerează ‘ ’* 1
care se 
trece 
inimă.

Dacă .. ---- ------- —--------
literaturile antice, literaturile 
erei noastre !i sînt cu atît mai V 
familiare. Clasicii, romanticii, 
iluminiștii, realiștii tl lnteresea. 
zi tot atit de mult ca și contem- 
poranii. Ii citise cu pasiune si-i 
asimilase în egali măsură. Iar 
stilul său. plin de mișcare si A 
armonie, curge ca un șuvoi a- 
dinc. fără hotare șl fără reguli 
fixe. Lăsînd de o parte unele 
aprecieri discutabile referitoare. 
de pildă, la Eminescu, uneori 
unilaterale, la nivelul vremii în — 
care apar, alte ori infirmate de V 
adevărurile operei sau de sufle
tul și opinia generațiilor ce se 
urmează — Iorga fiind în lite- w 
ratură uneori un temperamen
tal. după cum în istorie privește £ 
uneori lucrurile ca un idealist 
— și aceste limite nu se pot 
ignora — esențial vorbind N. O 
Iorga militează pentru crearea 
unei culturi cu un puternic £ 
specific național, a unei culturi 
care să-si tragă seva din viata 
și producțiile spirituale ale po- £ 
porului, care — cum spune sa
vantul — ..este national fiindcă 
el este națiunea**. "

Uimitor este portretul autoru
lui Scrisorilor din exil — Elia- 
de — cel „invidiat și clevetit". 
,$le cărei scrieri „au revelat 
Apusului democratic tara necu- “ 
noseută (...). Intre mortii gene
rației trecute puțini sînt mai 
adine îngropat! în uitare decît 
cel mai mare dintre dinsii. cu _ 
influentă în toate ramurile — • 
Eliade".

La Creangă, spune Iorga & 
risul nu e introdus în mod con- 
știent în operă, ci vine- din ini
mă : „e risul sănătos și puternic @ 
care trebuie să trezească tot rîs 
în mintea .celui care citește". £

Aceste Pagini de tinerețe o- 
feră nenumărate exemple ce-1 
înfățișează pe Iorga începăto- Q 
rul, în plină ascensiune, a cărui 
bogăție uimitoare de cunoștințe a 
și capacitate de sinteză indică ” 
un spirit de om universal.

PANICA N. GHEORGHE ”

emoții, pentru lirismul " 
mărturisește limpede si 
nesilit de la inimă la

îi sînt bine cunoscute
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ia astă, lua asta —*
piua întreagă e o televiziune, o 
emisiune în imagini, montate a- 
brupt și ,',modern", cine te în
treabă ce' mai faci, pe cine in
teresează elogiul tău la adresa 

; „Istoriei civilizațiilor" de la Tele- 
universitate P Superbă emisiune. 
La mulți ani Societate pentru 
Răspîndirea științei și culturii, la 
midți.ani Teleuniversitate. Pac! 
Pac / Pac! ia pocnitori, ia revol
vere, ia artificii — între două 
pocnete și între două magazine 
citesc că tip-Franța s-a acordat 
premiul Muratti pentru inspirație. 
Ce-i asta, premiul Muratti, pentru 
inspirație ? Se dă un obiect de 
artă foarte valoros și foarte ma
siv — anul acesta, un scrin en
glez din secolul 19 — publicistu
lui care a dat omenirii ceva pes
te care a trecut, conform defini
ției din dicționar, „suflul creator 
considerat altădată ca un dar al 
zeilor". Asta-i tot, asta-i toată o- 
hligațiâ. Să fi scris un articol, să 
fi realizat o emisiune TV, să fi 
avut o idee peste care să fi plu
tit suflul acela divin, numit in
spirație. Nu cred în premii, dat 
între două cămăși și doi brazi, 
diavolul care nu are ce căuta în 
aceste zile mă îndeamnă să mă 
gîndesc cui aș acorda la TV — 
dacă aș fi deodată juriu — pre
miul ’68 pentru inspirație, pen
tru suflu divm. Plătesc o tiribom* 
bă yi constat că am cinci degete 
la mina dreaptă. „Pentru gîndul 
tău, sînt cam prea multe" — 
zice diavolul. „Pentru gîndul tău, 
sînt prea puține" — strigă înge
rul, altul decît cel al lui Fănuș 
care, se știe, e frumos tocmai 
pentru că nu are asemenea ela
nuri amabile la adresa lumii și 
televizoarelor ei.

Atunci — cumpărînd doi co
vrigi — acord premiul pentru 
inspirație regizorului TV care 
a avut ideea să creeze și porto
cale și mandarine și grepfruituri, 
pentru a ne încurca infernal via
ța în paradisul copiilor.

TEATR^ i
Teatrul de Comedie : OPINIA PUBLICĂ — ora î’ : Tea

tral -Lucia Stardza-Balandra* sala dia bd. Schitu Mag--- 
rea-. t ICTlMLLr DăVOBIII — ora 20 ; M4 SiadaH: 1 
MULODIL V ABSOV1ANĂ - « S ; Teatral „C. L >
(sala W»rn-;l: VIJELIE tN CRENGILE DE SASSURVS 
— 1979- (sala Stadia): FEMEI SINGLBE — ora 2Z ; Tea 
trai Giulesti : MARTOBU SE SI PBIMA — oca 13 J0 ; Tea
tral Evreiesc de SUI: IVTILMBE PE CULMI — ora 30; 
Teatral -Țăndărică* tsala tha Kr. Academiei)A Ft'GIT 
VN TBEN — ora 17 : Teatral -C. Tănase* sala din Calea 
Victoriei 1*4): MEXICO MELODY — ora 1971 : Ansamblul 
V.GXJL : SELECȚII NI «8 — era 20; Circul de Sut: CIR
CUL AEBOS — ora 1« ț: 1970.

In atelie-.il ctiainhtului Crjgor, Ciungulescu din Ohoga, județul 
Olt, copiii dălu^sc tainele decorării vaselor

CUM
D-jpi rftiva ani de cvasiano- 

nrisat tinâra formație timișo- 
raaai începe să se impună. Ma
rele premiu .jBeeîh- otțțiij.irt 

Uecuî cu prilejul Festiva- 
Z—ri srjdenTesc de muzică u- 
șoară de la Iași, recenta apa
riție a unui disc, interesul ac
centuat pentru alcătuirea unul 
repertoriu original care să-1 
perrr.itâ o detașare de formații 
suanilare, sînt doar cîteva etape 
aie unui drum anevoios spre 
dobîndirea unei perfecțiuni ar
tistice. Fiindcă orice s-ar spu
ne. este cazul deja să vorbim 
despre așa ceva. Muzica ușoară 
tinde să devină, dacă nu o 
artă, cel puțin un capitol al ei, 
peste care nu se poate trece. 
Scepticismul manifestat la apa
riția jazzului, • provocat de ca
racterul său insolit s-a dizolvat 
pînă la urmă într-o adeziune 
totală. Aceste considerente 
ne-au îndemnat la o discuție 
cu conducătorul formației timi
șorene „Phoenix”, Nicolae Co- 
vaciu și cu membrii săi. '

— Ce mobil v-a îndemnat să 
alcătuiți q formație ?

— în primul rînd, există la 
tinerii de azi o pasiune mani
festă spre cîntec. Apoi, ne-a 
impresionat foarte mult reper
toriul formației ,,Beatles”. Fap
tul că pe lingă pasiune am 
fost înzestrați și cu talent a 
fost suficient să pornim la 
drum. Sincer vorbind, retros
pectiv privind acest început, 
pe atunci ne dădeam prea pu
țin seama de semnificația aces
tui gen de muzică. Noutatea a 
fost suficientă să ne determine 
la o preluare a ei.

— Acum considerați că exis
tă vreo notă personală care să 
vă asigure o voce distinctă in 
contextul altor formații ? în ce 
constă ?

— E destul de dificil să răs
punzi. Păst|înd modestia, noi 
considerăm că există. Poate 
încă insuficientă totuși. Am în
cercat să valorificăm cîteva me
lodii populare românești. în 
parte, âm reușit. Spun în par
te, deoarece din experiența do- 
bîndită ne-am convins de carac-

ÎNȚELEGE 
„PHOENIX“ 

MUZICA
UȘOARĂ

terni ei dificil care izvorăște 
nu atît din formă cît mai ales 
din conținut. Deși ritmurile din- 
tre cele două feluri de expri
mare muzicală se aseamănă, 
bineînțeles de structuri deose
bite, ca să le poți asimila în
tr-o interpretare modernă esto 
nevoie de solide cunoștințe fol
clorice. Lucru cu care, din pă
cate, noi nu stăm bine. Timpul, 
credem, că ne va da răgazul să-1 
facem. Sîntem convinși că suc
cesul marilor formații străine 
se datorează tocmai acestei a- 
similări, acestei perfecte cores
pondențe între spiritualitatea 
poporului exprimată în creații 
folclorice și asimilarea ei de 
către interpret!! moderni. în 
prezent dacă ar fi să vorbim 
despre ceva original Ia noi, 
atunci am pomeni de o pro
nunțată renunțare la piesele 
de împrumut în schimbul unor 
bucăți care ne aparțin.

— Ce cîntați ? Repertoriul 
este dictat dinspre public spre 
interpret, ori invers ?

— Poate nu o să ne credeți. . 
Dar la fiecare spectacol cînd 
auzim fluierături și urlete ca 
semne ale aprobării, nu ne bu
curăm deloc. Acest fel de „suc
ces” ne-a îneîntat poate înuvre- 
mea „copilăriei” noastre. ^Ceea 
ce avem în prezent în reperto
riu este departe de a fi în în
tregime gustat ori înțeles de

acel public carc-șl manifestă 
aprobarea prin semnele numite. 
Ne revoltă foarte mult cînd as
cultăm în interpretarea altor 
formații melodii lipsite de orice mesaj.

Considerăm că în privința e- 
ducației estetice publicul a ră
mas tributar înțelegerii. îi lip
sește o cultură muzicală adec
vată. Snobii și-au făcut apari
ția și în sălile de spectacol 
unde se produc formații de mu
zică ușoară. De aceea noi în
cercăm să impunem publicului 
melodiile prin care credem că 
avem ceva, de spus.

— V-ați pus vreodată proble
ma înțelegerii filozofice a fe
nomenului contemporan de mu
zică ușoară? în ce măsură că- 
utați să-1 exprimați ?

— Bineînțeles. După păre
rea noastră, dacă, să zicem în> 
tr-o bucată simfonică, compo
zitorul dă o interpretare filo
zofică, exprimată artistic cu 
mijloacele muzicii rezultată din 
însăși tratarea7 subiectului, for- 
mînd un tot unitar, în cazul 
nostru lucrurile sînt puțin dife
rite. Epoca contemporană se 
caracterizează printr-o dinami
că nemaiîntîlnită ceea ce impri
mă, îndeosebi tineretului o ten
siune emoțională specifică, de 
suprafață. Echivalentul imediat 
al deconectării poate fi realizat

FILMELE SAPTAMÎlfn
23—29 decembrie 1968

BECKET
rulează la Patria (orele 10; 
13.30; 17; 20.30).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER

rulează la Republica (orele
9.15 ; 11.45 ; 14 ; 16.30 ; 18.45 ;
21) ; Festival (orele 8.45 ; 11,15 ;
13.45 ; 16;15 ; 18.45 ; 21.15) : Me
lodia (orele 9.45 ; 12,15 ; 15,15 ;
17.45 ; • 20,15) ; Feroviar fo
tele 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15.45 ;
18.15 ; 21) ; Excelsior (la orele 
9 AVENTURILE LUI TOM
SAWYER și MOARTEA LUZ 
JOE INDIANUL (ambele se
rii), PROFESIONIȘTII (orele 
14,30 ; 17 ; 19,45).

ASTĂ SEARĂ MĂ DISTREZ 
rulează la Luceafărul (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45) 
În completare Mai tare ‘ ca 
piatra, București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21 În com
pletare A 3-a Constanță).

URLETUL LUPILOR
rulează la Capitol (orele 8,30; 
.10,45 ; 15,30; 18 ; 20,30). Gloria 
(la orele 9 AVENTURILE LJJI

TOM SAWIER și MOARTEA
I. UI JOE INDIANUL (ambele 
serii (orele 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20.30), Modern (orele 9,30;
II. 45; 14,15; 16,30; 18,45; 21. In 
completare Mistere în piatră).

VERA CRUZ
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,45; 15,45; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13,45 ; 16 : 18,15 ; 20,30).

TRU COPII (orele 9; 10). 
VALEA ALBINELOR

rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30, sîmbăta orele 13 — 
DESENE ANIMATE ; în fie
care dimineață matineu cu 
filmul PIRAMIDA ZEULUI 
SOARE la orele 10).

MONDO CANE
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

TREI COPII MINUNE

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Ciulești (orele 
15,30; 18; 20,30 — în comple
tare Atletism),.

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Cotroceni (orele 
18; 20,30). SUPERA.UTOMA-
TUL (orele 15,30 — în comple
tare Tara de sub âripjle pes
cărușului).

HOMBRE
rulează la Volga (orelș 9;30—

CINEMATOGRAFE
NOAPTEA

rulează la Central (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Bu- 
cegi (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

COLUMNA
rulează la Lumina (orele 9— 
16,45 în continuare ; 19,45 — 
în completare Mistere în pia
tră). Gri vița (orele 10; 13; 16.; 
19,30), Arta (orele 9,30—16 în 
continuare; 19,15 — în com
pletare O zi în Transilvania), 
Flamura (orele 9; 12,30; 16; 
19,30 — în completare Alba 
Iulia).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

; rulează la «Doina (orele 11,30; 
16; 19,30); PROGRAM PEN-

rulează la înfrățirea (orele 
15; 17,30; 20 — în completare 
Soarele negru).

NEÎNȚELESUL
rulează la Buzești (orele 18;
20,30; FETE ÎN UNIFORMA 
orele 15,30 — în completare 
Orizont științific nr. 10/1968), 
Unirea (orele 15.30; 18; ,20,15). 

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 
FIUL LUI Ț ARZ AN

rulează la Dacia (orele 8,15—
20 în continuare).

SAMURAIUL
rulează la Lira (orele 15,30;
18; 20,15 — în completare

. Valul).
PRINȚESA

rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17,45; 20).

16 în continuare; 18,15; 20,^0), 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,30).

SPARTACUS (ambele serii)
• rulează la Viitorul (orele 16? 

■'*’ 1Q qni
MADE IN ITALY

rulează la Aurora (orele 9.45; 
11.45; 14;-16; 18,15; 20,30), To
mis (orele 9,30—15,30 în con
tinuare; 18; 20,15 — în com
pletare Roata feciorilor).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII, 
rulează la Miorița (orele 9; 
11.15: 13,30;. 16; 18,15; 20,30).

WINNETOU (seria a IlI-a)
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30 — în completare O- 
rizont științific nt: 10/1968), 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE

LE BLESTEMAT
(rulează la Popular (orele 
15,30; 20,30' — în completare 
Florile gerului) LUSTRAGIUL 
(orele 18), Progresul (orele 
15,30; 20,30) HEIDI (orele 18).

AVENTURIERII
rulează la Munca (orele 16; 
18; 20) PENTRU CÎȚIVA DO
LARI ÎN PLUS; UN DOLAR 
GĂURIT (matineu orele 10).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30. De la 26 de
cembrie MARIANNA, AGEN
TUL 0555 orele 15,30; 18; 20,30 
— îi? completare Centenar 
minier).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15. De la 26 decembrie 
HEIDI orele 16; 18; 20 — în 
completare Naufragiul).

HEIDI
* rulează la Crîngași (orele 

14,30; 16,30; 18,30; 20,30 — în 
completare Patinatorii. De la 
26 decembrie O SUTA UNU 
DALMAȚIEI orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30 — în completare 
Tara de sub aripile .pescăru
șului).

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30 — în completare. At
letism).

TELEVIZIUNE
17.30 — Telex TV.
17,35 — Pentru elevi.. Con

sultații la limba ro
mână (clasa a XII-a).

18,05 — Curs de limba engle-- L 
ză — lecția a 39-a.

18.30 — Pentru copii. Micii
meșteri mari.

19,00 — Telejurnalul de sea
ră. Buletinul meteo
rologic.

19,45 Actualitatea econo
mică. „Prefață la 
1969“.

20,05 — Film serial ; „Cutre- 
ierînd p ă’m î n t u 1“ 
(IV) : „La vînătoare 
în România*'.

20.30 — Tele - universitatea.
Istoria civilizațiilor. 
Imperiile soarelui. 
Civilizațiile preco- 
lumbiene (II).

21,00 — „Steaua fără nume" 
emisiune - concurs 
pentru tinerii inter
pret! de muzică u- 
șoară.

21,40 -r Teatru în studio : 
„Ceasul de aur” de 
J. P. Prisviile. în 
distribuție : Marcel 
Anghelescu, Ninetta 

f Guști, Mihai Fotino, 
R o d i ca Tapalagă, 
Constantin Brezeanu. ■ 

22,47 — Telejurnalul de 
noapte.

tocmai prin dialogul publici W 
cu muzica ușoară. CunosciHl 
acest lucru, noi vrem 8ă-i ofe
rim mai mult, să-i arătăm că 
dincolo de această realitate 
există întrebări majore în fața 
cărora cu toții sîntem răspun
zători...

Continuînd cele spuse, repor
terul își permite să noteze cî
teva reflecții, rezultate din au
dierea unor piese aflate în 
repetiție. Din capul locului : 
textul literar ca și cel melodic 
are un caracter polemic. Cali
tățile vocii sînt aproape negli
jate, rolul ei este mai mult de 
discurs. De altfel, cuvintele sînt 
dezvelite aproape în întregime 
de substanța lor metaforică, ca
pabilă șă impresioneze sensibi
litatea. Comunicarea este direc
tă. Caracterul polemic reiese 
dintr-un cîntec ce se vrea un 
dialog al generației cu o lume 
care adesea refuză să o înțe
leagă : „Mi se pare că sînt cen
trul / Unor discuții aprinse / 
Dar de ce nu vedeți / Că totuși 
ca voi sînt” Cultivînd un ast
fel de text substanța emoțională 
este transferată melodiei. Ghita
ra, toba și pianul prin ritmurile 
imprimate de către interpreți 
se. apropie de ceea ce s-ar pu- 
teâ numi un fel de naturalism 
— corespondent muzical al unei 
realități sociale trepidante. Zgo
motul realității complexe, subte
ran, surd, insinuat în conștiințe 
se lasă exprimat prin muzică. 
Poate că tocmai aici se află 
explicația marei aderente a 
muzicii ușoare la public.

— Care sînt raporturile 
dumneavoastră cu alte formații, 
cu alți compozitori, cu studiou
rile de radio și televiziune, cu 
„Electrecord"?

— în locul răspunsului cîteva 
exemple concrete. Sergiu Ma- 
lagamba a venit Ia noi cu o 
nouă melodie pe care să o in
cludem în repertoriu. Textul 
sună cam așa : „Ce bine e la 
Mamaia, da, da / Cu toții cin- 
tăm“. Și se repetă aceste cu
vinte spuse în cinci limbi. Me
lodia este identică. Am refu
zat. Un redactor muzical de la 
studioul de radio București a 
venit la noi cu o melodie a lui 
Gelu Manolache împreună cu 
o solistă pe care a cerut să o 
acompaniem. Refuzul a fost ur
mat de amenințări : „O să 
comunic direcțiunii și o să 
văd eu dacă mai căleați prin 
studio !* Cu prilejul imprimă
rii discului ni s-au refuzat cî
teva compoziții originale, im- 
punîndu-ni-se să acceptăm două 
străine care, chipurile, ar asi
gura succesul de piață”.

Comentariile sînt de prisos. 
Există instalate în diverse foto
lii persoane care refuză efortul 
de originalitate cu toată calita
tea evidentă a pieselor.

ION D. DANCEA
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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

bunătățesc an de an — ca ur
mare a creșterii producției a- 
gricole, a eforturilor pe care 
le face statul pentru sprijini
rea agriculturii prin mecani
zare, prin chimizare, prin in
troducerea cuceririlor științei 
agricole moderne. Trebuie sub
liniat faptul că inginerii care 
deservesc cooperativele sînt 
plătiți de stat, că medicii ve
terinari sînt, de asemenea, re- 
tribuiți din bugetul statului, 
întreținerea lor costă statul 
sute de milioane de lei. Este 
bine ca dumneavoastră, preșe
dinți de cooperative, președinți 
ai uniunilor cooperatiste ju
dețene să aveți «permanent în 
vedere aceste eforturi pe care 
le face statul nostru pentru 
dezvoltarea agriculturii. Tre
buie subliniat cu toată limpe- 
zimea că progresele obținute 
în agricultură nu ar fi fost po
sibile fără efortul material 
continuu făcut de partidul și de 
statul nostru. Politica consec
ventă a partidului nostru asi
gură sporirea producției agri
cole, modernizarea agriculturii 
patriei noastre,1 înflorirea ,,sa-/ 
telor.

Desigur, au dreptate tova
rășii care au spus aici că di
ferențierea impozitului agricol 
nu va asigura de la sine creș
terea producției în cooperati
vele slab dezvoltate, îmbună
tățirea activității lor, spori
rea veniturilor cooperatorilor. 
Singura cale pentru toate co
operativele — și pentru cele 
bune și pentru cele rămase în 
urmă — de a asigura creșterea 
continuă a veniturilor, este ca
lea producției, calea organiză
rii temeinice a muncii, a folosi
rii intensive, raționale a mijloa
celor pe care statul le pune 
la ^riemîna țărănimii — me
canizarea, știința agricolă, 
chimizarea, semințele selecțio

nate. animalele de rasă. Fără 
acestea nici un fel'de dimi
nuare a impozitului, chiar re
nunțarea completă la impozit, 
nu poate duce Ia îmbunătă
țirea nivelului de viață al ță
rănimii. De aceea, problema e- 
sențială pe care trebuie șă o 
analizeze cooperativele, Uniu
nea Națională, uniunile județe
ne, Consiliul Superior al A- 
griculturii, direcțiile agricole 
județene — este aceea a orga
nizării mai bune a muncii în 
vederea sporirii producției.

Dacă vrem să lichidăm ră- 
mînerea în urmă a unor coo
perative trebuie să ne gindim 
la măsuri serioase în domeniul 
îmbunătățirii organizării mun
cii, al procesului de product i®. 
Nu ne-am propus să dezbatem 
acum această problenjă — o 
avem în vedere pentru viito
rul apropiat, cînd ne vom în- 
tîlni cu toți cei care răspund 
de acest Sector. Va trebui să 
facem totul pentru ca numă
rul cooperativelor cu venituri 
mai mici să descrească rapid, 
pentru ca toți cooperatorii să 
obțină venituri corespunză
toare. Reducerea impozitului 
agricol în cooperativele mal 
puțin dezvoltate din punct de 
vedere economic contribuie, 
într-o oarecare măsură, la îm
bunătățirea veniturilor coope
ratorilor, dar, desigur, această 
măsură nu poate rezolva pro
blema. Noi vrem să asigurăm 
progresul mai rapid al acestor 
cooperative, ridicarea lor deo
camdată cel puțin la nivelul 
cooperativelor mijlocii. In fe
lul acesta vor crește și veni
turile cooperativelor și veni
turile statului. Desigur, noi do
rim ca nici cooperativele mij
locii să nu stea pe loc, ci să 
Ie ajungă din urmă pe cele 
fruntașe, iar acestea, la rîn- 
dul lor, să pășească mereu 
înainte.

Aș ruga pe tovarășii care 
:■> vor merge acum acasă să ex- 
' ' plice aceste probleme tuturor 
i cooperatorilor ‘ și mai ales să 

acționeze pentru adoptarea u- 
nor măsuri concrete care să 
asigure ridicarea cooperative
lor rămase în urmă. Fiecare 
unicate cooperatistă are la în- 
denriuă numeroase posibilități 
pentru a se dezvolta, pentru a 
se ridica, din punct de vedere 
economie. Asemenea posibili
tăți au și cooperativele din 
regiunile de deal si premon- 
tane, unde condițiile de sol 
șl climă nu sînt dintre cele 
mai prielnice. Experiența a- 
rată însă că nu aceste condi
ții sînt cele care au determi
nat rămînerea în urmă a unor 
cooperative, ci slaba preocu
pare pentru organizarea pro
ducției. Va trebui să analizăm 
ce se poate face mai bine in 
aceste cooperative în ce pri
vește creșterea animalelor, 
cultivarea plantelor tehnice, a 
cerealelor, practicarea pomicul- 
turii și viticulturii. Să ne gin
dim, pentru fiecare unitate în 
parte, ce este mai corespunză
tor. să organizăm valorifica
rea din plin a pămîntului, a 
tuturor resurselor, utilizarea 
mai bună a forțe: de muncă. 
Aceasta este singura cale pen
tru a asigura ridicarea venitu
rilor cooperativelor, creșterea 
bunăstării țărănimii.

In așezarea impozitului a- 
gricol. trebuie să pornim de la 
faptul că este bine ca fiecare 
țăran cooperator și necoope
rator să-și plătească direct 
impozitul către stat, așa cum 
a fost, de altfel, întotdeauna. 
Este necesar ca fiecare cetă
țean să știe că are atît drep
turi, cit și obligații față de 
stat și, printre obligații se 
numără și aceea de a partici
pa, în raport cu veniturile 
sale, la cheltuielile generale 

ate statului. Firește, astăzi lu
cirile stau altfel decit în tre
cut ; statul muncitorilor și al 
țăranilor, stăpin pe mijloacele 
de producție, își asigură din 
sectorul de stat al economiei 
cea mai mare parte a venitu
rilor sale. Totuși, este nece
sar — atît în prezent, cit și 
încă mult timp de-acum îna
inte — ca fiecare cetățean să 
contribuie, pe calea impozite
lor, la susținerea activității 
statului. Salariații. știți bine, 
contribuie prin impozit la al
cătuirea veniturilor statului cu 
aproape 8 miliarde lei. deși 
numărul lor este mult mai mic 
decit al țăranilor. Țăranii con
tribuie doar cu un miliard și 
200 de milioane. In stabilirea 
impozitului trebuie să se țină 
seama de posibilitățile econo
mice ale țărănimii.

Desigur, tovarăși, r.e aștep
tăm ca producția agricolă să 
crească și, pe această bază, să 
sporească atît veniturile coo
peratorilor, cit și cele ale sta
tului. Există, deci, o cointere
sare reciprocă a țărănimii coo
peratiste și a statului. La un 
venit de 100 de lei, statul ia 
impozit. în medie, 8 lei, 
iar cooperatorilor le rămin 
92 de lei. Cointeresarea coope
ratorilor este, prin urmare, 
mult mai mare : sperăm că a- 
cest lucru va fi just înțeles 
și îi va stimula pe țărani să de
pună eforturi sporite pentru 
creșterea continuă a producți
ei agricole. In acest scop, sta
tul va continua să acorde un 
ajutor substanțial agriculturii. 
Se vor produce mai multe în
grășăminte : anul • viitor vom 
ajunge, probabil, la o cantitate 
de circa 900 000 de tone sub
stanță activă. Vom dispune de 
posibilități mai mari pentru 
mecanizarea lucrărilor agrico
le. Sperăm că și organele agri
cole, Uniunea Națională și u-

niunile județene ale cooperati
velor, vor lucra mai bine ; cre
dem, de asemenea, că și coope
rativele, consiliile de conduce
re și președinții lor vor lucra, 
de asemenea, mai bine. împreu
nă, vor reuși desigur, să asi
gure dezvoltarea mai rapidă a 
producției agricole. S-au avut 
în vedere toate aceste aspecte 
atunci cînd s-a stabilit impo
zitul agricol. ,

Pentru așezarea impozitului- 
pe baze echitabile s-a prevă
zut diferențierea lui în funcție 
de venit — de la 6,5 la sută 
pînă la 16 la sută. Am ținut 
seama de faptul că unii vor cîș- 
tiga mai mult și alții mai pu
țin, și e normal ca cei cu ve
nituri mai mari să plătească 
mai mult. Un președinte de 
cooperativă, de exemplu, poa
te avea, după cum ați auzit 
aici. 500—600 zile-muncă, iar 
unii depășesc 600 zile-muncă. 
Președintele care ne-a spus că 
în cooperativa sa se asigură 50 
lei la zi-muncă: la 600 de 
zile-mur.că obține un venit 
de 30 000 lei; dacă la ziua- 

'muncă se dau 40 lei — cum a 
arătat președintele cooperati
vei din Scomicești — înseam
nă că la 600 zile-muncă ob
ține un cîștig de 24 000 lei. Cred 
că un astfel de președinte 
poate să dea din venitul său 
ceva mai mult — rămînîndu-i 
oricum un venit simțitor mai 
mare decit media pe care o 
realizează un cooperator.

De asemenea, dumneavoas
tră știți, tovarăși, că în apre
cierea veniturilor țăranilor 
cooperatori trebuie să se țină 
seama și de faptul că pe pro
dusele agricole ce se valorifică 
pe piața țărănească — chiar și 
de către președinți — se obțin 
prețuri mai mari. Este echita
bil. este just să așezăm impo
zitul agricol în funcție de ve
niturile obținute. Acesta este, 
de altfel, un principiu gene
ral ce se aplică și salariilor 
muncitorilor; considerăm că 
este bine și necesar să fie a- 
plicat și în agricultură.

Există, desigur, deosebiri în
tre veniturile cooperativelor 
— între veniturile obținute de 
o cooperativă din Bărăgan, cu 
pămînt bun, și alta care dis
pune de un sol mai slab. A- 
ceastă deosebire se materiali
zează în produse, respectiv în 
venituri. Noi nu ne propunem 
să egalizăm veniturile, dar 
oricum, o oarecare intervenție 
a statului este necesară ca, pe 

calea impozitului, să se redis- 
tribuie o parte a -veniturilor 
din cooperative. Să nu uităm 
că peste tot trebuie să dez
voltăm învățămîntul, sănăta
tea, să satisfacem nevoile so-, 
cial-culturale ale țărănimii.

Așa cum au explicat mulți 
președinți — care au luat cu- 
vîntul aici — țărănimea noas
tră înțelege în mod just prin
cipiile și orientarea noii legă 
E firesc să fie așa pentru că 
ea corespunde pe deplin in
tereselor țărănimii și asigură 
o mai bună armonizare a a- 
cestor interese cu cele ale sta
tului nostru. Nu aș mai vrea 
să dau aici date despre nu
mărul de cooperative care vor 
plăti mai puțin. Am vorbit la 
plenară despre aceasta.

In discuții s-au făcut multe 
propuneri care, în parte, sînt 
îndreptățite; de acestea va 
trebui să se țină seama. Mă 
refer la propunerile privind 
reducerea impozitului la fa
miliile cu mai mulți copii. 
Cred- că va trebui să începem 
de la familiile cu trei copii, că
rora să le acordăm o -anumită 
scădere, probabil de 15 la 
sută; să mergem apoi progre
siv la familiile cu peste 5 co
pii. unde să operăm o redu
cere de circa 40 la sută, ur- 
mînd ca familiile care au 10 
copii — deci cu mame eroine
— să fie scutite (fcmplet de 
impozit. Ținîr.d seama că în 
aceste condiții, de fapt, mama 
nu prea lucrează în producție, 
ne gindim ca însuși capul fa
miliei să beneficieze de aceste 
reduceri. Credem că în felul 
acesta se va veni în întîmpi- 
narea celor mai multe propu
neri care au fost făcute și aici, 
și în dezbaterile ce au avut 
loc în toate județele. De ase
menea, ne gîndim la scutiri 
de impozit a soțiilor coopera
torilor care își fac stagiul mi
litar — bineînțeles, a celor 
care au copii. Cred că și a- 
ceasta este o măsură bună.

Mai sînt și alte propuneri 
care vor trebui analizate pen
tru a li se găsi soluția cores
punzătoare. Va trebui, proba
bil, să facem anumite reduceri
— poate de 50 la sută — pen
tru pensionarii care cîștigă în 
jurul a 1000 to e lei. Pe bă
trânii de pest *70 de ani, caf-e 
nu mai au familie, este bine 
să-i scutim complet; ne gîn
dim și la alte asemenea mă
suri care să vină în preîntîm- 
pinarea propunerilor și să cre

eze o situație de echitate, în 
concordanță cu preocupările 
generale ale partidului nostru, 
cu preocuparea sa continuă de 
a veni în ajutorul' categoriilor 
cu venituri mai mici.

S-au făcut și propuneri care 
nu pot fi, desigur, acceptate. 
Eu înțeleg că unii ar dori să 
acordăm.scutiri mai mari, să 
reducem mai mult. Este nece
sar, tovarăși, să ne gîndim to
tuși, că așezarea impozitului 
-trebuie să pornească de la po
sibilități, să țină seama de cîș- 
tigurile cooperatorilor, dar să 
asigure și realizarea unui a- 
numit venit pentru stat. De 
aceea aș ruga pe tovarăși să 
înțeleagă că propunerile tre
buie să pornească de la nece
sitatea întocmirii unei legi ca
re să aibă în vedere și dezvol
tarea statului nostru. Subli
niez, încă o dată, că cele mai 
multe din propunerile făcute 
pînă acum, inclusiv cele 
ascultate aici, merg în această 
direcție justă și acesta este 
un lucru îmbucurător.

Cu îmbunătățirile ce i se vor 
aduce, consider că proiectul 
de lege va putea fi supus Ma
rii Adunări Naționale, că el 
va crea un cadru mai bun în 
ce privește așezarea impozitu
lui agricol, că, realmente, va 
fi un mijloc, un instrument 
pentru a stimula ereștereajnai 
rapidă a producției agricole, 
sporirea intr-un ritm mai ma
re a veniturilor țărănimii noa
stre muncitoare.

Trebuie să înțelegem, tova
răși, că atît țărănimea, cît și 
clasa muncitoare și intelectua
litatea, numai acționînd în di
recția dezvoltării continue a 
bazei materiale a societății,1 a 
ridicării neîntrerupte a nive
lului producției, pot asigura în
florirea continuă a orinduirii 
noastre socialiste, ridicarea bu
năstării întregului popor. Sînt 
încredințat că țărănimea coo
peratistă va înfăptui ca și pînă 
acum, neabătut, politica de 
dezvoltare a agriculturii, va 
sprijini politica internă^ și ex
ternă a partidului, aducîn- 
du-și contribuția, alături de 
clasa muncitoare, la progresul 
societății noastre socialiste.

Aș dori să vă rog să trans
miteți tuturor cooperatorilor 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central și urări 
de noi succese în activitatea 
lor.

A

Intîlnirea 
conducerii 

de partid cu 
președinți 

ai cooperativelor 
agricole și 
ai uniunilor 
cooperatiste 

județene
(Urmare din pag. I) 

de trai al țărănimii coope
ratiste în anii socialismului, 
creșterea continuă a veni
turilor maselor de țărani, 
precum și necesitatea ca, pe 
această bază, oamenii mun
cii de la sate să-și aducă 
contribuția proporțional ou 
veniturile fiecăruia la dez
voltarea societății noastre 
socialiste, la înflorirea pa
triei.

în cadrul discuțiilor, vor
bitorii au făcut totodată 
propuneri privind îmbună
tățirea unor prevederi ale 
proiectului de lege.

în încheierea întâlnirii 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescti.

în unanimitate, partici- 
panții la întîlnire și-au ex
primat acordul deplin ca 
proiectul de lege privind 
impunerea veniturilor rea
lizate din activități agri
cole să fie supus dezbaterii 
și aprobării Marii Adunări, 
Naționale.

ANGAJAMENTE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
HUNEDOARA

CQnștienți de sarcinile mo
bilizatoare care revin în ca
drul planului pe anul 1969,, de 
ponderea însemnată ce o de
țin sectoarele siderurgice și 
extractive din județ în an
samblul economiei naționale, 
delegații la conferința organi
zației județene Hunedoara a 
P.C.R. au analizat în cadrul 
unor colective pe sectoare de 
activitate posibilitățile de folo
sire mai intensă a resurselor 
existente de sporire a produc- 
țieiH^ creșterii eficienței în
tregii activități economice.' Pe 
baza acestui potențial econo
mic, a indicațiilor și sarcinilor 
recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., a capacităților organi
zatorice și experienței colecti
velor noastre de muncă, sîn- 
tem ferm hotărîți să mobili
zăm toate ; energiile și forțele 
de care dispunem pentru a 
realiza peste Sarcinile de plan 
33 000 tone cărbune brut, 
10 000 tone fier minereu mar
fă, 100 tone cupru în concen
trate, 25 tone zinc în concen
trate. 12 000 tone fontă, 15 000 
tone oțel, 12 000 tone lamina
te, 1 000 tone cocs metalurgic, 
150 milioane kw/oră energie 
electrică.

Prin continuarea acțiunii de 
organizare științifică a pro
ducției și a muncii, aplicarea în 
practică a studiilor întocmite, 
creșterea gradului de mecani
zare a operațiilor care cer un 
volum mare de muncă, perfec
ționarea tehnologiilor de fabri
cație și alte măsuri se va rea
liza o depășire a sarcinii de 
creștere a productivității mun
cii cu cel puțin 1 la sută, ceea 
ce echivalează cu o producție 
de circa 150 milioane lei.

Accentul va fi pus, în ace
lași timp, pe folosirea mai 
rațională a materiilor prime 
și a materialelor, eliminarea 
pierderilor și cauzelor care le 
determină, reducerea simțitoa
re a rebuturilor, creșterea gra
dului de prelucrare și extin
derea înlocuitorilor. în acest 
fel, se vor reduce consumurile 
specifice la materiale refrac
tare cu 1 000 tone, la metal, cu 
1 000 tone, iar la lemn de mină 
cu 1 mc la o mie de tone mi
nereai sau cărbuni.

Prin mai buna organizare a 
activității pe șantierele de con
strucții, creșterea gradului de 
mecanizare, extinderea meto- 
dologiilor de programare și 
urmărire a procesului de exe
cuție se vor devansa terme
nele de punere în funcțiune cu 
30 zile la Centrala termo-elec- 
trică Deva, cu 10 zile la oțe- 
lăria electrică și liniile de la
minare de la Hunedoara.

în agricultura se va inten
sifica acțiunea de conservare 
și folosire rațională a pămîn
tului. Suprafața agricolă va 
crește în anul viitor cu peste 
200 ha prin redarea în cul
tură a unor terenuri degrada
te și slab productive. Pe baza 
unei agrotehnici adecvate, în 
cooperativele agricole, produc
ția de grîu la hectar va spori, 
în aceeași perioadă, cu 4 la 

sută, iar la porumb cu 6 la 
sută.

Conferința și-a exprimat în
crederea că angajamentele vor 
fi îmbunătățite și prin măsu
rile luate de colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicie
ni și că ele vor fi îndeplinite 
exemplar, în fiecare unitate 
economică din județ.

IAȘI
Dînd glas sentimentelor de 

profundă adeziune fată de po
litica marxist-leninistă a parti
dului, Conferința județeană de 
partid Iași răspunde chemă
rilor la întrecere adresate de 
conferințele de partid ale mu
nicipiului București și jude
țului Timiș, angajindu-se, în 
numele organizațiilor de par
tid, al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii să mobili
zeze colectivele din întreprin
derile industriale și unitățile 
din agricultură și celelalte 
domenii de activitate, pentru 
a înfăptui sarcinile ce revin 
din planul de stat pe anul 
1969. realizînd, în același timp, 
următoarele :

în industrie, depășirea pla
nului producției globale cu 65 
milioane lei, spor ce urmea
ză a fi obținut pe seama creș
terii productivității muncii : 
realizarea peste plan a 300 
tone de țevi și profile, 400 MUI 
penicilină, 100 tone de prelu
crate din mase plastice, 200 000 
m p țesături diverse 500 tone 
de ulei comestibil ; ' ridicarea 
nivelului tehnic și asimilarea 
unor noi produse, prin intra
rea în producție de serie a 4 
hoi tipuri de utilaje, executa
rea prototipurilor și asimila
rea altor 5 noi utilaje, a peste 
200 repere de profile, peste 
250 de articole noi și modele 
de țesături, confecții și trico
taje.

Se mai prevede, printre al
tele, reducerea consumului 
specific de materii prime și 
materiale, obținîndu-se, pe a- 
ceastă cale, economii de cel 
puțin 1 000 tone de metal, 500 
tone de ciment, 250‘ mc de 
material lemnos ; livrarea su
plimentară, la fondul pieței, a 
unor mărfuri în valoare de 
circa 40 milioane lei.; depăși
rea cu cel puțin 15 milioane 
lei a planului de livrări la 
export, acordîndu-se o .atenție 
deosebită respectării termene
lor contractuale și normelor de 
calitate, prevăzute în con
tracte.

Printr-o mai bună organi
zare a muncii pe șantiere se 
va scurta cu 3 luni termenul 
de dare în funcțiune la Uzina 
de fibre sintetice (etapa I) cu 
o lună la țesătoria de mătase 
(pentru capacitatea de 4 mi
lioane mp de țesături), pre
cum și la construcția a 600 de 
locuințe, a liceului din Iași cu 
20 săli de clasă, a căminului 
studențesc cu 792 de locuri. 
Pentru înfrumusețarea orașe
lor și satelor, populația va e- 
fectua, prin acțiuni patriotice 

în 1969, lucrări de peste 50 
milioane lei,_.

Pe baza creșterii producției 
vegetale și animale, a redu
cerii cheltuielilor de produc
ție și a unei mai bune orga
nizări a muncii se vor renta
biliza toate fermele din I.A.S., 
Iar ca urmare a acesteia și a 
reducerii cheltuielilor la 1 000 
de lei producție marfă, se va 
realiza un beneficiu de peste 
1 milion lei. “

Ulcea .
Raspunzînd chemării la în

trecere, Conferința organiza
ției județene de partid Vîlcea, 
în numele comuniștilor și al 
tuturor oamenilor muncii din 
județ, se angajează, printre al
tele.

Să depășească planul pro
ducției industriale cu peste 20 
milioane lei, spor ce se va 
realiza în întregime tfe sea
ma creșterii productivității 
muncii ; să realizeze peste 
plan economii la prețul de 
cost în valoare de minimum 
13,5 milioane lei, dintre care 
cel puțin 80 la sută să fie 
obținute prin reducerea chel
tuielilor materiale de produc
ție. Prin îmbunătățirea cali
tății și diversificarea produc
ției se vor livra beneficiarilor 
externi produse peste plan în 
valoare de 14 milioane lei.

Conferința organizației ju
dețene de partid Vîlcea va 
mobiliza pe toți oamenii mun
cii din agricultură pentru fo
losirea judicioasă a fondului 
funciar. Se vor lua măsuri de 
folosire cît mai rațională a 
bazei tehnico-materiale de 
care dispune agricultura jude
țului, în scopul depășirii pro
ducției planificate la grîu cu 
5 la sută, iar la porumb cu 
2 lâ sută. In I.A.S.-uri pro
ducția va spori față de plan 
cu 6 la sută la grîu și 7 la 
sută la porumb.

In pomicultură și viticultu
ră, prin lucrări de întreținere, 
combaterea dăunătorilor și 
completarea golurilor, se va 
depăși producția de fructe pla
nificată cu 2 la sută, iar can
titățile destinate la export cu 
8 la sută. I.A.S. vor depăși 
producția cu 8 la sută la fructe 
și 5 su$ la struguri și vor 
da un beneficiu pesfe^jlan de 
500 000 leff

Efectivele de animale vor 
crește cu* 4 la sută peste plan, 
îmbunăjțățindu-se structura a- 
cestoravși asigurîndu-se spori
rea productivității lor. Se va 
continua acțiunea de concen
trare a creșterii tineretului 
bovin în îngrășătorii.

întreprinderile de mecani
zare a agriculturii își vor con
centra preocupările spre redu
cerea cheltuielilor de produc
ție, mărirea'veniturilor și mic
șorarea dotațiilor de la buge
tul statului cu 4 la sută. Coo
perativele agricole vor fi spri
jinite să sporească averea ob
ștească cu 3 la sută față de 
plan, să ia măsuri de folosire 
cît mai chibzuită a fondului 
de acumulare, să depășească 

veniturile planificate cu 2 la 
sută prin îmbunătățirea orga
nizării muncii și sporirea 
cointeresării materiale a mem
brilor cooperatori.

ILFOV
Plenara lărgită a Comitetului 

județean Ilfov al Partidului Co
munist Român. în numele co
muniștilor și al tuturor oame
nilor muncii, răspunzmd che
mării organizațiilor de partid a 
municipiului București și a ju
dețului Timiș, adresează orga
nizațiilor de partid, tuturor oa
menilor muncii din județul 
nostru un înflăcărat apel de a 
realiza următoarele angaja
mente :

Realizarea ritmică a sarcini
lor de plan pe anul 1969 și de
pășirea volumului producției 
industriale cu 40 de milioane 
lei pe seama creșterii produc
tivității muncii ; reducerea con- 1 
sumurilor specifice de materii 
prime și materiale cu 1 la sută, 
în cadrul șantierelor navale 
Giurgiu și Oltenița se vor eco
nomisi cel puțin 100 tone me
tal peste prevederile planului. 
Se mai prevede depășirea pla
nului de livrări la export pe a- 
nul 1969 cu cel puțin 30 000 000 
lei, îndeosebi prin valorifica
rea superioară a resurselor lo
cale. Se vor realiza circa 
15 000 000 lei beneficii pește 
plan prin mai buna gospodărire 
a fondurilor materiale și bă
nești și prin micșorarea cheltu- • 
ielilor de producție.

De asemenea, se preconizează 
scurtarea termenelor de execu
ție a lucrărilor de construcții- 
montaj și darea în funcțiune cu 
una pînă la 6 luni, înainte de 
termenele prevăzute, la 10 o- 
biective industriale ; scurtarea 
cu 1—3 luni a termenelor nor
mate de execuție a complexu
lui de deservire Oltenița, com
plexului comercial Buftea, 
grupului școlar fcijestier Bră- 
nești, a unei stații de întreți
nere pentru 400 autovehicule 
și a unei autogări, precum și 
pentru 620 apartamente fizice 
din orașele Giurgiu, Buftea și 
Urziceni.

Se va extinde rețeaua de 
desfacere prin darea în folo
sință a încă 40 noi unități și 
modernizarea a cel puțin 50 u- 
nitâți comerciale. De aseme
nea. se vor înființa încă 120 
unități prestatoare de servicii 
pentru servirea populației din 
mediul rural.

în agricultură, prin organi
zarea unor largi acțiuni de 
masă, se vor extinde irigațiile 
cu 10 000 ha. Totodată, se vor 
executa lucrări hidroameliora- 
tive pentru. înlăturarea exce
sului de umiditate pe o supra
față de 5 500 ha. Suprafața a- 
rabilă va crește cu 1 200 ha.

Vor fi luate măsuri pentru 
dezvoltarea zootehniei. Efecti
vele de animale proprietate ob
ștească a cooperativelor agri
cole vor crește în 1969 față de 
realizările acestui an cu 4 la 
sută la bovine, 36 la sută la

porcine și 32 la sută la păsări, 
întreprinderile pentru meca

nizarea agriculturii prin utili
zarea eficientă a parcului de 
mașini și tractoare vor reduce 
cheltuielile de producție cu 3,5 
la sută și vor depăși planul de 
venituri cu 3 la sută. •

Strîns uniți în jurul Co
mitetului Central al parti
dului în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Ilfov își vor înzeci eforturile, 
vor munci cu abnegație și de
votament pentru a contribui la 
edificarea socialistă a Româ
niei, la ridicarea patriei pe noi 
culmi ale civilizației și progre
sului.

BOTOȘANIf
Analizînd, în lumina sarci

nilor trasate de plenara din 
16—17 decembrie a. c., a in
dicațiilor prețioase cuprinse în 
cuvîntarea la plenară a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
rezultatele obținute în dome
niul agriculturii, precum și 
posibilitățile de sporire a 
producției agricole vegetale și 
animale, conferința se anga
jează, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii 
din agricultura județului, să 
obțină următoarele :

în vederea folosirii rațio
nale a fondului funciar se vor 
executa lucrări de combate
re a eroziunii solului pe o 
suprafață de peste 10 000 ha ; 
se vor extinde suprafețele iri
gate la peste 1 000 ha și se 
va termina, în anul viitor, 
acțiunea intercooperatistă pen
tru desecarea a peste 900 ha 
teren, situat pe valea Militi- 
nuluî. Prin valorificarea tere
nurilor slab productive și de
gradate, suprafața agricolă se 
va mări cu cel puțin 250 ha. , 

Pe baza creșterii producției 
vegetale și animale, coopera
tivele agricole vor vinde sta
tului produse vegetale și ani
male, peste sarcinile de plan, 
în valoare de 18 milioane de 
lei, iar întreprinderile agri
cole de stat vor depăși li
vrările prevăzute la fondul de 
stat cu 4 la sută la lapte și 
carne.

Conferința organizației jude
țene de partid Botoșani, în nu
mele oamenilor muncii din in
dustrie, și-a mai propus Să rea
lizeze depășirea, pe sea
ma creșterii productivității 
muncii, a planului produc
ției industriale, globale pe 
anul 1969 cu 22,5 mi
lioane de lei. De asemenea, 
colectivele întreprinderilor 
vor fi mobilizate în vederea 
creșterii față de 1968 a in
dicelui de utilizare a fondu
lui de timp cu cel puțin 1 Ia 
sută ; se vor lua măsuri pen
tru ridicarea calității produ
selor, prin respectarea strictă 
a proceselor tehnologice, îm
bunătățirea tehnologiilor de 
fabricație, asigurarea unei a- 
sistențe tehnice corespunză
toare, întărirea răspunderii 
cadrelor ce execută contro

lul tehnic de calitate. La U- 
zinele textile „Moldova" pon
derea firelor de calitatea A 
va spori cu 0,5 la sută, iar 
a țesăturilor de calitate ex
tra cu 1 la sută față de plan. 

Prin diversificarea sorti
mentelor și îmbunătățirea ca
racteristicilor tehnice ale a- 
cestora se vor asimila în a- 
nul viitor 9 produse noi, pe 
lîngă cele planificate, care 
vor satisface în mai mare 
măsură nevoile pieței interne 
și vor permite livrarea la ex
port a unui voltm de mărfuri 
cu peste 15 la sută mai mare 
decit prevederile planului. 
Pînă la 1 decembrie 1969 vor 
fi livrate toate cantitățile 
planificate. Se vor reduce 
costurile de fabricație cu 0,8 
la sută, depășindu-se volu
mul de beneficii stabilit cu 
1,2 la sută.

In vederea sporirii eficien
ței investițiilor, vor fi scurtate 
termenele de punere în func
țiune a obiectivelor stabilite 
prin plan cu 1—2 luni. Tot
odată, se vor intensifica ac
țiunile edilitar-gospodărești de 
înfrumusețare a orașelor și 
comunelor județului prin du
blarea numărului de ore- 
muncă patriotică efectuate în 
acest an.

Conferința organizației ju
dețene de partid își exprimă 
convingerea că oamenii muncii 
din unitățile industriale și.agri
cole ale județului Botoșani, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, vor munți cu abnega
ție pentru a da viață angaja
mentelor luate, pentru a a- 
duce o contribuție sporită la 
opera de edificare a noii so
cietăți socialiste în patria 
noastră.

TULCEA
Delegații la Conferința orga

nizației județene de partid 
Tulcea au răspuns cu entu
ziasm la chemarea ce Ie-a fost 
adresată de conferințele orga
nizațiilor municipiului Bucu
rești și a județului Timiș. Ca 
urmare a politicii înțelepte a 
partidului și statului nostru 
de dezvoltare armonioasă și 
multilaterală a tuturor județe
lor patriei, Tulcea, care în 
trecut era unul dintre cele 
mai vitregite colțuri ale țării, 
a cunoscut, în acești ani, mari 
prefaceri înnoitoare. Intensifi- 
cînd valorificarea potențialului 
turistic al județului nostru și 
în special al Deltei Dunării, 
prin dezvoltarea bazei mate
riale, îmbunătățirea deservirii 
turiștilor din țară și străinăta
te, încasările realizate în 1969 
din turismul internațional vor 
crește cu 250 000 de lei valută, 
"ar din turismul intern cu 
500 000 de lei față de 1968.

In domeniul investițiilor se 
prevede darea în funcțiune cu 
1—6 luni înainte de termenele 
prevăzute a următoarelor o- 
biective: exploatarea zăcă- 
mîntului de calcar calibrat de 
ia Mahmudia cu o capacitate 
de 1 700 000 de tone pe an,

construcția portului Mahmu
dia cu o capacitate de 1700 
mii tone/an. trafic, alimentarea 
cu apă a municipiului Tulcea, 
amenajarea crescătoriei de 
pește Periteașca în suprafață 
de 1 700 ha.

IALOMIȚA
Mobilizați de indicațiile pre

țioase date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara 
din 16—17 decembrie a.c. a 
C.C. al P.C.R. cu privire la în
deplinirea sarcinilor complexe 
pe care le ridică în fața noas
tră planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1969, 
cel de-al 4-lea an al cincinalu
lui, sîntem hotărîți să acțio
năm cu fermitate pentru în
făptuirea și depășirea obiecti
velor economice și social-cul- 
turale ce revin județului Ialo
mița.

Porpind de la faptul că ma
joritatea întreprinderilor in
dustriale din județul nostru 
sînt intrate de curînd în func
țiune, dotate cu utilaje și ma
șini complexe, vom pune în 
centrul preocupărilor noastre 
organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, însușirea 
de către toți lucrătorii a teh
nologiilor avansate, ’ridicarea 
calificării acestora și întărirea 
disciplinei în muncă. Prin îm
bunătățirea organizării lucră
rilor pe șantierele de investiții 
vom asigura intrarea în pro
ducție la termenul planificat a 
noilor capacități de producție 
de la fabrica de produse lac
tate din Slobozia, secția de tu
buri canalizare de la între
prinderea de prefabricate Că
lărași, suprafețele amenajate 
pentru irigații din sistemele 
Pietroiu-Ștefan cel Mare și 
Călățuiu-Călărași. De aseme
nea, vom asigura darea în fo
losință cu o -lună mai devre
me a unui număr de 260 apar
tamente, a școlilor din orașele 
Călărași și Fetești, precum șl a 
internatului de 208 locuri din 
Slobozia.

In agricultură suprafața ara
bilă va crește cu 2 000 hectare 
prin recuperarea unor terenuri 
din Lunca Dunării și vor fi 
scoase de sub influența exce
sului de umiditate terenurile 
din zona comunelor Balaciu, 
Sf. Gheorghe. Sărăteni, Munte- 
nii-Buzău, Sudiți, Piua Petrei, 
Giurgeni-Luncă și altele în su
prafață de 8 000 ha. Se va ex
tinde suprafața Irigată cu 
10 000 ha peste plan. Prin in
tensificarea chimizării, meca
nizării și irigațiilor vom rea
liza peste plan în medie la 
hectar 75 kg de grîu, 120 kg 
de porumb, 60 kg floarea- 
soarelui, 2 000 kg sfeclă de za
hăr. I,a cultura irigată a po
rumbului producția medie pla
nificată va crește cu 1000 kg 
la hectar. In zootehnie efecti
vele vor crește peste prevede
rile planului cu 2 000 capete 
de taurine, 4 000 porcine, 5 000 
ovine și 20 000 păsări. La pro
ducția animalieră se vor rea
liza, peste plan, 17 000 hl de 

lapte. 700 tone oame de bovi
ne, 200 tone carne de porc și 
50 tone carne de pasăre.

SUCEAVA
Conștienți de necesitatea 

sporirii contribuției noastre 
la dezvoltarea și înflorirea 
continuă a patriei, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județ 
au luat cunoștință cu satisfac
ție de bilanțul muncii rodnice 
făcute de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. și văd în măsu
rile adoptate de plenară, de 
sesiunea Marii Adunări Na
ționale, în indicațiile prețioase 
ce se desprind din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o garanție a înfăptuirii cu 
succes a mărețului program 

.stabilit de Congresul al IX- 
'lea și Conferința Națională a 
P.C.R.

Vor fi date peste plan 
16 000 tone de barită, 6 500 tone 
de minereu cuprifer și 3 500 
tone minereu de mangan ; se 
vor diminua pierderile de ex
ploatare în economia fores
tieră cu 1,5 la sută și se va 
reduce consumul de lemn cu 
0.5 la sută în unitățile fores
tiere și cu 0,6 la șută în în
treprinderile miniere și ale 
industriei chimice.

Planul la export se va de
păși cu 20 milioane lei, ur- 
mărindu-se creșterea rentabili
tății și a eficienței exportu
lui. Cît privește investițiile, 
se vor da în funcțiune cu 
1—3 luni mai înainte de ter
menul planificat fabrica de 
tricotaje din bumbac Suceava, 
fabrica de piese de schimb 
din Suceava și stația de flo- 
tație-barită Ostra. Se vor rea
liza parametrii tehnico-econo- 
mici proiectați cu 2—6 luni 
înainte de termenele planifi
cate la fabrica de mobilă din 
Cîmpulung și fabrica de plăci 
fibro-lemnoașe înnobilate de 
la combinatul de industriali
zare a lemnului Suceava. Se 
vor lua măsuri de intensifi
care a ritmului lucrărilor de 
pregătire pentru exploatarea 
zăcămintelor de sulf

Pentru folosirea rațională a 
pămîntului se vor executa 
peste plan lucrări de comba- 
tore a eroziunii solului și de
secări pe 5 000 ha, precum și 
lucrări de ameliorare pe 
30 000 ha pășuni. Prin aplica
rea complexului de măsuri a- 
grotehnice se va asigura spo
rirea producțiilor medii la 
hectar față de sarcinile de 
plan cu 5 la sută în între
prinderile agricole de stat și 
cu 3 la sută în coperativele 
agricole la cultura griului, iar 
la cartofi și legume cu 6 la 
sută pe întreaga suprafață 
cultivată de unitățile agricole 
socialiste.



f

Pag. 4

(Urmare din pag. I)

H
strucțiile de mașini,
ergetifca. Importantele 
pilite, în, acest sens de 
al IX-lea, Conferința

i partidului și plena- 
d P.C.R. care au ur- 
aie o grăitoare dovadă 
tei deosebite pe care 
conducerea partidului 
'oltarii industriei, ca 
dă a marelui edificiu 
.1 României socialiste, 
perpetue a bunăstării

a dată industrializării 
irtidul Comunist Ro

mân, prin concentrarea efortu
rilor, în primul rînd, spre ramu
rile industriei grele, asigură dez
voltarea complexă și multilate
rală a întregii economii naționa
le. O dovadă elocventă în acest 
sens o constituie și faptul că 
industria românească livrează 
numeroase produse noi, de înaltă 
tehnicitate, care îmbogățesc no
menclatorul de fabricație, s-a 
dezvoltat procesul de valorifica
re superioară a resurselor natu
rale, s-a lărgit baza de materii 
prime și a crescut gradul de pre
lucrare a acestora. Totodată, pe 
baza dezvoltării industriei gre
le s-a lărgit continuu producția 
bunurilor de consum, destinate 
satisfacerii nevoilor populației. 

Ceea ce caracterizează an
samblul operei de construcție 
economică în țara noastră este 
ritmul înalt de creștere a indus
triei, care a, devenit ramura con
ducătoare a economiei naționale, 
în primii trei ani ai actualului 
cincinal, ritmul de creștere a pro
ducției industriale este de 12,3 
la sută,, ritm, superior prevede
rilor cincinalului. înregistrarea 
unui asemenea ritm de dezvol
tare a fost posibilă ca urmare a 
faptului că, în cadrub'programu- 
lui de dezvoltare economică a 
țării, în anii 1966-1968, statul a 
investit în economia națională 
fonduri de peste 155 miliarde lei, 
ceea Ce depășește investițiile 
realizate în perioada 1950-1960. 

Caracterul dinamic al econo
miei naționale este ilustrat și de 
schimbările produse în structu
ra. industrială pe cele două gru
pe mari — grupa A (producă
toare de mijloace de producție) 
și grupa B (producătoare de bu
nuri de consum). Creșterea cu 
precădere a producției în ramu
rile industriei grele — temelia 
dezvoltării rapide a întregii eco
nomii și a creșterii bunăstării 
poporului — se reflectă în fap
tul că, în 1967, grupa A a fost 
de 10 ori mai mare față de 1950, 
iar grupa B — de 5,7 ori. Aceas
ta a făcut ca astăzi, spre deose
bire de trecut, în structura pro
ducției industriale să predomine 
producția mijloacelor de pro
ducție, grupa A reprezentînd, la 
sfîrșitul anului trecut, 64 de sută, 
față de 45,5 la sută în 1938. In 
acest fel, structura producției 
industriale a țării noastre se 
apropie tot mai mult de cea a 
țărilor dezvoltate din punct de 
vedere industrial.

Ridicarea pe o treaptă superi
oară a procesului de desăvîrșire 
a construcției socialiste în țara 
noastră determină în mod direct 
dezvoltarea în continuare a eco
nomiei naționale pe principalele 
ei coordonate: energetica, side
rurgia, Construcțiile de mașini, 
chimia, adică a acelor ramuri de 
care depinde în mod hotărîtor 
dinamismul și modernizarea în
tregii vieți economice. O trăsă
tură distinctă a planului pe 1969, 
de pildă, este menținerea în 
continuare a unui ritm ridicat 
de creștere a producției indus
triale. In anul viitor, volumul 
producției industriale va fi cu 
10,8 la suta mai mare decît rea
lizările preliminate pe 1968. Ți- 
nînd cont de nivelul la care se 
va situa industria în 1969, în
seamnă că, în primii patru ani 
ai cincinalului, ritmul mediu a- 
nual de creștere a acestei ramuri 
va fi de 11,9 la 
11,4 la sută, cît 
inițial.

Concomitent 
producției 
ducție se 
bunurilor 
dovedește
cerii partidului și a statului nos
tru față de satisfacerea cerințe
lor crescînde ale populației. Ast
fel, planul pe 1969 prevede, 
pentru acest sector, un ritm de 
creștere egal cu cel al sectorului 
mijloacelor de producție, aceasta 
constituind o vie ilustrare a po
liticii partidului privind lichida
rea rămînerilor în urmă din pro
ducția bunurilor de consum.

sută, în Ioc de 
a fost' prevăzut

cu dezvoltarea 
mijloacelor 

va dezvolta 
de consum,

preocuparea

de pro- 
industria 
ceea ce 

condu-

Constituind un tot închegat, 
economiei noastre naționale îi 
este caracteristică dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată, în ritm 
rapid și pe o linie mereu ascen
dentă. în acest context al dez
voltării generale, o trăsătură a 
economiei hoastre este îmbinarea 
armonioasă a ramurilor ei în ca
drul dezvoltării complexe și echi
librate. Fundamentul economic 
și politic al unei asemenea ori
entări îi constituie sarcinile ce 
revin fiecărei ramuri în cadrul 
programului general de dezvol
tare a vieții social-economice a 
țării. Problema proporțiilor eco
nomice în care trebuie să se 
dezvolte fiecare ramură econo
mică trebuie privită, prin ur
mare, prin prismă cadrului ne
cesar al economiei naționale, 
prin prisma cerințelor dezvoltă-

Eforturile depuse qe statul 
nostru pentru dezvoltarea și 
perfecționarea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii, munca 
însuflețită a lucrătorilor de pe 
ogoare au făcut ca producția 
medie anuală din perioada 1966- 
1968 să depășească media anilor 
1961-1965 cu aproximativ ^4 Ia 
sută. f

Progresul pe mai departe al 
agriculturii este strîns legat de 
lărgirea , și modernizarea bazei 
tehnico-materiale. Potrivit Legii 
pentru adoptarea planului de 
stat al economiei naționale pe 
1969, agricultura va dispune, la 
sfîrșitul anului viitor, de un 
parc de 99.000 de tractoare, de 
51500 de combine pentru re
coltat păioase și porumb, de 
57 400 de semănători mecanice 
și de alte mașini agricole mo-

1 flectă esența orînduirii econo-
i mice, perspectivele de dezvolta

re a economiei naționale, situa- 
i ția din țara noastră prezintă o 
î serie de trăsături și aspecte de 
i un deosebit interes. în România, 

venitul național aparține în în- 
' tregime oamenilor muncii, re-
i partizînau-se în conformitate

cu interesele generale și perso-
! nale ale acestora.
! Vorbind de utilizarea venitu

lui național, trebuie să arătăm 
că el servește la dezvoltarea 
continuă a producției sociale 
și la satisfacerea nevoilor ma
teriale și spirituale ale celor ce 
muncesc. Constituind sursa pros
perității întregii noastre socie
tăți, venitul național a crescut, 
în anii construcției socialiste, 
într-un ritm rapid. Acest fapt 
este ilustrat elocvent de datele

CARACTERUL DINAMIC, 
COMPLEX AL ECONOMIEI

Alocații pentru invățămint

Volumul desfacerilor 
de mărfuri cu amănuntul

.1968

rii

farmace-

produc- 
sporirea 
la dez-

ei echilibrate, armonioase.
Una din cerințele de bază în 

cadrul programului de dezvol
tare complexă, echilibrată a eco
nomiei naționale este corelația 
dintre industrie și agricultură. 
Semnificativ pentru rolul ce re
vine agriculturii în cadrul dez
voltării complexe a economiei 
țării noastre și în creșteiea nive
lului de trai al populației este 
faptul că ea rămîne principala 
furnizoare de materii prime — 
în multe cazuri, singura — pen
tru o serie de industrii, cum ar 
fi : alimentai, ușoară, 
utică.

Intrucît de creșterea 
ției gricole depinde 
aportului acestei ramup
voltarea economiei naționale, 
partidul și statul nostru au adop
tat, în decursul anilor, o serie 
de măsuri menite să ridice agri
cultura la nivelul unei ramuri 
4e producție moderne, de înaltă 
productivitate. In acest context 
se înscrie, în primul rînd, dezvol
tarea bazei energetice.

Schimbările de ordin calitativ 
petrecute în baza energetică a 
agriculturii noastre au făcut ca 
elementul principal al acestei 
baze să devină tractorul. Spo
rirea numărului de tractoare în 
decursul anilor a determinat, la 
rîndui ei, o creștere a numărului 
dfe mașini tractate, ceea ce a 
contribuit la adîncirea procesu
lui de mecanizare a producției 
agricole, și implicit, la intensifi
carea acesteia. Aceste prefaceri 
Structurale petrecute în baza 
energetică a agriculturii
dese politica științifică a parti
dului nostru de dezvoltare a for
țelor de producție în toate ra
murile economiei naționale, 
pe temeiul trainic al industriali
zării socialiste.

oglin-

{Punct

• LA O ANIVERSARE

More bucurie, mare. Luni, 9 decembrie, în sa- 
ul Osebiți, comuna Luizi Călugăra din județul 
lacău s-a sărbătorit aniversarea a două luni de 
□ închiderea cooperați»! de consuni. însăși 
ele trei lumini ce se aflau în local (lumina zilei, 
umina becului electric și lumina de la luminarea

derne. Totodată, în amd viitor, 
agricultura ra primi 658 000 
tone de îngrășăminte chimice, 
substanța aetrrâ.

Dezvoltarea complexă a eco
nomiei 
lismuli jti fi de pro- 

e în alte ra- 
B unitară, ia 
-rrwinalnlni jjj

gresele înregistr 
muri econopaice. 
primii trei ani ai 
cuis, progrese i 
obținut în construcții, transpor
turi, comerț, în sfera serviciilor, 
în toate seci

Promovând cu consecvență po
litica de dezvoltare a unei eco
nomii complexe, echilibrate, par
tidul nostru acordă, și pe vii
tor, întreaga atenție ramurilor 
sus-menționate. Referindu-ne 
numai la domeniul transporturi
lor, de pildă, și la etapa imedi
at următoare, trebuie să arătăm 
ca, pentru amil 1969. se prevede 
o creștere a acestei ramuri în 
concordanță cu dezvoltarea ge
nerală a economiei naționale. 
Printre obiectivele anulai vii
tor se înscrie modernizarea a 
539 km drumuri cu trafic intens 
și aplicarea de îmbrăcăminți as- 
faltice ușoare pe 1353 km dru
muri cu trafic mai scăzut.

Modul ascendent și echilibrat 
în care se dezvoltă economia 
țării noastre își găsește reflecta
rea sintetică în creșterea conti
nuă a venitului național, care, 
în acest an, bunăoară, a înregis
trat un ritm mediu anual de 
creștere • de circa 7 la sută, situ- 
îndu-se, în felul acesta pestș 
nivelul stabilit prin planul cin
cinal. Prin aceasta, s-au creat 
condiții ca veniturile populației 
să crească, față de 1967, cu a- 
proape 10 miliarde lei.

Pornind de la faptul — bine 
cunoscut — că ritmul de crește
re, caracterul repartiției și uti- 
•lizării venitului național, ca și 
modul în care este produs, re-

statistice. La sfîrșitul anului 
trecut venitul național al țării 
noastre era de aproximativ cinci 
ori mai mare față de 1950 și de 

aproape două ori și jumătate 
față de 1960.

Grija pentru creșterea continuă 
a venitului național și, pe a- 
ceastă bază, a nivelului de trai 
al poporului constituie o pre
ocupare permanentă, viu reliefa
tă de fapte, a conducerii parti- 
dului și stătutei nostru. „De alt
fel — așa cum sublinia tova
rășul Nicola e Ceaușescu în cu- 
vîri tarea rostită la Conferința or- 
ganizației de partid a munici
piului București — scopul între
gii noastre politici, țelul ei su
prem este omul, asigurarea con
dițiilor ca omul societății socia
liste să se bucure din plin — a- 
tit din punct de vedere mate
rial, cit și spiritual — de tot 
ceea ce creează mai bun civili
zația umana. în direcția aceasta 
ne concentrăm eforturile și sîn- 
tem hotăriți să facem totul și 
în viitor pentru ca poporul nos
tru sâ ducă o viață demnă, din 
ce in ce mai îmbelșugata". --

Caracteristic pentru țara noas
tră este nu numai creșterea în 
ritm rapid a venitului național, 
dar și schimbările de ordin cali
tativ produsă în structura lui, 
adică în ponderea fiecărei ra
muri în ț totalul venitului națio* 
nai. Elementul cel mai semnifi
cativ în acest sens este creșterea 
greutății specifice a industriei, 
ca urmare firească a procesului 
de industrializare
țării. în timp ce în 1938 ponde
rea industriei în venitul național 
era de numai 30,8 Ia sută, în 
1967 ea s-a ridicat la 51,3 la sută. 
Rezultatul unei asemenea creș
teri a fost sporirea atît a fondu
lui de acumulare, cît și a celui 
de consum.

Experiența țării noastre de-

socialistă a

care mai ardea încă la douăsprezece ziua) do
vedește că a fost într-adevăr, sărbătoare. Știm 
sigur că una din lumini eră în cinstea fostului 
vînzător care, probabil, după inventar, va avea 
de stat ceva la întuneric. Acum că s-a terminal 
inventarul, ne scrie GHEORGHE C. BLANARU, 
sătenii vor avea o bucurie și mai mare : nu se 
vor mai deplasa la Bacău pentru un kg de sare, 
gaz, ulei ș.a.

• AȘTEAPTĂ... Șl JI SE VA DESCHIDE

Ați citit bine. MIHAt TRAISTARU, membru al 
subredacfiei noastre județene, a înlocuit cuvîn- 
tul „bate", din zicala, pentru simplul motiv că 
la clinica de dermatologie de pe strada Babeș 
din orașul Cluj (acolo unde studenții au fost re
partizați pentru consultații) ușa se deschide nu
mai pe dinăuntru. E sau nu ocupat medicul ? 
N-are rost să-ți pui întrebări și nici să bați că

monstrează în mod convingător 
că mersul înainte al societății, 
avântul economiei naționale, sînt 
posibile numai în măsura în care 
se asigură o justă repartizare a 
venitului național în fond de 
acumulare și fond de consum. 
Promovîpd o politică științifică, 
conducerea partidului nostru a 
reliefat necesitatea de a se acor
da toată atenția fondului de a- 
cumulare. Politica de dezvoltare 
a acumulărilor corespunde atît 
intereselor generale ale socie
tății cit și ale fiecărui individ, 

intrucît numai în felul i 
poate asigura un ritm 
reproducției socialiste 
o bază sigură sporirii 
național și, implicit, a 
de consum, se poate 

progresul material și spiritual 
al poporului. înaintarea pe dru
mul desăvârșirii construcției so
cialiste.

Succesele dobîndite an de -an 
în dezvoltarea economiei, spo
rirea venitului național, au dat 
posibilitate statului să înfăptu

iască — concomitent cu realiza
rea unui larg program de inves-

acesta se 
susținut 
lărgite, 

venitului 
fondului 

asigura

Hțil — măsuri destinate ridicării 
continue a nivelului de viață a 
oamenilor muncii. Pe această 
bază‘a avut loc ridicarea venitu
rilor oamenilor muncii, sporirea 
volumului de mărfuri alimentare 
și neali men tare destinate con
sumului, îmbunătățirea condi
țiilor de locuit, creșterea nivelu
lui cultural al populației.

Creșterea veniturilor popu
lației, concomitent cu succesele 
obținute în creșterea producției 
industriale și agricole, au deter
minat sporirea desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul. Anul a- 
cesta, de pildă, volumul desfa
cerilor de mărfuri cu amănuntul 
este cu 30 la sută mai mare de
cît în 1965.

Una din problemele care stau 
în centrul atenției partidului și 
statului nostru este îmbunătăți
rea condițiilor de locuit ale oa1 
menilor muncii. Semnificative, 
în această privință, sînt datele 
care atestă că, numai în ultimii 
trei ani (1966-1968), s-au dat în 
folosință peste 155 000 de apar
tamente.

Preocuparea constantă a par
tidului nostru pentru îmbunătă^ ' 
țirea condițiilor de viață ale po
porului este ilustrată de nume- 

. roase alte date, probante. Astfel, 
pe lîngă veniturile directe, obți- . 
nute ca retribuție a muncii, fon
durile alocate de la bugetul sta
tului pentru acțiuni social-cul- 
turale (învățămînt, știință, cul- 

i tură, ocrotirea sănătății, odihnă 
etc.) contribuie substanțial la 
îmbunătățirea vieții populației, 
la creșterea indirectă a venituri
lor ei. O comparație între nive
lul diverselor cheltuieli social- 
culturale din anul acesta și cele 
din anul trecut, de exemplu, 
scoate în evidență creșterea, și 
pe această cale, a veniturilor 
populației :

CHELTUIELI PENTRU
— Învățămînt
— Sănătate
— Alocații de stat pentru copii
— Asigurări sociale de stat

Rămînînd în domeniul cifre
lor, va trebui consemnat fap
tul că,. în comparație cu 1965, 

cheltuielile medii anuale ale 
statului pentru un ‘elev în școlile 
de cultură generală au crescut, 
în 1968, de la 1040 Iei la 1190 
lei ; pentru un student, aceleași 

cheltuieli au sporit de la 10 405 
Iei la 11800 Iei, iar în ‘ce priveș
te casele de naștere, cheltuielile 
medii anuale pentru un pat au 
crescut, în aceeași perioadă, de 
la 4330 lei |a 6890 Iei.

In cronica anului 1969, se 
vor înscrie -— așa cum prevăd 
documentele de partid și de stat 
— noi progrese în domeniul ri
dicării nivelului material și cul
tural al celor ce muncesc din 
țara noastră. Drept temelie ma

terială a progreselor înregistra
te în această direcție va servi 

ca și pînă acum, dezvoltarea 
impetuoasă a 
nale.

în ceea ce 
real, este de 
tere de 5,1 la 
anului 1969 se va realiza, potri
vit, prevederilor, generalizarea 
îmbunătățirii salarizării, iar ve
niturile bănești ale țărănimii — 
destinate consumului — vor spo
ri cu aproximativ 6 la sută. 

Prin aplicarea noii reglementări 
a impozitului agricol, stabilită 
în deplină concordanță cu spiri
tul echității sociale, statul nos

tru vine în sprijinul cooperative
lor cu venituri mai mici îndeo
sebi a celor din zonele de deal 
și munte. Înțelegînd semnifica
ția acestei măsuri, țărănimea 
cooperatistă — aliată de nădej
de a claspi muncitoare vede în 
ea un mijloc prin care își poate 
aduce o contribuție mai mare la 
sporirea resurselor financiare 
ale statului socialist și, prin a- 
ceasta, la dezvoltarea economiei 
naționale, la eforturile pentru 
îmbunătățirea vieții agricole, la 
înflorirea și propășirea patriei 
socialiste.

acum, 
economiei națio-

salariul 
o creș-

privește 
consemnat 
sută. Tot în cursul

I

1967
7.4 miliarde
5.4
3
8

1968
8 miliarde
6,1
3,3
9,5 M

Concomitent cu creșterea ve
niturilor populației, vînzările de 
mărfuri cu amănuntul prin co
merț vor spori în 1969 cu apro
ximativ 7 la sută față de 1968. 
Un spor mai mare, și anume de 
8,5, este prevăzut Ia produsele 
alimentare și, în special, la ace
lea unde solicitările populației 
sînt în creștere. Este vorba de 
lapte, ouă, brînzeturi, legume, 
preparate de carne, pește etc.

La desfacerile de mărfuri ali
mentare se adaugă și cele cu 
caracter nealimentar, unde pre
vederile indică o creștere de 
circa 5 la Sută.

In ansamblul preocupărilor 
partidului pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale poporu
lui nostru, pe agenda anului 
1969 sînt prevăzute, prin planul 
de stat, realizarea unui număr 
de circa 90 000 de apartamente, 
cifră ce depășește cu peste 
30 000 de apartamente realiză
rile anului 1968.

Realizările obținute pînă 
acum de poporul nostru în cons
trucția socialistă, ca și prevede
rile înscrise în Legea pentru 
adoptarea planului de stat al 
economiei naționale pe anul 
1969, recent adoptată ele Marea 
Adunare Națională, dovedesc 
caracterul dinamic al economi
ei noastre naționale și sînt me
nite să servească întăririi în 
continuare a puterii economice 
a patriei și, în același timp, fău
ririi unei vieți materiale și spi
rituale tot mai bogate celor ce 
muncesc. De aceea, ele umplu 
de mîndrie patriotică inimile 
muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, ale tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționali
tate, din țara noastră, Jiotărîți 
să-și consacre toate forțele, toa
te energiile și talentul lor, cau
zei nobile a Jesăvîrșirii con
strucției socialiste în patria noas
tră.

tot nu ți se va deschide. Portăreasa te ia la rost. 
Și cum ușa n-are geam, de unde să știe medicul 
că-l așteaptă clienții ore în șir pentru o treabă 
de 2-3 minute ?

• ALO, TELEFOANELE, SE AUDE?

ȘERBAN CODREANU și MIȘU AVANU ne-au 
făcut o descriere exactă a ceea ce înseamnă să 
dai un telefon în municipiul Tîrgoviște. Să-i as
cultăm :

...E noapte, ora 21. Mergem grăbiți în oraș să 
dăm un telefon urgent. Un caz grav. Intrăm la 
primul post telefonic întîlnit în cale, în cofetăria 
„Liliacul". Unul din noi formează numărul. în 
zadar, nu face apel. încearcă și celălalt, poate 
are mai mult noroc. Aș I Ne luăm cap compas 
„Crizantema". Tot floare, tot cofetărie și nor

Lumea mă întrea
bă de ce am mîncă- 
rlci In palmă șl scriu 
în fiecare zi ? Unul 
zice că lenea lui e 
în realitate o medi
tație profundă. Scoa
te la 5 ani cite o gră
măjoară de gînduri 
subțirele și lăutarii 
tocmiți chiuie asurzi
tor : iar a ouat un 
diamant!

Să fim serioși !
Ascult în fieeare 

dimineață strada ca 
un doctor, în tramvai 
aud cele mai frumoa
se invenții verbale, 
din eter vin știri 
tulburătoare. S-au 
descoperit niște hărți 
vechi. Se presupune 
că le-au uitat pe pla
neta noastră cosmo- 
nauți necuhoscuți. 
Deodată sufletul meu

nn om tăcut, dansa, 
voia, modest, o ni
mica toată : un pașa
port. Nu știu ce e 
dezgustător în poves
tea asta foileton : în
cercarea de a uma
niza un criminal sau 
strădania reporteru
lui care vrea să-și 
cîștige suma investi
tă, întreit.

Oricum 
fascinantă, 
ochi stau 
Din oceanul de fapte 
nesemnificative sare 
cite un pește de aur : 
evenimentul! Mic 
sau colosal, mărunt 
sau grandios, el vor
bește despre natura 
umană, perfectibilă, 
dar repetabilă pînă 
la dezgust. Citesc cu 
stupoare în cărți

&

viața e 
Mii de 

la pîndă.

LA PÎNDĂ
EUGEN BARBU

se tulbură, timpul e 
pulverizat, devine o 
sferă, viața e mult 
mai interesantă așa. 
Desene ciudate în
castrate pe o pirami
dă, în Mexic mi »se 
pare, vorbesc despre 
aparate de pășit din- 
tr-o .galaxie în alta. 
Aud vifore celeste și 
recitesc pe Wells. Un
deva, departe, bate 
de un an de zile o 
inimă streină grefată 
ea un șurub. Ce lu
cru incredibil, omul 
care trebuia să stea 
între îngeri a scris și 
o carte : e vtfrba de 
propriul său ceasor
nic al singelui. II 
ascult de 365 de zile, 
nu e un corp refrac
tar, afecțiunile lui nu 
s-au modificat, pri
vește lumea mai cu 
înțelegere.

într-o celulă un 
criminal își întoc
mește memoriile 
cumpărate pe o sumă 
grasă. Scriitorul in
genios care a achi
ziționat conștiința u- 
cigașului doctorului 
King aleargă prin 
toată America ca să 
reconstituie sinistra 
poveste a sceleratu
lui. Totul devine a- 
proape înduioșător. 
Individul flirta, era

vechi relatări zgudui
toare despre asasina
te celebre. II uităm 
pe Brutus cînd ci
tim povestea Iui Os
wald. Ne uimim de 
murdăria altora, fa
cem din abjecțiune 
un desert. Romane
le au devenit de la o 
vreme plicticoase, nn 
ați băgat de seamă? 
Sînt edulcorate, sub
mediocre față în fa
tă cu realitatea zdro
birii testei lui Ken
nedy al doilea. Curg 
riuri de cerneală și 
faptul divers astîm- 
pără setea de abso
lut. Pe vremuri înțe
lepții se plimbau prin 
grădini $i gîndeau 
o singură problemă ' 
toată viața. Și totuși 
se crede că dacă ai 
aflat imediat tot ce 
se petrece în lume, ai 
descoperit piatra fi- 
losofală.

Dar, mai ales, se 
stă uneori altfel Ia 
pîndă și se încearcă 
să se vadă, prin gau
ra cheii, existențele 
altora. Hrană cu ni
micuri, dar șl asta e 
o ocupație ia urma 
urmelor. Noroc că 
mulți oameni sînt o- 
cupați cu lucruri se
rioase !

Oră de desen tehnic cu studenții anului II al facultății 
de mecanică de la Institutul Politehnic din Iași

Foto: C. CONSTANTIN'

mal, norocul același. Ne continuăm cursa spre 
noul telefon de lîngă complexul de deservire 
din apropierea Școlii profesionale metalurgice 
unde... (n-ați ghicil: unde n-am putut da te
lefon).

îl dăm acum la centrala din Tîrgoviște.
—Alo, centrala, ne auzi ? Dacă ne auzi, 

vrem cu șeful I

• CONTROLAȚI Șl CERTIFICATUL DE BUNA 
PURTARE I

Ce credeți că se poate face într-un autobuz 
care străbate, să spunem, traseul Rm. Sărat — 
Balogu ? Depinde de călători, veți zice. Cel 
care ne scrie, profesorul VOICU GH. MIHAIL 
este de aceeași părere : „întîlnim frecvent, că
lătorul chefliu, pus mereu pe harță, care consi

deră autobuzul locul cel moi nimerit să-și fu
meze în tihnă țigara. Liniștea pasagerilor este 
apoi sistematic tulburată și de cei cițiva abo
nați din Livada (comuna Greabănu). Astfel de 
călători găsesc aici loc pentru „bîză", îmbrîn- 
celi și glume de prost gust".

Există vreun remediu pentru înlăturarea unor 
astfel de „pene" pe traseul amintit ? Credem 
că da. în loc de a se striga simplu „biletul Io 
control", revizorii D.R.T.A. vor trebui să ceară 
și certificatul de bună purtare.

Rubrică realizată de
I. RODEA

(după scrisorile corespondenților 
noștri)
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Președintele Consiliului de Miniștri al

lui Consiliului de Miniștri al Republicii 
RUMOR, o telegramă iu care se spune

x
LUCRĂRILE UNOR COMISII

VIZITA VICEPREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII 
POPULARE UNGARE, 

FEHER LA JOS

. _ ________ _______ _____ - Republicii Socialiste
România. ION GHEORGHE MALRER, a trimis Președinte- 
Iui Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, MARJANO

5

Cu prilejul numirii Excelenței Voastre în înalta funcție de 
președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, 
vă adresez, în numele guvernului român și al meu personal, 
călduroase felicitări și cele mai bune urări de succes în noua 
dumneavoastră activitate.

îmi exprim speranța că relațiile bune statornicire între 
România și Italia se vor dezvolta în continuare în interesul 
popoarelor român și italian, al păcii și cooperării mtema- 
ționaje.

ÎNAPOIEREA DIN AUSTRIA

La inxitația guvernului Re
publicii Socialiste România — 
adresată de. tovarășul Iosif 
Banc, -vicepreședinte al Con- 

■x ailiuluf de 'Miniștri, in zilele 
<i»22 23 decembrie a făcut

'■ prietenească in țara
Woastră Feher^Lajos, vicepre- 
șidmte al Consiliului de 
nijtr. al B. P. Ungare.

în'^tunfcxl vizitei. între 
doi vuipifisedinți a avut 
un schisdSide păreri cu pri 
la unele pnabieme de int

Mi-

A DELEGAȚIEI P.C.R
cas;

Luni s-a înapoiat în Capitală 
delegația Partidului Comunist 
Român alcătuită din tovarășii 
Gheorghe Stoica* membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Nicolae Guină,

Eroism la

divers"
La o rubrică de fapt di

vers, evenimentul ar putea fi 
consemnat astfel :
Ieri, 12 decembrie a.c. pe 

strada Socului, la numărul 
68 (sectorul 3, București) a 
izbucnit un incendiu. Flăcă
rile apărute inițial dintr-o 
j^gazie de lemne constitu
iri un pericol iminent pen
tru casa alăturată și cele 
din jur. Un număr de elevi 
de la Grupul școlar auto au 
intervenit, însă, cu prompti
tudine, din proprie inițiati
vă, înlăturînd eventualita
tea unui dezastru.

Qum spuneam, așa ar pu
tea fi consemnat. Si încă nu 
sînt sigur că evenimentul ar 
fi trebuit și altfel povestit 
Pentru că, iată, discut acum, 
la cîteva ore după întîmpla- 
re, cu doi din principalii 
autori ai actului : Sava Va- 
sile și Mihai Alexandru, am
bii elevi în anul I. Povesteș
te Mihai : „Păi, cum să vă 
spun, noi eram în atelier, 
la practică. Pileam ceva, 
mai bine zis învățam să ți
nem pila în mină, cînd to
varășul profesor ne-a anun
țat pauza de 10. Afară n-am 
ieșit nici unul, că era frig. 
Doar Rudeanu Georgică. A 
venit însă repede, strigînd : 
arde.!... peste drum... la ve
cin .' De-alci, nu mai știu 
exact cum a fost, că eu 
m-am pomenit pe acoperiș, 
cerînd găleți .cu apă.

...De-aici, nu mai știu 
exact cum a fost... Cuvinte- 

J^îmi țiuiau și-mi țiuie și 
acum în urechi, în minte, 
în inimă. Cum adică, nu mai 
știu exact cum a fost ? Să-și 
fi pierdut omul într-atîta 
autocontrolul ? Exclus ! A- 
tuncl ? Rămîn două ipoteze 
mai plauzibile : ori omul, 
pus de viață în fața unei în- 
tîmplări neprevăzute care 
solicita o astfel de atitudine, 
a realizat actul perfect (și 
poate anume) lucid, iar a- 
cum, deși l-ar putea povesti 
secvență cu secvență, anume 
n-o face, din modestie — 
ori, în automatismul con
științei, faptul solicitînd o 
singură soluție, pe cea fi
rească, necesară, reacția a 
fost și ea un.a singură, cea 
firească, necesară, fără inu
tile reflectări prealabile. 
Mărturisesc că nici acum nu 
știu exact care din cele două 
ipoteze au acces la noțiunea 
de adevăr. Ceea ce .știu însă
— adică ce nu-șî mai amin
tește exact Mihai Alexandru
— sînt celelalte fapte petre
cute atunci, la fața locului, 
contextul care oferă gestului 
dramul de frumusețe mora
lă- Așa, de pildă, Mihai n-a 
reținut nici zvîcnetul celor 
peste 50 de elevi ai. școlii 
care, ca și el, au alergat in
tr-un suflet (s-a pomenit, 
însă, cu ei lingă el) nici fap
tul că pentru evitarea dezas
trului a trebuit, printre flă
cări, izolată rețeaya de cu
rent electric, scoase din 
casă buteliile de aragaz, că 
un lanț întreg de găleți se 
petreceau de . la o pompă 
manuală spre locul unde el 
(și alții, t desigur) lupta cu 
focul, nici că însăși, propria-i 
salopetă începuse să fume
ge. (N-a reținut — în relata
rea pe care mi-a făcut-o — 
eum nici eu nu rețin exact 
cărei ipoteze, din cele două 
de mai sus, să-i dau drep
tul de adevăr). Ceea ce 
mai știe, e nedumerirea că 
pauza Ipcă nu se terminase 
•'durează o jumătate de oră) 
că lupta cu focul a ținut 
numși 20 de minyte și, în 
consecință. în cele zece mi
nute ne-am schimbat haine- 
’e, ne-am spălat și-am in
trat Ia ora următoare. (Ny 
«nii reține, poate —r modes* 
tie ? inutilitatea gestului ? -r- 
rici felicitările pompierilor 
care, sosiți la fața locului, 
găsiseră situația rezolvată).

L-am întrebat, lă sfîrșitul 
discuției, așa. într-o doară : 
V-zți întîlnit cu stăpinul 
casei ? (muncitor la Postă- 
văria română). Ce-ați zice 
de mulțumirile Iui ? A sărit 
imediat colegul lui, Sava Va- 
sile : De ce ? Și pentru ce 
mn'țamirl ?

f. andreițA

membru al C.C. ai P.C.R , care 
a participa*, la funeraliile lui 
Johann KSp’er.ig. președintele 
de onoare al Partidului Comu
nist din Austria.

La sosire. delega;ia a fosț 
întirapinată de tovarăș-1 
Leor.te RAutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
ai C.C. al P.CJL, Ștefar 
Andrei, pr.m-adjunct de șef 
de secție la C.G al P.CA, de 
activiști de partid.

țrrd ia âoaaaial eu.or 
pcbixiOcL cu pr-Je:=I 
=iru rirțTâ it » ăt «=-

PERMANENTE ALE

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE >■
.La Palatul Marii Adunări 

....Raționale au continuat lucră- 
■ rile-unor comisii permanente 

îd?Iegăturâ cu proiectele de 
legi înscrise pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni. Comisia ad- 

" minlștrativă și Comisia juri
dică, întrunite în ședință co
mună sub președinția prof, 
univ. Traian Ionașcu. preșe
dintele Comisiei juridice, au e- 
xaminat și discutat proiectul 
legii de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare, 
prezentat în fața comisiilor de 
către Mihai Gere, președintele 
Comitetului pentru problemele 
administrației locale.

De asemenea, a fost dez
bătut proiectui de lege privind 
comisii!^ de judecată, prezen
tat de Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției.

Comisia juridică a mai exa
minat proiectul de lege pen- 

• pentru organizarea și funcțio
narea Procuraturii Republicii 
Socialiste 
in fața
Augustito 
generai

Cocu$-a Juridică a fcxeput.

Rotnâr.ia. prezentat 
comisie; de către

Alexa, proc'jroml

N»-
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ACTUALITATEA

i DEBUTUL VACANȚEI
g
I
I
I

Vineri seara, Casa de cultură 
Sectorului VI a strălucit scăl-a _____ . _________ _

dată în lumini și zvon de veselie. 
Comitetele U.T.C. ale sectoarelor 
VI și VII (din care trebuie să le 
evidențiem pe cele două secre
tare ce răspund de școli: O ană 
Doina ți Surda Elena), au orga
nizat un frumos carnaval în 
cinstea fruntașilor la învățătură, 
invitînd din fiecare liceu pe cei 
mai silitori zece elevi.

Am pășit pe sub o boltă de

CARNAVALULFANTEZIEI
puf" pe suu o uoiia ae 

ghirlande multicolore împletite 
din hrrtie ți beteală de care atU-

I nou candelabre. Dincolo de intra
re, o întreagă lume din imagina- 

Iția copilăriei : un „Far-West Sa
lon", cu pereții acopenți de cotc- 
bous â la ^Pentru un pumn de 
dolari", un pian ne-mecanic, to
tuși—) de care este stimat un afiș 
în „nota" tdlii: ^»u trageți în 
pianist F Urmează peștera cu 
hheri" ținfnec^itoere\ taie de

I
I 
I
I
I
I
I
i
i
i
i
i
i
i
I C3

K I

dans, o expoziție de desene u- 
moristiee (opera, ca de altfel în
treaga decorație, a elevilor de la 
Liceul de arte plastice). lată 
personajele: mușchetari fal
nici, cavaleri fără prihană, 
domnițe cu îmbujorarea ascunsă 
de văluri fine, paji, regine, he- 
ralzi, „caballeros" spanioli. La in
trare se distribuie măști și oche
lari de carnaval.

Începe carnavalulI După un 
alai colectiv cu vizitarea sălilor 
urmează, în pauzele dintre run
dele de dans, o serie de con
cursuri cu premii: pentru cea 
mai bună pereche de dansatori, 
pentru cel mai frumos costum,

Atracția nr. 1 
- TABĂRA

UN REVIRIMENT CALITATIV

REMARCABIL, DAR...
— Finalul celei de a Il-a man

șe a campionatului ne îndeamnă 
să privim retrospectiv evoluția 
hocheiștilor noștri. Se poate vor
bi despre un reviriment ? In ce 
constă acesta ?

— Lăsînd la o parte eterna 
rivalitate Steaua—Dinamo, care 
și acum ca și în alte ierni va de
cide titlul, disputele celorlalte 
trei participante la turneul final 
— Avîntul Miercurea-Ciuc, Agro
nomia Cluj și Petrol-Geologie — 
relevă un salt calitativ remarca
bil. Cel mai recent exemplu, 
partida Avîntul — Agronomia 
(5—5) în care jucătorii s-au stră
duit să dubleze cunoscuta com
bativitate cu preocuparea pentru 
jocul constructiv și în viteză. La 
aceste trei formații începe să 
dispară mentalitatea potrivit că
reia evoluțiile lor însemnau sim
ple acte de prezentă. în ce pri
vește protagonistele rămîn la 
părerea că Dinamo dispune de 
cel mai omogen lot în timp ce 
Steaua practică un joc combina- 
tiv, mult perfecționat.

— Peste 2 luni, la 28 februa
rie, ne vom prezenta la startul 
C. M. de la Ljubljana, în seria 
B. Lotul reprezentativ se află, 
probabil, în pregătiri febrile...

— Sînt convocați un număr de 
21 jucători, toți componenții ai 
echipelor Steaua și Dinamo. Din
tre cei mai cunoscuți : DUMI- 
TRAȘ, CALAMAR, VARGA, 
frații SZABO. Alături de ei singu
rul reprezentant al provinciei 
IULIU SZABO de la Avîntul 
Miercurea Ciuc. Alți jucători 
provinciali nu au întrunit sufra
giile selecționării. Dintre cei ti
neri sînt prezenți la lot IONIȚĂ

de la Steaua p. dmaasMftz IOR
DAN p FL. SGÎNCÂ.

Ne piop-irem pentru Lmbesa- 
na A9 n cnrnpcrtâre dt mai ono
rabilă. De lap: acesta este a 
obiectiv miermetrar al urm pian 
complex de preșâure. AnrreEO- 
ml principal, cer.odocccul VITE- 
ZLAV NOVACEK pe care fl se
condez la conducerea tehnică a 
echipei împreună cu antrenorul 
TIRON. și-a propus ca scop prin
cipal clasarea pe primul loc în 
grupa B a ediției 1970 a CAL 
organizată în țara noastră. Mo

A»

Interviul nostru cu ȘTEFAN IONESCU,

antrenorul secund al lotului național do hochei

mentan plecat în Gehoslovacia 
pentru o scurtă vacanță, Nova- 
cek va,.reveni la 3 ianuarie, dată 
la care pregătirile lotului vor fi 
reluate cu intensitate. Antreno
rul principal face eforturi pentru 
a-și încununa cei doi ani, cît va 
antrena naționala noastră, cu o

( performanță de onoare.
, .— Sînteți pentru prezența în 
lot a jucătorilor cu experiență și. 
palmares bogat ?

— Astfel de jucători au un 
rol deosebit în cadrul echipei, în 
sudarea liniilor. Dar nu rutina și 
palmaresul ne orientează în mun
ca de selecție ci vîrful de formă 
sportivă care poate fi atins în 
perioada competițională. Națio
nala cîștigă în valoare atunci 
cînd forma aceasta o dobîndesc, 
cu precădere, jucătorii cu expe-

de pregătire. Novacek mai are, 
în plus, autoritatea hocheiului 
cehoslovac.

Interviu consemnat de 
VIOREL BABA

POST-SCRIPTUM
Sportul acesta minunat, al vi

tezei și exactității care de multe 
ori, în feeria gheței, luminate, 
face să pălească chiar și aureola 
fotbalului, ne-a lăsat și după 
acest act al campionatului — a 
cita oară ? — un gust amar. Du
minică seara eternele rivale Stea
ua — Dinamo s-au încleștat în 
lupta pentru victorie. Publicul 
atras de „afiș" a fost mai nu
meros decît la alte meciuri. Co
piii au fost și ei mai mulți. Pu-

știe să aplaude ți să guste 
spectacol bun la patinoar. Dar 

dezagrează, dezaprobă în aceeași 
—Aturi duritățile, actele nespor- 
fre. ieșmle necontrolate, aflate 
șde*ea la limita de apropiere a 
muizanismubti. DinamovișUi con
duși in pnma repriză au dat to
nul. la 2—0 FLORESCU a pă- 
»c;t* gAeața pentru zece minu
te eliminat de arbitru iar BAȘA, 
TEXE ți FL. SG1NCĂ au folo- 
nt t.f arsenalul unui joc obstruc- 
ționut cu crose la patine și blo
carea violentă la mantinelă a 
adversarului fără puc, încercînd 
si echilibreze situația. Steliștii, 
mai realiști, au jucat simplu, pen
tru gol și nu pentru plata poli
țelor, realizînd în final un 5—0 
care spune totul. Cînd pe gheață 
au sărit copiii, bucuroși de vic
toria idolilor lor, dinamoviștii 
n-au mai salutat publicul cu 
acel gest, cunoscut, ridicînd cro
sele. Unii dintre ei au ridicat 
crosele dar. pentru a lovi... în co
piii de pe gheață... SCHEAU, 
BOLDESCU, FĂGĂRAȘ, iată 
numele „eroilor" care și-au ieșit 
din pepeni. Iată numele unor 
sportivi care nu înțeleg, nu știu 
cum să primească o înfrîngere. 
Dar votul de blam ce l-au ad- j 
judecat jucătorii s-ar cuveni acor- I 
dat aproape în egală măsură și 
antrenorilor pentru modul cum 
știu și au reușit să-și educe „e- 
levii", ca și secțiilor, cluburilor 
care neglijează aspectele educati
ve ale muncii de instruire. Spe
răm că vom afla cît mai curînd 
că s-au luat măsurile cele mai 
drastice, atît din partea clubu- I 
lui Dinamo cît și a comisiei de I 
disciplină a Federației de hochei. I

V. R. I

pentru cea mai izbutită epigra
mă. După cîteva gustate jocuri 
distractive de carnaval, se pro
duc în fafa sutelor de elevi 
Anca Agemolu, Cosma Brașo- 
veanu, Willy Donea... Orchestrele 
își predau ștafeta rînd pe rînd: 
orchestra Liceului „Gheorghe La- 
zăr“, apoi cea a Liceului nr. 27 
și a Liceului „Nicolae Bălcescu", 
acompaniindu-i pe soliștii de 
muzică ușoară — elevi. Ne fa
cem o datorie citind aici numele 
elevilor care, timp de trei 
zile (și chiar nopți...) au 
lucrat cot la cot pentru a asigura 
un cadru adecvat serbării frun
tașilor la învățătură: Marinescu 
Dinu, Cătană Gabriel, Liana Bră- 
nișteanu, Moldoveana Claudiu, 
Stoian Nana, Tarașman Alexan
dru și alții.

Expoziția .Aportul

OCT. UR.

Două imagini de la fru 
moșul carnaval organizat 
în cinstea fruntașilor la 

învățătură 
Fotografii: 

C. CONSTANTIN

la unirea
Transilvaniei cu România"

50 de de ia uni
rea Transilvaniei cu 
România.

Ea conține un ma
terial bogat: peste 
400 de manuscrise, 
foteg! afn, fotocopii 
manuale școlare, zia
re și reviste pedago
gice, medalii come
morative.

Printre 
diverse, 
expuse,
două panouri 
ce : „Situația

materialele 
dar 
se

unitar 
află și 
statisti- 
învăță-

mîntului românesc în 
anul J.918, înainte de 
unire, în România 
veche și în Transil
vania", precum și 
două hărți reprezen- 
tînd „învățămîntul li
ceal și superior" și 
„Învățămîntul profe
sional și tehnic în 
Republica Socialistă 
România" în perioa-

COSTIN BRATU

• Vechea moară de apă a 
gospodarului Gherman Du- 
roftei din satul Vătava — 
Mureș — ridicată în urmă cu 
120 de ani, din bîrne, scîn- 
iuri masive de fag și stejar, 
i fost demontată și adusă la 
Reghin. Ea formează nucleul 
anui „sat al satelor** — vii
toarea secție în aer liber a 
Muzeului etnografic din „o- 
rașul viorilor". Dincolo de 
ichelele șantierului se profi
lează silueta unei case țără
nești, veche de peste 3 seco
le, provenită din comuna Ho- 
dac. a 2 tipuri de case din 
îona montană și de cîmpie, 
acoperite cu șindrilă și paie, 
principalele anexe gospodă
rești.

• In cadrul Casei tineretu- 
Ini din Pitești t-a deschis un 
cenaclu literar purtînd nu
mele poetului Romanțelor 
pentru mai tirxiu — Ion Mi- 
nulesen. Debutul a fost făcut. 
Promisiunile încep să devină 
certitudini. La 17 ani conde
iul lui Nicolae Radu dove
dește că a trecut de perioada 
căutărilor de început. Poezia 
Luciei Turcea are în ea sem. 
nificații deosebite. 
DRAGOMIR ALEXANDRU

subredacția „Scînteii 
tineretului**

• De cîteva zile în orașul 
Piatra Neamț au început să 
funcționeze noi unități pentru 
servirea populației. în cartie
rul Foresta s-a deschis un 
centru de reparații radio-te- 
levizoare și un magazin 
mixt. Locuitorii orașului gă
sesc articole de îmbrăcă
minte. încălțăminte, tricota
je. Este darul pe care-I face 
cu prilejul Noului An, coo
perativele „Deservirea** și 
„îmbrăcămintea".

PRIMA TIPOGRAFIE 
DIN TG. MUREȘ

• Mai multă vreme un co
lectiv de specialiști din bi
bliotecile documentare și pu
blice ale municipiului Tg. 
Mureș au studiat bibliografia 
tuturor tipăriturilor apărute 
în acest oraș. Cu acest pri
lej, s-a stabilit că prima tipo
grafie a fost înființată aici în 
anul 1786, și a aparținut lui 
K. N. Adam. Cea dintîi tipă
ritură a fost o colecție de 
oînturi funebre.

V. IOAN

♦ „Vin păpușarii**. Iată o 
veste care în trecut făcea să 
se umple la refuz piețele și 
bilciurile. Marioare și Vasi- 
lache au rămas în amintire. 
In orașul Rm. Sărat activea
ză de mai multi ani o for
mație de păpușari, singura 
fie acest gen din județ. Zeci 
ie spectacole au adus aplau
ze meritate. Păpușarii stră
bat satele și pretutindeni sînt 
întîmpinați cu dragoste. în 
timpul liber ei oferă sprijin 
amatorilor. La solicitarea 
conducerii școlii din comuna 
Pogoanele, teatrul de păpu
șari din Rm. Sărat se ocupă 
de înființarea unei secții aici.

La cinematograful „Republica" 
din Capitală a avut loc, luni sea, 
ra, premiera filmelor „Aventurile 
lui Tom Sawyer" și „Moartea lui 
Joe Indianul", producții ale stu
dioului cinematografic „Bucu
rești’, în colaborare cu societatea 
pariziană „Franco-London Film".

La premieră au luat parte Ion 
Brad, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public. Regizorul Gheor- 
ghe Vitanidis a. prezentat publi
cului pe protagoniștii filmelor.

(Agerpres)

%Mt*-l4uck PE MI55ISSIPI

TE ECRANELE NOASTRE

Roland Domongeot
Marc. Dinapoii 

q,. Lucia Oeraim 
’ Marcela Rusu

Fory Eterle
Nicolae Gârdescu

■

s

O producție a studioului cinematografic București
• în colaborare cu Franco-London Film-Paris

'■ Roata: Mlhai Iacob, Wolfgang Liobenelner
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R. F. a GERMANIEI. — As
pect din timpul unui recent 
incident la Universitatea 

Ruhr din Dortmund

□ a □

palatul Car- 
pțeședintele 

Habib Bour-

TUNIS 23. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans
mite : Corneliu Mănescu, minis
trul de externe al Republicii So
cialiste România, care, la invita
ția ministrului de externe al Tu
nisiei, Habib Bourguiba-jr., face 
o vizită oficială în Tunisia, a 
fost primit luni la 
thagina, de către 
Republicii Tunisia, 
guiba.

Cu acest prilej, 
mân a transmis 
Bourguiba un salut cordial din 
partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolăe Ceaușescu.

ministrul ro- 
președintelui

„DECADA CĂRȚII
ROMÂNEȘTI"

LA MOSCOVA
MOSCOVA 23. — Cores

pondentul Agerpres, N. Cris- 
toloveanu, transmite : Luni s-a 
deschis la Moscovă „Decada 
cărții românești", organizată 
cu prilejul celei de-a 21-a a- 
niversări a proclamării repu
blicii. La Comitetul de stat 
pentru tipărituri de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al Uniu
nii Sovietice a fost organiza
tă o expoziție a cărții româ
nești.

Grant Martirosian, vicepre
ședinte al comitetului, a sub
liniat cu acest prilej interesul 
cititorilor sovietici față de li
teratura și arta românească. 
Au luat cuvîntul, de aseme
nea, A. G. Țukanova, vicepre
ședinte al conducerii centrale 
a Asociației de prietenie so- 
vieto-române, poetul K. Ko- 
valgi și A. I. Sadețki, șef de 
secție la Editura pentru lite
ratură, traducători de litera
tură beletristică românească.

Teodor Marinescu, ambasa
dorul României la Moscova, 
a arătat în cuvîntul său că 
alături de numeroase alte ma
nifestări din domeniul relații
lor culturale și științifice, de
cadele cărții românești în 
U.R.S.S. și ale cărții sovietice 
în Republica Socialistă Româ
nia contribuie la cunoașterea 
reciprocă, la întărirea colabo
rării și prieteniei dintre cele 
două țări și popoare.

In cel de-al 13-lea an al „invaziei*4 micilor 
automobile „Volkswagen" pe piața nord-amc- 
ricană (au record dacă ținem seama că au fost 
vîndute 520 000 mașini liliput vest-germane) 
guliverii industriei automobilistice americane 
au hotărît să treacă la contraofensivă. La șase 

, saptămîni după ce Ford a făcut cunoscută 
intenția de a construi un „anti-Volkswagen“. 
cel mai mare concern automobilistic din 
lume „General Motors" anunță prin vocea 
autorizată a președintelui Consiliului de pro
iectări, James M. Roche : „Vom răspunde 
repede și decisiv provocării lui Volkswagen".

Intr-un articol din categoria „indiscrețiilor 
dirijate" WALLSTREET JOURNAL aduce 
amănunte pe marginea „declarației de răz
boi" a lui Roche. • Aflăm, astfel, că pînă cel 
mai tîrziu în ianuarie 1970 redutabilul „an
ti—VW", mini-automobilul „General Motors" 
va fi pe piață. Numele său de proiect: „X.P. 
887". Actualmente, VW are o producție a- 
nuală de 800 000 de mini-automobile dintre 
care peste jumătate sînt desfăcute pe piața 
nord americană-

Cu o producție inițială anuală de 500 000 
de bucăți, „General Motors" intenționează 
să scoată bestsellerul automobilistic vest-ger- 
man de pe piața S.U.A și, eventual, să-1 
concureze și pe alte piețe.

„X.P.887" este gîndit. așa cum informează 
WALLSTREET JOURNAL, „în cele mai a- 
vansate coordonate ale mini-automobilului“. 
El ar urma să fie cu 25 de kilograme mai 
ușor și cu 15 cm mai scurt decît liliputul 
VW. Motorul va prezenta noutăți în com
parație cu cel al concurentului său vest- 
german și, lucru neobișnuit la automobilele 
americane, va fi construit folosindu-se alu
miniul. Ceea ce este, însă, pare-se, cel mai

Mulțumind, șeful statului tuni
sian a adresat, la rîndul său, pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România 
urări de sănătate și fericire per
sonală, iar . poporului român 
prosperitate și progres. Au fost 
abordate, în continuare, proble
me care interesează cele două 
țări. Interlocutorii au constatat, 
cu satisfacție, că între România 
și Tunisia s-au statornicit traini
ce raporturi de prietenie, colabo
rare și cooperare economică fruc
tuoasa, bazate pe principiile res-* 
pectului și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile inter
ne, respectării suveranității fie
cărei țări. Cei doi oameni de 
stat au constatat că între Româ
nia și Tunisia există mari posi
bilități de diversificare a acestor 
relații, spre binele ambelor po
poare.

Șeful statului tunisian a oferit, 
luni la palatul Carthagina, un 
dejun în cinstea ministrului afa
cerilor externe al României și a. 
persoanelor care îl însoțesc. în 
aceeași zi, Corneliu Mănescu a 
avut întrevederi cu Ahmed Ben 
Salah, secretar de stat pentru 
problemele economiei și planifi
cării, și cu Sadok Mokaddem, 
președintele Adunării Naționale. 
Apoi, la secretariatul de stat al 
afacerilor externe al Tunisiei au 
început convorbirile oficiale în
tre miniștrii afacerilor externe ai 
României și Tunisiei.

în cursul aceleiași zile a avut 
loc ceremonia semnării acordului 
româno-tunisian privind regimul 
vizelor între cele două țări. Sea
ra, Corneliu Mănescu a oferit, în 
saloanele hotelului „Hilton“, un 
dineu în cinstea omologului său, 
Habib Bourguiba-jr.

In imediata apropiere a Șai- 
gonului au avut loc ciocniri 
între trupele guvernanțentale 
și forțele patriotice — relatea
ză corespondentul agenției 
France Presse. După cum a 
anunțat un purtător de cuvînt 
al Administrației saigoneze, o 
companie de infanterie, însăr
cinată să apere posturile de 
aprovizionare din apropiere 
de Nhong Trach (25 km de 
Saigon) a fost atacată de u- 
nități patriotice care i-au pro
vocat pierderi foarte grele. 
Este pentru a doua oară în 
ultimele trei zile'tind forțele 
patriotice își semnalează pre
zența atît de aproape de ca
pitala sud-vietnameză.

rrxzâ La orizont. Cine-1 va cîștiga ? Șeful 
c e parlamentului industriei automobilistice 
<£■ Mimtriiil comerțului al S.U.A. declară 
că „■■■ ■niomobilul General Motors va 
contribui cu siguranță la echilibrarea balan- 
țri de pliți a Statelor Unite". Tot atît de 
optimist se arată și unul din directorii co- 
mcTcisK ai «lui ..General Motors**, William 
I wwi : -Vom ciștiga piețele... Am prevă
zut chiar și echilibrarea pierderilor pe care 
ie vom avea prin concurarea propriilor 
noastre «odele mai mici, de genul Opel

Date noi despre
mini-automobile

fost vîndute în S.ILA. 950 000 de automo
bile din import (cu 200 000 mai multe decit 
în anul precedent), dintre care circa 60 la 
sulă de proveniență Volkswagen. în 1905 
veniturile din exportul de automobile erau 
de două ori mai mari decît cheltuielile a- 
mericanilor pentru automobile de import. 
Calculele făcute pentru anul acesta arată 
că americanii au cheltuit pentru automobile 
și piese de schimb din import o sumă a- 
proape echivalentă cu cea reprezentînd va- 
lo;|rea exportului de automobile „made în 
S.U.A.".

„Războiul mini-automobilelor" se contu-
•

Kadett". De cealaltă parte a baricadei, 
domnește, de asemenea, optimismul. Stuart 
Perkins, președintele lui „Volkswagen of 
.America Inc (reprezentanța comercială a 
Iui XW in S.U.A) declară redactorului lui 
DER SPIEGEL : „Avansul nostru în ma
terie de mini-automobile e o armă bună. Și, 
oricum, dacă Detroitul va construi mini-auto- 
mohile sint sigur că interesul mondial pen
tru cumpărarea de mini-automobile va 
crește. Lucru care nu ne va dezavantaja".

Al cui optimism este îndreptățit, urmeavă 
să vedem în Aiitorul nu prea îndepărtat.

EM. RUCÂR

REDACȚIA SI ADMINISTRAI IA 1
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DUPĂ TRATATIVELE

Eliberarea
navei-spion

PHENIAN 23 (Agerpres). — 
Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană de presă anunță că 
în cursul tratativelor dintre 
reprezentanții S.U.A. și R.P.D. 
Coreene de la Panmunjon, gu
vernul american a semnat un 
document în care cere scuze 
pentru spionajul și actele ostile 
comise de nava militară spion 
„Pueblo**, care a pătruns în a- 
pele teritoriale ale R.P.D. Co
reene și dă asigurări că nu se 
vor mai comite în viitor astfel 
de acte împotriva R.P.D. Co
reene. Agenția citată mențio
nează că guvernul R.P.D. Co
reene, luînd în considerație 
scuzele și asigurările date de 
guvernul american, va expulza 
echipajul acestei nave.

La Phenian, un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Ex
terne al R.P.D. Coreene a fă
cut o declarație în care se a- 
rată că „imperialiștii americani 
care au încercat în mod per
sistent să acopere actele cri
minale ale echipajului navei 
spion „Pueblo44 în cele din 
urmă și-au dat seama de impo
sibilitatea de a se degaja de 
responsabilitatea ce le revine 
și au fost nevoiți să ceară 
scuze guvernului R.P.D. Co
reene". Capturarea navei spion 
americane „Pueblo", a decla
rat purtătorul de cuvînt. a 
fost un act de legitimă exerci
tare a dreptului de suveranita
te al R.PD. Coreene și de 
pedepsire a agresorului. Mem
brii echipajului navei spion 
americane, care au comis acte 
criminale de spionaj, trebuiau 
aspru pedepsiți, in conformi
tate cu legile R.P.D. Coreene. 
Dar. !uindu-se in considerație 
faptul că ei și-au recunoscut 
deschis activitatea criminală, 
au cerut clemență în repetate 
rinduri. precum și de faptul 
că guvernul american și-a ce
rut scuze și a dat asigurări 
că nu va mai repeta aseme
nea acte, guvernul R_PD. Co
reene a hotărît să expulzare 
echipajul navei -Pueblo*. aflat 
in detențiune. Purtătorul de 
cuvînt a menționat insă că 
nava propriu-zisâ. întregul e- 
chipament și armele instalate■me.e

DE LA PANMUNJON

echipajului
„Pueblo**

la bordul ei au fost confiscate 
de guvernul R-P-D. Coreene.

Agenția A.C.T.C informează, 
pe de altă parte, că coman
dantul navei -Pueblo* și mem
brii echipajului au adresat gu
vernului R-P-D- Coreene o 
scrisoare exprim lud gratitudi
nea și profundele mulțumiri 
pentru actfil umanitar datorită 
căruia ei se vor putea întoarce 
la familiile lor. Ei și-au expri
mat totodată hotărirea de a nu 
mai comite aser-.erea acte in 
viitor și au mulțumit pentru 
tratamentul uman de care 
s-au bucurat in timpul deten
țiunii.

♦
WASHINGTON 23 (Ager

pres). — Departamentul de 
Stat al S.UA a dat publici
tății o declarație in care a- 
nunță câ echipajul navei 
„Pueblo" a fost pus în liber
tate luni la Panmunjon. Mem
brii echipajului vor fi supuși 
unui examen medical, după 
care urmează să sosească în

Recent a fost semnat la Bonn 
an Protocol pentru stabilirea 
listelor de mărfuri pe anul 1969, 
in baza Acordului comercial pe 
termen luț încheiat între Re
publica Socialistă România și 
Republica Federala a Germa
niei. pe perioada 1964—1969.

La exportul * românesc sînt 
prevăzute : produse chimice, ma
șini. produse siderurgice, pro
duse ale industriei lemnului, 
produse xpetroliere. confecții, 
tricotaje, produse agro-alimen- 
tare etc., iar la import : instala
ții mașini și utilaje, produse ale 
industriei siderurgice, aparate de 
măsură și control, produse chi-

A fost, de asemenea, semnat 
un protocol al Comisiei mixte 
de cooperare, care a analizat 
căile de dezvoltare a cooperării 
tehnico-economice dintre * cele 
două-țări.

CAMERA Deputății or din Ita- «

Călătoria spre Lună 
a navei „Apollo-8**

Amănunte privind desfășurarea zborului 
în cursul zilei de luni \

C£âtoris rpre Luni a navei 
cosance -ApoUo-8^ a continuat 
« se desfițoere htm fără md- 
dente. Membni echipajului. cof- 
moacnța Frank Borman, James 
LoceU fi Anders. ca co-
mzuâcst d totul se desfășoară 
normei, conform programului de 
zbor.

Programul zilei de luni a fort 
destul de încărcat. Printre misiu
nile îndeplinite a figurat și ^cu
rățirea* celor trei pile de com
bustibil de la bord. Acestea sini 
baterii electro-chimice care folo
sesc reacția dintre oxigen și hi
drogen pentru obținerea curen
tului electric p a apei potabile 
folosite de echipaj. Ele înlocuiesc 
instalația din cabina spațiala 
„Apollo-7", al cârd echipaj se 
plingea de mirosul de clor al a- 
pei. Acum acest neajuns a fast 
total înlăturat.

In timpul celor 10 rotații in 
jurul satelitului natural al Pă- 
mintului, cosmonauții vor efec
tua o serie de misiuni. Printre 
acestea se află fotografierea su
prafeței Lunii. Reperarea unor 
zone posibile de aterizare pentru 
cstronauții care vor fi trimiși pe 
Lună și se ca încerca o eventuală 
observare a epavelor sondelor 
lunare sovietice și americane. In 
același timp, James Lovell va 
trebui să repereze și să identifi
ce o serie de stele cu ajutorul 
instrumentelor de navigație, iar 
Borman va trebui să verifice in
strumentele de navigație și tra
iectoria navei.

Nava cosmică „Apollo-8" a in
trat luni, la ora 22,29 (ora Bucu- 
reștiului), în zona de atracție a 
Lunii, unul din momentele cele 
mai dificile ale primei călătorii 
a oamenilor pînă în imediata a- 
propiere a satelitului natural al 
Pamîntului. Momentul tranziției 
vehiculului spațial de la atracția 
terestră la cea lunară nu a pre
zentat dificultăți. Nici unul din 
cei trei cosmonauți — Frank 
Borman, James Lovell și William 
Anders — nu a avut vreo senza
ție deosebită.

Zona cosmică în care a intrat 
acum .„Apollo-8" poartă numele 
de „Ecliigravisferă". Ea se si
tuează la punctul precis unde a- 
tracția terestră și cea ă Lunii se 
echilibrează, adică la aproxima
tiv 326 000 km de Pămînt. 
,,Apollo- 8" a atins această zonă 
cu viteza cea mai redusă din 
cursul întregii călătorii, 3 573 km 
pe oră, dar imediat ce o va de
păși își va spori din nou viteza, 

lia a acordat luni dupa-amiaza 
votul de învestitură guvernului 
de centru-stînga prezidat de Ma* 
riano Rumor. In favoarea gu
vernului au votat t351 deputați 
ai coaliției, iar împotriva lui 247 
deputați. Doi deputați s-au ab
ținut de la vot.

Camera Deputaților a aprobat 
în aceeași ședință și prevederile 
bugetare pînă la sfîrșitul lunii 
februarie 1969.

Parlamentul intră acum în 
vacanță, urmînd a se întruni din 
nou la începutul anului viitor.

CU PRILEJUL celei de-a 21-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii, Asociația de prietenie Ja
ponia—România a organizat luni 
la Tokio o adunare festivă.

Președintele asociației, H. Ku- 
rado, a adresat cu ocazia acestei 
sărbători poporului român un 
mesaj de felicitare. Atașatul cul
tural al Ambasadei române la 
Tokio, Marian Pavelescu, a vor
bit apoi despre semnificația a- 
cestui important eveniment. In 
continuare au fost prezentate fil
me documentare românești și 
diapozitive despre vizita în a- 
cest an în România a unor 
membri ai asociației

gocială asupra 
de producție și

X
CONGRESUL' extraordinar 

al Partidului Socialist din 
Franța (S.F.I.O.), întrunit la 
Puteaux, a hotărît, cu 1664 
de voturi pentru, 367 contra 
și 836 abțineri, fuzionarea 
formațiunilor politice care 
au compus Federația stîngii 
democratice și socialiste în- 
tr-un singur partid, care ar 
urma să poarte denumirea 
de Partidul Socialist. Se pre
vede ca Congresul constitu
tiv al noului partid să aibă 
loc în primăvară.

Congresul a adoptat o de
clarație de principiu, în care 
se pronunță pentru înlocui
rea proprietății capitaliste cu 
proprietatea 
mijloacelor 
de schimb.

Lucrările
fost marcate de puternice 
disensiuni între reprezen
tanții diferitelor tendințe, 
care la un moment dat, a- 
menințau S.F.I.O. cu scin
darea. Deputatul Georges* 
Guille, conducătorul grupări^ 
„tradiționaliste**, s-a împ<ț* 
trivit proiectului de fuziune 
și și-a exprimat refuzul de 
a colabora în cadrul «aceleiași 
formațiuni cu monitorii clu
burilor republicane. Potrivit 
agenției France Presse, acest 
punct de vedere este împăr
tășit de mai mulți activiști ai 
S.F.I.O. !.‘
.   i-, ! ...... '............ —■ — 

Congresului au

pină cînd se va înscrie pe orbite# 
circumlunară. Înscrierea pe of 
ceasta orbită este ^prevăzută & 
oibâ loc marți, la ora 12,08 
Bucureștiului), nava urmînd 
fectueze cele 10 revoluții 
rul Lunii cu o viteză relâtiviffde 
4 aO km pe oră.

Luni, telespectatorii ad avut 
prilejul să urmărească o a doua 
transmisie televizată de la bor
dul navei. Tjeci de milioane de 
telespectatori au putut vedea o 
imagine dară a Pâmîntului vă
zut de la o distanță de 320000 
km. Se puteau vedea foarte clar 
America de Sud și regiunile de 
sud-cest ale Statelor Unite. Cos
monauții au descris apele de pe 
Pămînt ca fiind căzute intr-o cu
loare albastră, iar cîmpunie și 
munții îr.tr-un verde pronunțat 
și maro. Emisfera sudică era c- 
coperită de pături groase de 
nori.

CONGRESl/L
P.S.I.ll.P.

SIA ÎNCHEIAT
Ll/CRÂRILE

ROMA 23. — Corespondentul 
'Agerpres, N. Puicea, transmite: 
In încheierea lucrărilor Congre
sului al II-lea al P.S.I.U.P., care a 
avut loc la Napoli, delegații au 
aprobat în unanimitate textul ți
nui apel adresat oamenilor mun
cii italieni. în apel se exprimă 
solidaritatea cu lupta poporului 
vietnamez, se cere îndepărtarea 
bazelor militare americane de pe 
teritoriul Italiei și ieșirea țării 
din N.A.T.O. „Pentru a face fa
ță noilor sarcini pe cars situația 
internă și internațională le pune 
în fața întregii stingi italiene* se 
arată în apel, P.S.LU.P. va des
fășura o muncă de întărire a par
tidului la toate nivelurile, baza
tă pe dezvoltarea democrației in
terne, pe circulația de idei, pe 
participarea întregului grup de 
conducere — central și local — 
la discutarea și elaborarea hotă- 
rîrilor care privesc activitatea 
partidului în toate sectoarele". 
Modificările la statut prevăd, în
tre altele, sporirea numărului 
membrilor Comitetului Central • 
la 101 persoane, desființarea 
funcției de președinte al Comi
tetului Central al partidului.

LA MOSCOVA a avut 
ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru comerțul exte
rior, la care au participat de
legații din țările membre ale 
C.A.E.R. : R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
Republica Socialistă România, 
R. P. Ungară, U.R.S.S., precum 
și o delegație iugoslavă. în ca
litate de observatori au partici
pat reprezentanți din Cuba.

Comisia a constatat că acor
durile pe termen lung (1966— 
1970) se îndeplinesc în general 
cu succes. Se așteaptă ca la fi
nele anului 1968 schimbul reci
proc de mărfuri să depășească 
cu peste 11 la sută realizările 
din anul 1967.

LUÎND cuvîntul în fața A_ 
sociației presei străine din Ber
linul occidental, Willy Brandt, 
ministrul afacerilor externe z al 
R. F. a Germaniei, a afirmat, 
printre altele : „In anii viitori, 
posibilitatea unei reevaluări a 
mărcii vest-germane nu este de 
înlăturat, dacă, de exemplu, 
noi parități monetare vor fi fi
xate de către o conferință in
ternațională și dacă o asemenea 
reformă trebuie 6ă fie în fa
voarea comerțului*4.

un oraș născut pe vatra unui sat, un oraș în care a fost adunata parca, toata 
lumina soarelui...4

Cea mai puternică senzație 
pe care o încerci, dacă a- 
juhgi la Velenie într-o dimi
neață cu soare, este aceea 

. ci- unui „oraș alb" : un oraș 
în care a fost adunată, parcă, 
toată lumina soarelui. Sen
zația se accentuează atunci 
cînd afli că istoria orașului 
se învecinează, în zonele ei 
adînci, mai mult cu poezia 
decît cu arhitectura. Nu în- 
fîmplător, cei care o evocă 
trăiesc— observi aceasta pe 
chipul lor — un fior prin 
excelență liric...

Cum s-a născut orașul ? 
S-â născut așa cum se nasc 
toate orașele — după ce se 
fac studii, schițe, proiecte. 
Dar, spunînd aceasta, n-am 
spus totul ; pentru că, în ca
zul orașului sloven Velenie, 
studiile ;au avut ca element 
de referință nu numai latura 
economică — de la care to
tuși s-a pornit, datorită am
plei dezvoltări a minei de 
lignit existentă aici — ci 
și pe cea psihologică. 
Proiectanților — mi se 
povestește — li s-a spus 
astfel : „Ați proiectat multe 
orașe. De data aceasta, avem 
nevoie de un oraș cu totul 
deosebit. Un oraș pentru mi- 

' neri. Un oraș în care mine
rii, după ce ies din mină, să 
aibă atîta lumină, încît 
compenseze insuficiența 
în subteran".

Proiectanții au studiat 
pografia locului din zeci

sd 
ei

to- 
de

„Orașul solar"

o/ minerilor
■V-

unghiuri, pentru a găsi — 
și au găsit — unghiul de 
construcție care să permită 
„aducerea soarelui în oraș. 
Amplasarea orașului s-a fă
cut pe un unghi în pantă — 
poziție determinată și de 
existența unui relief pigmen
tat cu ondulații și păduri — 
și, astfel, indiferent în ce po
ziție s-ar afla pe cer, soarele 
„se așează" cu fața spre oraș. 
Concepția de construcție s-a 
bazat, toată, pe acest efect 
optic, iar rezultatul este a- 
cela că orașul arată ca o a- 
devărată grădină, „aerisit" 
cu spații mari între blocuri, 
cu zone de verdeață, arbori 
și flori, care compun, împre
ună cu fațadele blocurilor, 
un ioc de culori fascinant și, 
.în același timp, odihnitor 
pentru ocni.

Suportul dezvoltării orașu
lui a fost și rămîne mina. 
Orașul Velenie — deși a a- 
părut pe hartă abia acum 
10 ani — a devenit sediul 
celui mai mare centru car
bonifer, nu numai al Slove
niei, dar și al Republicii So
cialiste Federative Jugosla
via. Interlocutorii mei — 
specialiști în industria căr
bunelui — îl situau chiar în 
rîhdul celor mai mari din 
Europa. Statisticile, în lim
bajul lor sobru și exact, o 
confirmă. Minerii din Vele
nie produc anual impresio
nanta cantitate de 3.000.000 
tone de cărbune, iar rezer
vele existente — chiar și la 
nivelul acestei impresionan
te cifre I — sînt calculate 
pentru o durată de zeci de 
ani.

Orașul — ca viitoare„ca- 
pitală a cărbunelui" —a fost 
în așa fel conceput încît el 
însuși să constituie un pilon, 
un veritabil pilon, akacestei 
dezvoltări spectaculoase. Mai 
exact, un pilon spiritual. 
Conducătorii orașului, cu

I»

T

care am stat de vorba, mi-au 
explicat câ procesul indus
trializării localității, o dată 
început, a avut ca prim re
zultat un adevărat exod de 
tineri din mediul rural spre 
industrie. Iar după opinia 
interlocutorilor/mei, integra
rea lor în acest proces e cu 
atît mai rapidă cu cît orașul 
îi „adoptă mai repede și mai 
deplin, oferindu-le acele con
diții care să ducă la „urba
nizarea" lor. v

Orașul — îmi explica se
cretarul local al Uniunii ti
neretului — s-a născut ca 
un organism complex și, în 
același timp unitar. Cons
trucțiile sociale — blocuri, 
magazine etc. — au văzut 
lumina zilei în paralel cu 
cele „destinate comunicării 
spirituale" cu oamenii : cen
trul școlar minier, unde se 
pregătesc anual 400 de spe
cialiști, liceul teoretic, în 
care învață peste 800 de e- 
levi, clubul tineretului, casa 
de cultură a orașului, cele 
două cinematografe, barul 
de noapte etc.

Fiecare clădire, fiecare in
stituție — și mai ales cele 
destinate nevoilor spirituale 
ale orașului — se impun 
printr-o autentică persona
litate arhitectonică și, toto
dată, prin perfecta lor în
cadrare în armonia ansam
blului. Casa de cultură este 
o adevărată explozie de fan
tezie arhitectonică. Privită de 

sus, de pe terasa celui mai 
înalt bloc al orașului care 
are 18 etaje, seamănă cu o 
navă gata de lansare pe ape. 
Pereții exteriori sînt placați 
cu aluminiu și produc, atît 
ziua, la lumina soarelui, cît 
și seara, la lumina reflec
toarelor, reflexe fascinante, 
care amețesc și îneîntă o- 
chiul. Sala de spectacole este 
o bijuterie a genului. Scena 
înaintează și se retrage spre 
public, se înalță și se coboa
ră, pe baza unui sistem au
tomat de dirijare. Acustica 
concurează cu cea a marilor 
săli de concerte ale lumii. 
Datorită unor tuburi și plăci 
de aluminiu, perforate la 
distanțe infime, din trei în 
trei cm., se asigură o rezo
nanță ce subliniază totul, 
chiar și ecoul pașilor pe 
scenă.
Pe aceleași coordonate < 

bitioase se înscrie și actrv.• 
tatea Casei de. cultură, ani
mată, în egală măsură, de 
forțele proprii — formații 
artistice alcătuite din tineri 
elevi și mineri — și de forțe 
artistice prestigioase, apar- 
ținînd marilor orașe din a- 
propiere — Maribor, Ljubl
jana, Zagreb. Pe baza unor 
contracte încheiate cu casa 
de cultură, aici, în timpul 
verii, se deplasează, pentru 
„stagiuni speciale", colerti-, 
vele teatrelor și operelor din 
marile orașe. Velenie recep
tează astfel, la el acasă, spec
tacole artistice și muzicale 
de mare valoare și, în ace
lași timp, își creează și își 
dezvoltă propriile sale forțe 
artistice.

Velenie, oraș născut pe 
vatra unui sat, primește din 
plin — prin construcțiile sale, 
prin viața care-l animă — 
proiecția de raze a unui 
viitor generos.

C. PRIESCU

S.UA

