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DIN MUN'CIPIUL BRAȘOV
Proletari din toate tarile, uniți-vă!

Tn cursul zilei de joi, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Maxim Berghianu, 
Manea Mănescu, Iosif Banc, pre
cum și tovarășii Gheorghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brasov al P.C.R., și Cons
tantin Cirtînă, prim-secretar al 
Comitetului municipal Brașov al 
P.C.R., au făcut o vizită de lucru 
tn întreprinderi industriale din 
orașul Brașov. Conducătorii de 
partid și de stat s-au întîlnit cu 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
cu reprezentanți ai comitetelor de 
direcție, interesîndu-se de condi
țiile create pentru îndeplinirea 
prevederilor celui de-al 4-lea 
an al cincinalului.

Vizita a început cu Uzina de 
autocamioane — una din cele mai 
puternice unități economice de la 
poalele Tîmpei. La intrare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători sînt salutați cu 
căldură de tovarășii Gheorghe 
Trică, directorul general al Uzi
nei, Constantin Suțiu, secretarul 
comitetului de partid, și de cei
lalți membri ai comitetului de di
recție. Sînt prezentate noile ti
puri de autocamioane, printre 
care și autocamionul de 7 tone 
cu cabina semiavansată. Directo
rul general al uzinei informează 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
asupra stadiului lucrărilor de dez
voltare a uzinei și preocupărilor 
pentru diversificarea fabricației. 
Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. indică o mai mare atenție 
pentru creșterea eficacității inves
tițiilor, precum și pentru ridica
rea performanțelor tehnice 
ale autocamioanelor. Sînt vizitate 
secțiile motor, presaj, șasiu, 
capotaj și montaj general. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu se inte
resează de eficacitatea măsurilor

luate pentru perfecționarea orga
nizării producției și muncii. So 
apreciază introducerea urmăririi 
fabricației cu ajutorul te
leviziunii industriale — intrată re
cent în funcțiune — precum și lu
crările de autoutilare.

Pretutindeni, constructorii de 
autocamioane au întîmpinat cu 
căldură, cu dragoste pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
oaspeți. Secretarul general al 
C.C. al P.C.R. s-a oprit la dife
rite locuri de muncă, a stat de 
vorbă cu lucrători, a felicitat 
colectivul pentru realizările înre
gistrate în ultima vreme, subli
niind necesitatea unor eforturi 
sporite ale specialiștilor pentru 
scurtarea termenelor de asimilare 
a noilor tipuri de autocamioane 
și realizarea lor la nivelul per
formanțelor mondiale.

Conducătorii de partid și d? 
stat se îndreaptă apoi spre uzina 
..Rulmentul", unde în cursul ac
tualului cincinal s-au construit 
noi secții de fabricație. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți con
ducători sînt întîmpinati dc tova
rășii Gheorghe Badea, director.il 
general al uzinei, Vicențiu Apcl- 
zan. secretarul comitetului de 
partid, și ceilalți membri di co
mitetului de direcție. Directorul 
general informează asupra stadiu
lui și perspectivelor de dezvolta
te a uzinei. în prezent, această 
unitate economică exportă produ
se în peste 30 de țări, produse 
ce se bucură de o bună apre
ciere pentru performanțele lor 
calitative. întreaga uzină poarlti 
amprenta noului. Halele luminoa
se, utilajul modem, de înaltă teh
nicitate, demonstrează grăitor 
efectele politicii partidului nos
tru de industrializare socialistă a 
țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu

și ceilalți conducători vizitează 
noile secții de cuzineți, tratament, 
rectificare și montaj, oprindu-se 
lingă mașinile modeme, discutînd 
cu muncitorii, apreciind hărnicia 
și iscusința colectivului care își 
aduce contribuția la ridicarea ni
velului industriei noastre con
structoare de mașini. Oaspeții sînt 
informați despre preocupările 
specialiștilor pentru continua îm
bunătățire a calității produselor, 
pentru sporirea competitivității a- 
cestora pe piața mondială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șo interesează îndeaproape de efi
cacitatea economică a producției, 
recomandînd comitetului de di
recție să studieze posibilitatea u- 
nei mai raționale folosiri a forței 
de muncă, a scăderii ponderii per
sonalului auxiliar.

Obiectivul următor al vizitei : 
Uzina „Tractorul". Aici, condu
cătorii de partid și do slat sînt 
întîmpinați de tovarășii Emil O- 
niga, directorul general al uzi
nei, și David Șerbănoiu, secreta
rul comitetului de partid. Oaspe
ții merg să vadă calculatorul e- 
Icetronic în curs de montare în 
uzină. Directorul genei al mfot- 
mcază cu privire la modul în 
care este asigurată pregătirea 
cadrelor, prezintă măsurile luate 
pentru perfecționarea sistemului 
informațional și dc evidența cu 
?;u,oml calculatorului. Conducă
torii de partid și de stat subli
niază necesitatea utilizării efici
ente a calculatorului în perfec
ționarea sistemului de planificare 
a procesului dc producție. Sînt 
vizitate apoi noile secții de tra
tament termic și acoperiri galva
nice, apreciindu-.se condițiile de 
muncă, productivitatea utilajelor 
— din care multe sînt executate 
în uzină. în secția de montaj,

oaspeții fac cunoștință cu noile ® 
tipuri de tractoare — printre care 
tractorul viticol V-400 de 40 CP, 
indicînd să se acorde o atenție " 
sporită creșterii rentabilității pro
duselor. A

Un ultim popas se face la 
Uzina nr. 2, întreprindere care 
concură la fabricația autocamioa- £ 
nelor. Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu și ceilalți conducători sînt în
tîmpinați de tovarășii Olimpiu A 
Munteanu, directorul uzinei, și 
Vasile Diaconescu, secretarul co
mitetului de partid. Este prezen- 
tată o expoziție cu produsele u- 
zinei. Oaspeții se interesează în
deaproape de calitatea carbura- £ 
toarclor, de condițiile create pen
tru. realizarea sporurilor de pi o- 
ducție prevăzute în anul 1969. 
Se indică să se întărească dis
ciplina contractuală, să se îmbu
nătățească activitatea în cadrul 9 
planului de cooperare.

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în întreprinderile bra- 9 
șovenc a prilejuit o puternică 
manifestare a dragostei și atașa- 
meniului oamenilor muncii din W 
municipiul Brașov față de parti
dul și statul nos'n>, față dc con- a 
ducătorii să‘, a hotăririi lor fer- ™ 
me de o. traduce în viață sarci
nile trasate de cel de-al IX-lea a 
Congres și Conferința Națională" 
a partidului, obiectivele planului 
pe 1969. Oamenii muncii din A 
municipiul Brașov sînt animați * 
de voința de a lucra neobosit în 
vederea îndeplinirii și depășirii 
angajamentelor luate în întrece
rea declanșată în întreaga țară — 
pentru realizarea prevederilor ™ 
cincinalului.
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SE APROPIE SESIUNEA DE EXAMENE

IANUARIE - 
LUNĂ DE EMOȚII 

STUDENȚEȘTI
Prevederile 

pianului pe anul 
1969 prind viață

Din primele zile ale lunii 
ianuarie, prevederile planu
lui pe anul 1969, anul hotă- 
rîtor al cincinalului, prind 
viață. Deși sarcinile actuale 
privind producția globală 
sînt mai mari și mai com
plexe din punct de vedere 
calitativ, primele rezultate 
înregistrate de unele minis
tere economice sînt îmbucu
rătoare. Astfel, pînă în sea
ra zilei de 8 ianuarie, mi
nerii din Valea Jiului, din 
Oltenia și din alte bazine 
carbonifere ale țării au ex
tras peste prevederile pla
nului Ia zi circa 10 000 tone 
de lignit și aproape 7 000 
tone huilă. In același inter- 

întrea- 
circa 
peste

vrii,- siderurgiștii din i 
ga țară au elaborat 
1340 tone dc fontă 
sarcinile de plan.

Depășiri însemnate 
înregistrat într-o serie 
sectoare ale industriei chi
mice, precum și în sectorul 
prelucrării țițeiului. In pri
mele șapte zile ale anului 
s-au produs peste cantita
tea prevăzută aproape 560 
tone de îngrășăminte azo- 
toase și o cantitate însem
nată de cauciuc sintetic. Ra
finăriile au realizat aproape 
4 000 tone benzine de cali
tate superioară, motorine, 
hidrocarburi aromate pen
tru chimizare, uleiuri mine
rale.

s-au 
de

„CAMPANIA" DE IARNA A MECANIZATORILOR

CU CE APORT VA ÎNSCRIEȚI
IN REALIZĂRILE ÎNTREPRINDERII?

In aceste zile, cînd întreaga activitate a mecanizatorilor 
este concentrată în ateliere, pe fluxul reparațiilor, întreprin
derea pentru mecanizarea agriculturii Caracal aduce cu 
o uzină. In atelierele — devenite neincăpătoare — în remi
ze, Ia magazii, în toată curtea peste tot oameni și mașini, 
zumzet de motoare. Tot ceea ce se realizează acum : repara
ții, revizii, cunoașterea noilor mașini intrate în dotare, 
cursul de pregătire profesională, constituie o dovadă eloc
ventă a faptului că în activitatea mecanizatorilor nu există 
pauze. Prezența lor pe frontul recoltelor fiind astfel puternic 
marcantă chiar și atunci cînd timpul face imposibil lucrul în 
cimp.

— 1968 a fost un an de mari 
solicitări și pentru mașini — 
aDrecia inginerul șef Octavian 
Tudoran. După un an de 
lucru în condiții de secetă 
excesivă aproape că nu e- 
xistă tractor, semănătoare sau 
altă mașină agricolă folosită 
care să nu solicite reparații. 
Iată de ce sînt prezenți, aici, 
pe fluxul tehnologic al repa
rațiilor, majoritatea mecaniza
torilor. Toate mașinile și trac-

toarele trebuie să ne treacă 
atent prin mină.

Privind o situație analitică, 
de ultimă oră a bilanțului con
tabil în curs de definitivare 
și după ce-i dădu-se de știre 
secretarului comitetului U.T.C., 
continuăm discuția. Aflăm, 
astfel, că în 1968, beneficiul 
întreprinderii a fost cu peste 
un milion lei mai mare decît 
cel planificat.

— 4 150 000 lei beneficii — 
verifică încă o dată 
șef situația ce o 
față. Anul 1968 
cheiat cu bune
cu reparațiile, însă, 
cam prost. Din 130 de 
toare, cite erau prevăzute a 
fi reparate la zi nu sînt gata 
decît 67; 85 de pluguri din 
228, două remorci din 21... 
Toamna ploioasă ne-a cam 
întirziat în cîmp. Totuși, cred

nu

Individul vine din 
fauna comercială, 
cu siguranță și arc 
principii fixe : 
fac zgomot, nu mă
bagă nimeni în sea
mă ! Și face...

Intr-un atelier, 
abia sosit, suficien
tul strîmbă din 
nas. Pe el să nu-1 
înveți, c-a mai vă
zut. Maică-sa l-a 
născut cu șublerul 
în mină. Ce-i ăia 
meșter, ce-i aia dis-

în gură. Ca să se știe 
că ne-am emanci
pat ! Ce contează pă
rul alb, învățătura 
de carte, experiența 
și alte fleacuri ? 
Prejudecăți ! Acum 
sînt alte timpuri, 
oamenii nu mai au 
răbdare, unde mai 
pui că se nasc cu 
știința în dovleac, 
cum tine cangurul 
puiul in marsnplu. 
Ce-i trebuie Iui 
matematică, grama-

ciplină? Să fie bă
gat în seamă de Ia 
început și să nu i se 
mai tină pogribanii- 
le că i-a fost de-a- 
juns. Intr-o lună 
dă gata un sector 
de scule și tot mai 
afirmă că ceilalți 
sînt proști, cretini 
și așa mai departe. 
Dacă cineva vrea 
să învețe, apoi nu 
el va fi acela, sînt 
destui care au Ia 
să se uite...

Țîfnosul 
nasul sus 
bună ziua, 
uită nici în
nici în stingă, 
școală a stricat pu
pitrele și s-a răstit 
Ia profesori, cărțile 
Ie-a aruncat în șanț 
și în locul plaivazu
lui a pus chiștocul

carieră ful- 
jucărie. Cu 

grijă pentru 
sale vocale

ce
cu 
dă 
se

ăsta 
nu 
nu 

dreapta
la

inginerul 
avea în 

l-am în- 
rezultate, 

stăm 
trac-

N. COȘOVEANU

(Continuare in pag. a IlI-a)

sfîrșit, se poate evidenția și

NECONCLUDENT LA ACEASTĂ
ÎNTREBARE (Continuare tn pag. a IlI-a)

ADRIAN VASILESCU
I. D. DANCEA

PETRE DRAGULEA 
ZOLTAN FOKT
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• NEAMȚ

• Curs rg inițiativei • „Nici o absență nemo- 
tivafă". „Nici un rebut din partea tinerilor". 
„Fiecare minut folosit cu valoare maximă pen
tru producție".

Miracolul zăpezii operează și în înfățișarea orașului modificări ce-i dau, pentru un timp, alte valențe. Orașul trece 
astfel prin iarnă, purificat, primenit, oferind și în felul acesta o amplă varietate a peisajului său

„Cel mai mic consum de combustibil, fubre- 
fianți și piese de schimb la 10.000 km parcurși" 
• Specializare și permanentizare în sectoarele 
de bază ale C.A.P.

Minutul felicită, minutul acuza — Cu micro
fonul prin uzină — Vitrina cu rebuturi • 35.000 
de tineri antrenați la acțiunile de muncă volun- 
tar-patriotică.

(în pag. a 3-a, extrase din scrisorile orga
nizațiilor județene U.T.C. Mureș, Caraș-Se- 
verin, Neamț și Sibiu).

• Activități proprii ale organizației pentru ridi
carea calificării profesionale • Opinia de masă 
în procesul muncii.

• ORGANIZAȚIILE U.T.C. DE LA
I.M.A. - CARACAL RĂSPUND ÎNCĂ

Lumea universitară este domi
nată în aceste zile de pregătirile 
ce se fac în vederea susținerii 
sesiunii din iarnă. Pretutindeni 
în facultăți se distinge o atmos
feră de muncă intensă, de activi
tate febrilă la cursuri și semina
rii, în sălile de lectură ale bi
bliotecilor. Profesorii, asistenții 
răspund cu solicitudine avalan
șei de întrebări din partea stu
denților, se organizează nenumă
rate discuții menite să ușureze 
„descifrarea", pătrunderea sen
sului unor capitole sau prelegeri, 
se completează conspecte, se re
văd cursurile, caietele de note 
bibliografice. Anul acesta exa
menele studenților se desfă
șoară într-o perioadă de e- 
forturi maxime în toate dome
niile de activitate, într-o perioadă 
în care organizațiile U.T.C. îji 
stabilesc angajament^ concrete, 
își precizează obiective și mă
suri care să-i mobilizeze pe ti
neri la o participare mai activă

în îndeplinirea sarcinilor ce stau 
în fața unităților din industrie și 
agricultură, la dezvoltarea econo
miei naționale, pentru a face ca 
tineretul patriei să se înscrie cu 
o contribuție de prestigiu la în
trecerea ce se desfășoară între 
organizațiile județene ale parti
dului. Sînt fapte care au produs 
un puternic ecou în rîndul stu
denților, care-i stimulează, îi în
deamnă să învețe cu mai multă 
rîvnă, cu mai multă pasiune.

Amfiteatrele cunosc zile de 
maximă și febrilă activita
te. In facultățile din Bucu
rești prezența la cursuri este 
bună, iar calitatea dezbateri
lor din seminarii denotă preo
cupare pentru studiu. Este îm
bucurător că deși se apropie 
sesiunea, deși studenții și-au 
sporit eforturile în pregăti
rea examenelor, programul zil
nic al cursurilor și semina
lilor este riguros respectat. 
Secretarul comitetului U.T.C.

al Academiei dc studii econo
mice, Constantin Boștină și-a ex
primat convingerea că sesiunea 
de examene din ianuarie-februa- 
rie, cu toate că se va desfășura 
sub semnul unei exigențe sporite, 
va înregistra un bilanț rodnic. în 
sensul acesta există numeroase 

■garanții. Este vorba despre fapiul 
că lucrările de control au fost 
notate în mare majoritate cu ca
lificative de 8, 9 și 10. Organi
zațiile de tineret din Institut au 
găsit cheia unei mai eficiente con
lucrări cu catedrele de speciali
tate în ceea ce privește intensi
ficarea activității de cercetare 
științifică, sporirea gradului de 
atractivitate a acesteia, ajungîn- 
du-se la rezultate promițătoare. 
In

f T1F

PLANURILE ACTIVITĂȚILOR CULTURALE DE MASĂ SLREVERSUL LOR

tică. limbi streine ? 
Dacă are condiție 
fizică și ureche mu
zicală ajunge să 
cînte la ghitară 
electrică și să dea 
din fund la locantă. 
Asta-i 
ger. nu 
puțină 
corzile
o să primească Dis
cul de Aur șl cînd 
o să treacă peste 
Canalul Mînecii o 
să-i învețe el pe 
beatlesi cum se cîș- 
tigă o pîine.

Că mai absentea
ză de la serviciu, 
că nu se duce la se
ral unde a ajuns ca 
să-și amine liceul,

(Continuare 
tn pag. a ll-a)

Prolog în... gară. Gara, a- 
ceastă poartă modernă de in
trare in oraș, te întîmpină cu 
un peron larg, odihnitor și cil 
o clădire care respiră bun gust 
și ospitalitate. La numai cîțiva 
pași de gară, însă, fiindcă am 
venit pentru probleme de 
cultură, ne rețin atenția două 
clădiri : una micuță, hirbuită, 
in care e înghesuită o librărie, 
ți alta la care ți-e frică să 
privești mai lung, mai apăsat, 
ca nu cumva să nu intre în 
pămînt și jumătatea care i-a 
mai rămas Ia suprafață : cine
matograful... Printre celelalte 
case, acestea două sînt ca doi 
ologi într-o echipă de atletism. 
Cu toate că ni s-a cam strins 
inima, nu am contractat încă 
nici o prejudecată în legătură 
cu ansamblul activităților cul
turale din Titu.

căreia îi slujește, străjuiește o 
ușă care ar trebui să fie larg 
deschisă. Nu pot face cunoștin
ță cu clubul orășenesc din Titu- 
Gară, decît privindu-1 prin fe
reastra prăfuită. O cameră cu 
pereți murdari, două mese de 
șah cu pătrățele decolorate, în
conjurate de scaune, dintre care

— Spuneți-mi, vă rog, clubul 
nu funcționează duminica ?

— N-a mai fost deschis de 
nu-știu-eînd...

Plec mai departe, spre Cămi
nul cultural din Sălcuța, sat 
suburban, aflat la vreo 2 km 
de Titu-Gară. Și aici e tot în
chis și tot prin fereastră tre-

lul. Cu o minge de cauciuc cît 
pumnul!

Și, pe cînd dorința zecilor de 
tineri din Sălcuța de a-și pe
trece în mod plăcut timpul li
ber trebuie să se rezume la su
rogate. cu efecte educative 
nule, în cămin: două magneto- 
foane, un pick-up, un televizor,

au fost lăsate baltă".Titu, toate .
Această „luare în primire" nu 
înseamnă, așa cum e de așteptat, 
o stimulatoare acțiune de îndru
mare a căminului sătesc de că
tre un colectiv de activiști cul
turali calificați, ci doar o „ex- 
propiere" a bunurilor căminului 
care urmează să fie transpor-

rea acțiunilor locale prin infu
zie de cultură din partea ora
șului, Inițiată și condusă da 
casa de cultură.

Ce spun
e ?

t1

Locate și con
cepții ruginite
Deși e duminică, ora 11, un 

lacăt, ruginit ca și concepția

A VOCAȚII
UMBRELOR

doar
lalte
cele __ . . ___ .
grămadă. Intr-un colț, o sobă, 
și ea ruginită, fără burlane, pă
tată de var.
privind toate astea !...

Mă apropii de un grup 
tineri care discută în stradă.

ffl

unul stă în picioare, cele- 
sînt trîntite în pozițiile 
mai nefirești, claie peste

Te apucă frigul
de

buie să privesc cabinetul direc
torului de cămin, sala de festi
vități și biblioteca înghețată 
într-o harababură indescriptibi
lă. Impresia de adormire, pe 
care ți-o lasă aceste interioare 
e compensată de gălăgia tine
rilor care, din cauza ploii, joa
că fotbal pe culoarul căminu-

un aparat de radio și peste 2 000 
de volume suportă, de luni de 
zile, un penibil regim de ca
rantină. „Am avut în sat o ac
tivitate destul de bogată : tea
tru, cor, seri distractive — ne 
declară învățătorul Ilie Precu- 
pețu, dar de cînd ne-a luat în 
primire Casa de cultură din

late la Titu-Gară, plus lacătele 
de la ușile căminului cultural, 
care atestă faptul că luarea în 
primire e în plin curs de des
fășurare. „Urbanizarea" activi
tăților cultural-educative din 
sat nu poate însemna naveta 
culturală a sutelor de tineri din 
Sălcuța la Titu-Gară, cl ridica-

„N-am vrea să dăm impresia 
că sîntem lipsiți de modestie, 
dar să știți că am fost dați ca 
exemplu pe județ pentru felul 
în care ne-am alcătuit planul 
de activitate" — ne spune tova
rășul Virgil Grigorescu, direc
torul Casei de cultură din Titu.

I-am comunicat ce am văzut 
la clubul din Titu-Gară și la 
Sălcuța și am primit următorul 
răspuns :

„Localul afectat clubului da 
aici este necorespunzător. Peste 
puțin timp vom avea un alt 
local și atunci vom organiza 
acțiuni permanente. La Sălcuța, 
într-adevăr, nu merg toate cum 
ar trebui, dar Ia Casa de cul
tură care se află la Titu-Tîrg, 
la 2 km de aici, ca și la Bra
niște, comună subordonată, ac-

FLORIN CABA

(Continuare tn pag. a ll-a)
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PLANURILE ACTIVITĂȚILOR CULTURALE OE MASĂ Șl REVERSUL LOR

(Urmare din pag. I) 

ttvitățile culturale merg bine. 
Merg bine — în afara «joilor 
tineretului» și a «serilor dis
tractive» din oraș — adaugă, 
totuși, tovarășul director — și 
asta din lipsa unor spații cores
punzătoare și din cauză că unii 
tineri nu se comportă civilizat".

Cit de „obiective" sînt con
dițiile prin care se justifică 
lipsurile recunoscute (mai sînt, 
însă, și alte lipsuri, după cum 
vom vedea mai tîrziu), o dove
desc cîteva spicuiri din planul 
de activitate al casei de cultu
ră : „Bilunar, se vor organiza, în 
colaborare cu organizația de ti
neret, seri pentru tineret" ; 
„Săptămînal (simbăta) se vor 
organiza seri de dans" ; „Per
manent vor avea loc activități 
distractive la club, ce 6e vor 
organiza tn colaborare cu co
mitetul U.T.C., lutndu-se mă
suri ca sala să fie bine dotată" ; 
«joile tineretului» sînt trecute, 
și ele, cu un întreg șir de acti
vități instructiv-distractive.

Termenii, după cum vedem, 
sînt categorici : bilunar, săptă
mînal, permanent. Care e, însă, 
reversul lor practic 7 Ni-1 de
monstrează faptele : a) Nu se 
prevede nici o formă de acti
vitate permanentă de informare 
șl educare politică a tinerilor,

toate sarcinile educației politi
ce fiind îngrămădite pe umerii, 
care adesea s-au dovedit firavi, 
ai „expunerilor", planificate în 
colaborare cu comitetul orășe
nesc U.T.C. la mari intervale 
de timp (una pe lună) și ținute

Directorul casei de cultură 
laudă, așadar, un plan lacunar, 
și nici acela îndeplinit... O ple
doarie pentru umbre ?

...Argumente în plus în spriji
nul acestei păreri am găsit la 
Casa de cultură din Titu-Tîrg,

nul, pe altul. Nu găsesc afișul 
decît într-un tîrziu, cu ajutorul 
femeii de serviciu, într-un colț 
întunecat ; ca să-l citesc, trebuie 
să aprind un chibrit. Ora înce
perii nu e, însă, aceea de pe 
afiș. Filmul — aflu — începe

cinematografele din Titu erau 
primele pe regiune din punct 
de vedere al încasărilor.

Deasupra sălii . de spectacole, 
la etaj, este clubul. O tameră 
mijlocie, cu un televizor și o 
masă la care se joacă remy. Mai

pe aici, dar nu cunosc nici un 
fel de activitate permanentă la 
casa de cultură. înainte, mai a- 
veam cîteva formații artistice : 
un cor care a luat premiu pe 
țară, echipă de teatru, de dan
suri ; acum, în afară de teatru, 
nu mai e nimic. Sîntem la doi 
pași de București, dar singurul 
spectacol pe care l-am văzut la 
Titu a fosț o reprezentație, cam 
penibilă, a unor acrobați din

AVOCAȚII UMBRELOR
la altele și mai mari (una la o 
lună și jumătate).

b) Nu s-a planificat nici o 
formă a educației estetice, fie 
prin cercuri de cultură gene
rală, fie prin cercuri de creație 
artistică ; nu există nici o for
mă de activitate care să vină 
în întîmpinarea solicitărilor 
tehnico-științifice ale tinerilor 
din oraș.

c) Nu există nici un ciclu te
matic de manifestări care să 
confere un profil și o perso
nalitate casei de cultură și, în 
general, planul dă impresia de 
eterogen, de mozaic făcut la 
voia hazardului, din șabloane.

unde ne-am continuat investi
gațiile.

Lumea intrâ,

lumea iese...
Sala de festivități a casei da 

cultură c spațioasă, elegantă. In 
seara aceasta de duminică — mi 
s-a spus — „va rula un film". 
Ce film, la ce oră — asta nu 
poți afla decît întrebînd pe u-

„cînd se adună lumea", dar 
lume, după cum văd, nu prea 
vine. Cauza acestei penurii de 
spectatori, în afara calității pu
blicității, e „disciplina" de fier 
— cam ruginit fierul ăsta ! — 
pe care forul ce difuzează fil
mele în județul Dîmbovița o 
impune celor două cinemato
grafe din Titu. Acesta trimite 
aici aceleași filme care au mai 
rulat, săptămîni în șir, în pe
rioada în care orașul aparținea 
fostei regiuni București. Așa că, 
planul de încasări nu urcă nici 
o dată la peste 58 la sută, deși

sînt două jocuri de table (ta
blele, din lipsă de mese, se țin 
pe genunchi). Din cei aproxi
mativ 40 de tineri înscriși, doar 
opt pot să desfășoare ceea ce în 
planul de muncă al casei de 
cultură se numește „activitatea 
de club". Există, e drept, și un 
magnetofon, dar e ținut sub 
cheie. Tinerii vin, joacă o par- 
tidă-două de table și pleacă. Ei 
vin de fiecare dată cu o spe
ranță și pleacă acasă cu o 
dezamăgire. Să ascultăm măcar 
cîteva din aceste speranțe și 
dezamăgiri : „Eu vin deseori

Timișoara". (Bobia Petre, teh
nician veterinar).

„Eu vin aici tocmai de la 
Tămșani, de la 5 km. Sîmbătă 
și duminică seara, fiecare ar 
vrea să se distreze, să vadă 
ceva interesant. Dar ceea ce ve
deți acum, în seara aceasta, e 
tot ce se poate vedea întot
deauna. Citesc în ziare atttea 
lucruri frumoase despre unele 
case de cultură și cluburi din 
țară și, de fiecare dată cînd vin 
încoace, sper să găsesc măcar 
ceva asemănător" (Cosmănescu 
Alexandru, tehnician horticol).

Rutina plictisitoare a „activi
tăților de club" e dublată de un 
procedeu straniu : o dată cu în
ceperea filmului, tinerii sînt e- 
vacuați din club, ca să sporeas
că numărul de clienți ai cine
matografului. Dacă nu acceptă 
compromisul, drumul spre casă 
e liber... Mai tîrziu, directorul 
casei de cultură ne-a lămurit, 
laconic : „Nu putem ține clu
bul deschis după ora opt seara". 
Să-i dăm atunci program de 
grădiniță cu orar redus ?

Una din principalele cauze 
ale lipsei de puls viu, de ini
țiative tinerești. în activitatea 
Casei de cultură din Titu, e 
slaba colaborare între instituția 
de cultură și organizațiile 
U.T.C. Tovarășul Ioniță Dumi
tru, secretar al Comitetului o- 
rășenesc U.T.C., ne-a asigurat 
că există o chezășie trainică a 
acestei colaborări : birou) secre
tarului și cel al directorului de 
cămin sînt ușă-n ușă, așa că ei 
se pot vedea foarte des. Totuși, 
așa cum arată faptele, această 
vecinătate nu a avut nici o con
secință la nivelul vieții de zi cu 
zi a organizațiilor U-T.C. din 
oraș, în cadrul cărora nu s-a 
discutat niciodată problema ac
tivităților de la casa de cultură.

...Drept care, epilogul acestor 
însemnări vor trebui să-1 scrie 
— și, sperăm, cît mal repede — 
șl Casa de cultură din Titu și 
comitetul orășenesc U.T.C....

LA O

ACTUALITATEA
LA CE LUCRAȚI?

O revistă a studenților 
de la I.P.G.G.

„FULMEN", nr. 1

SUFICIENTUL

Atelierul pictorului SABIN BALAȘA Am venit sfi-î punem o «ingură în
trebare : la ce lucrați în prezent și care e«te concepția dv. despre aceste 
lucrări în perspectivă ?

— Pregătesc o expo
ziție pentru toamna 
anului viitor la Bucu
rești și una pentru 
cea a lui 1970 la Pa
ris. Nu mă interesea
ză succese răsunătoa
re : modestia pe oare 
mi-o impun este 
rezultatul severității 
față de ceea ce fac. 
față de arta mea. Sînt 
un promotor al cultu
lui pentru om, pen
tru natură, apreciez 
canoanele grecești 
de frumusețe, cred tn

omagiul adus omului 
prin idealizarea for
melor sale, cred tn 
epocă și nevoile epo
cii. Arta nu permite 
repetări, ea se cere 
ca o necesitate con
temporană.

în prezent lucrez 
la două picturi mo
numentale pentru 
Universitatea din Iași 
(intitulate „Omagiu" 
și „Aspirație") și la 
o compoziție pe tema 
răsooalei moților, 
„Gorunul lut Horia",

în care am urmărit o 
metaforă pe margi
nea acestei drame, 
plctînd In prim plan 
o „pieta" pe ldeea 
baladelor populare 
românești. Pregătesc 
un film pentru Festi
valul de animație de 
la Annecy (Franța) 
din iunie 1969. Sub 
titlul provizoriu „Ver
tij" afirm nevoia și 
capacitatea omului 
de a visa.

O. u.

Peisajul publicistic studențesc s-a îmbogățit cu încă o re
vistă, „Fulmen", organ al Comitetului U.T.C. din Institutul de 
petrol, gaze și geologie. Apariția revistei coincide cu aniver
sarea a 20 de ani de existență a institutului ; eforturile la car? 
se angajează studenții prin editarea acestei publicații consti
tuie și un omagiu adus muncii promoțiilor anterioare și dască
lilor, strădaniei comune de a asigura economiei naționale spe
cialiști de Înaltă valoare. In cuvintul introductiv prof. dr. 
docent Mihai Bogdan, rectorul Institutului menționează c* 
„Denumirea aleasă — „Fulmen" — trebuie înțeleasă în sensul 
că revista își propune să aprindă în mintea și sufletul studenți
lor pasiunea pentru muncă, studiu și cultură, dragostea de pa
trie să le înnobileze spiritul".

In primul număr citim un articol jubiliar cu prilejul aniver
sării a 20 de ani de la Înființarea institutului, anchete studen
țești, articole pe marginea unor acțiuni ale organizațiilor de 
tineret din facultăți, cronici culturale, versuri ale studenților.

Urăm noii reviste studențești drum bun !
A. V.

(Urmare 
din pag. I)

să-și disperează pă
rinții, ce, astea-s 
probleme 7 Cine nu 
s-a distrat Ia tine
rețe 7 Cine nu a 
mai călcat strîmb? 
pe el să-I lăsațl In 
pace, pe el să nu-1 
supăraji cu cereri 
care mai de oare 
mai absurde. Nu 
știți ce-i aceea o 
personalitate 7 Păi 
să vă spună dineul! 
Personalitatea este

individul care luptă 
împotriva societă
ții șl dacă e nevoie 
șl împotriva lui în
suși. S-a înțeles 7 
Lui, supraomul, lă- 
sați-1 libertatea de 
a face ce știe. Nu-1 
tulburați, nu-1 admo
nestați, nu-1 zăr- 
ghițf la cap cu sfa
turile voastre. Arc 
instinct, are stil, 
are de toate. Vre
mea, lui o să-l dea 
dreptate, o să vedeți 
dumneavoastră. Șî-

atunol ce-i ipocrizia 
asta : să facă cum 
a făcut toată lumea 
din moșl-strămoșl : 
să-și tocească coa
tele pc băncile șco
lii, să-și strioe ochii 
pe pagini neintere
sante, să asculte de 
cel mal bătrlnl? Cu 
instinctul Iul de se
midoct o să ne facă 
praf.

Ce spuneți, nu ar 
fl vremea ca din 
timp să-l mal dăm 
nițel pantalonii jos 7

T E LE VI

Ing. MIRON GHEORGHE
adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C. 

NE VORBEȘTE DESPRE t

FINALA PE JARĂ A 
OLIMPIADEI STRUNGARILOR

In prima parte a lunii februarie, la Brașov, și-au dat tntll- 
nire 96 de tineri ciștigătorl ai Olimpiadei strungarilor desfă
șurată Ia nivelul județelor. La Uzina de autocamioane, locul de 
desfășurare a Olimpiadei tinerilor strungari, ajunsă tn faza 
finală, organizată de C.C. al U.T.C. tn colaborare cu U.G.S.R. 

Ișl M.I.C.M., tineri venlți din diferite întreprinderi ale țării vor 
avea prilejul să-și etaleze cunoștințele de specialitate măiestria 
profesională. Etapele premergătoare Întrecerii de la Brașov, 
dotată cu trofeul „Strungul de aur" — rezervat firește celui mal 
bine pregătit dintre concurențl — au angajat tn competiție a- 
proape 30 000 de tineri, stimulați astfel să-și perfecționeze pro
pria pregătire ajutați să pășească mai adine In tainele acestei 
frumoase meserii. Aș dori să menționez că „Olimpiada strun
garilor" și-a dovedit de-a lungul desfășurării sale din plin uti
litatea și caracterul instructiv, clștigîndu-și un loc principal 
între mijloacele utilizate de organizațiile U.T.C. pe linia stimu
lării la tineri, a pasiunii pentru profesia pe care și-au ales-o.

Din bucuriile vacanțeiPE AGENDA DE LUCRU A CENTRULUI 
DE CERCETĂRI PENTRU PROBLEMELE 

TINERETULUI

ARTIȘTI STRĂINI 
CWtlOIHVOHA 

IN POMAVIÂ
In sălile noastre d? 

concerte sau pe scenele 
teatrelor lirice vor poposi 
în primele luni ale anului 
dirijorii Karl Schmidt- 
(Austria), Lawreance Fos
ter (S.U.A.) Fietro Argen
ta și Masenlo Frenta 
(Italia) Kurt Masur (R.D. 
Germană), Miroslav Ber- 
nid (R. S. Cehoslovacă). 
Soprana Amelia Benve- 
nuti din Italia (va cînta 
Ia Cluj și Timișoara, so
prana Alir Manuklan din 
Turcia va cînta la Opera 
Română din București, 
tenorul bulgar Ivan Di
mov urmează să susțină 
mai multe roluri pe sce
nele teatrelor lirice din 
Cluj șl Iași, basul Sieg
fried Vogel din R.D. 
Germană va cînta la Iași 
și Timișoara, iar tenorul 
Vagin Mirukian din 
U.R.S.S. va cînta la Cluj, 
Brașov șl Constanța.

In aceeași perioadă vor 
mai întreprinde turnee în 
țara noastră Orchestra 
Radlotelevizlunil franceze 
și formația de muzică u- 
șoară „Five to one" din 
Anglia.

I. S.

ÎNTREPRINDERILE agri
cole de stat și cooperativele 
agricole de producție au în
ceput să planteze în sere to
mate. castraveți, vinete și ar
dei. Ele vor cultiva, în primul 
ciclu de producție al acestui 
sn 335 hectare. Produsele 
vor ij recoltate și desfăcute 
pe piață începînd din luna 
martie.

DATORITA SLOIURI- 
LOR de gheață ivite în sec
torul românesc al Dunării, 
Direcția generală a naviga
ției civile „Navrom" a dis
pus întreruperea curselor 
de pasageri și mărfuri pe 
tot șenalul navigabil. In 
toate porturile au fost lu
ate măsuri pentru acostarea 
și acordarea de asistență 
tehnică tuturor navelor sur
prinse în zonele cu condiții 
atmosferice nefavorabile.

DIN CAUZA condițiilor 
nefavorabile provocate de 
starea vremii Ministerul 
Transporturilor Auto, Nava
le și Aeriene a suspendat 
temporar cursele aeriene de 
călători și mărfuri spre și de 
Ia Satu Mare. S-au luat mă
suri pentru reluarea cît mai 
grabnică a traficului pe aceas
tă direcție.

VEȘTI ECONOMICE
Centrul de cerce

tări pentru proble
mele tineretului în
treprinde anul acesta 
noi studii și acțiuni 
în scopul sprijinirii 
procesului de cunoaș
tere și educare a tine
rilor. In mai multe în
treprinderi din Bucu
rești, Arad, Buzău și 
Brașov — se efectu
ează investigații de 
ordin sociologic, psi
hologic și economic a- 
supra modului de in
tegrare în muncă a

absolvenților școlilor 
profesionale și tehni
ce. în vederea găsirii 
unor soluții mai efi
ciente pentru ridica
rea activității social- 
politice și cultural-e
ducative a tineretului 
sătesc, se cercetează, 
în diferite comune din 
județele Ialomița, Su
ceava șî Maramureș, 
schimbările survenite 
în pregătirea profesio
nală și cunoștințele 
generale ale tineretu
lui rural, în conștiin

ța și modul de viață 
al acestuia.

Sub egida aceluiași 
centru, se întocmește 
o monografie cu pri
vire la afirmarea 
personalității tînărului 
și dezvoltarea iniția
tivei în perfecționarea 
muncii de educare. 
Ea are la bază expe
riența unor organiza
ții U.T.C. din Bucu
rești, Timișoara și 
Galați.

Planul tehnic al industriei noastre construc
toare de mașini prevede, pentru anul in curs, 
asimilarea a peste 900 de produse noi. Tn aten
ția constructorilor stâ, în continuare, diversifi
carea producției și ridicarea permanentă a ni
velului ei tehnic, corespunzător cerințelor pieței 
mondiale.

Tn afara utilajelor complexe necesare echi
pării unităților industriilor chimice, siderurgice, 
ușoare, alimentare, aflate în construcție, pe 
agenda noilor produse ale anului T969 vor 
figura tractoare specializate pentru diferite lu
crări, escavatoare hidraulice, construcții navale 
și de material rulant, mașini unelte de preci
zie, printre care și strunguri Carusel cu co- 
mandă-program, utilaje pentru industria textilă.

de autoturisme de oraș. Prototipul unui astfel 
de autoturism — Dacia-1100" — a devenit 
de pe acum familiar. Multiplicat în 2 000 de 
exemplare de către Uzina de autoturisme din 
Colibași, care reușește această performanță no
tabilă la mai puțin de 6 luni ae la intrarea în 
funcțiune, „Dacia-1100" circulă astăzi pe 
toate drumurile țării.

IN LIBRĂRII Anul 1969 marchează startul producției pla
nificate de autoturisme fabricale tn țara noa
stră. Potrivit prevederilor se vor produce 12 000

Informăm cititorii — și mai ales cititoarele 
noastre — că Tn primele zile de muncă, fabrica 
TRICOLANA a trimis în magazine peste 30 000 
de produse, bluze de damă, pulovere, veste etc. 
Ele sînt realizate din melană (fibră tip lînă 
românească) și fire relontex.

De la Ministerul Industriei Ușoare aflăm că 
în comparație cu 1968, primul an de funcționa
re, anul acesta fabrica își mărește capacitatea 
de producție de peste 3 ori. Pentru toate vîrstele 
Tricolana va trimite în magazine produse reali
zate în 280 de modele.

* * * : STUDII DE LITERATURA COMPARATA — E.A., Iei 11,50. 
OCTAVIAN PASCĂLUȚA : „Ucigașul va veni singur", E.T., col.

Aventura, lei 6,50.
N. LUPU : „Cetatea Sibiului", Ed. Meridiane, lei 9.
GH. VASARU : „Izotopii stabili", Ed. Tehnică, lei 15,50.
FLORIN ZAGĂNESCU : „Din istoria aviației românești", E.D.P., 

lei 1,35.
DICȚIONAR DE BUZUNAR ROMAN-RUS, E.S., lei 18,50.
I. ROVENȚA : „Plante floricole perene de parcuri și grădini", 

Ed. Agrosilvică, lei 8.

PREZENȚE ROMÂNEȘTI 
PE MERIDIANELE LUMII

In acest an țara noastră 
participă la 70 de tîrguri 
și expoziții internaționale. 
Cele dinții prezențe ro
mânești ale anului, pe me
ridianele lumii, sînt men
ționate în calendarul aces
tei luni. Este vorba .de sa
lonul internațional al 
mobilei, care se va deschi
de la Paris in ziua de 16 
ianuarie și de Tîrgul in
ternațional de la Gand- 
Belgia, care va funcționa 
începînd de la 31 ianuarie.

La salonul internațional

de mobilă de la Paris, 
manifestare la care se vor 
confrunta produse de spe
cialitate din numeroase 
țări europene, România 
participă pentru a treia 
oară. întrucât salonul pa
rizian are o importanță 
orientativă în ce privește 
linia mobilei moderne, 
țara noastră va prezenta 
anul acesta cîteva garni
turi de dormitoare, sufra
gerii și camere de zi, pre
cum și garnituri de mobilă 
stil.

BECKET
rulează la Festival (orele 9,30 ;
13 ; 16,45 ; 20) ; Modern (orele
10 ; 13 ; 16.30 ; 20).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Republica (orele :
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21) ; București (orele 9;
11.15 I 13,30 : 16,30 ; 18,45 ; 21). 

ACUZATUL
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

ASTĂ SEARA MA DISTREZ
rulează la Feroviar (orele 8,45; 
—15,30 în continuare; 18; 20,30; 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Excelsior ta
rele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45).

DRUMUL SPRE SATURN, 
SFÎRȘITUL SATURNULUI 

rulează la Capitol (orele 9—
16.15 în continuare : 19,45).

MOARTEA LUI JOE INDIA
NUL

rulează Ia Victoria (orele 9;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 16 ;
18.30 ; 21) ; AVENTURA (ore
le 8,30 ; 11 ; 13,30). /

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la Doina (orele 9;
12,15 ; 16 ; 19,30) ; Grivîța (ore. 
le 10 : 13 : 16 ; 19.30) : Floreas- 
ca (orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30). 

LUSTRAGIUL

rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
20,30).

MARIANA, AGENTUL 0555 
rulează Ia Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

SPARTACUS
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
19).

11,00 — Limba rusă — lec
ția a 39-a (reluare).

11.30 — Limba spaniolă —
lecția a 40-a.

12,00 — închiderea emisiu
nii «le dimineață

17.30 — Telex TV.
17,35 — Actualitatea în agri

cultură.
17,50 — Actualitatea în in

dustrie. Șantier 
1969.

18,05 — Limba spaniolă — 
lecția a 40-a (relu
are),

18.30 — La porțile cunoaște
rii — emisiune pen
tru tineret.
• Zîmblți, vă rog ! 
(IV). Inițiere în arta 
fotografică.
• Echilibru pe 5

ZI U N E
mm (IV). Inițiere 
în patinaj.

19,00 — Telejurnalul de sea
ră.

19,40 — în direct: Trans
misiune de la Insti
tutul Meteorologic 
București;
Emisiune realizată 
de Aristide Buhoiu, 

20,00 — Teleglob — emisiu
ne de călătorii geo
grafice. Chile.

20,20 — Desene animate. 
20,30 — Reflector.
20.45 — Film artistic : „De

doi bani speranță".
22,15 — Studioul muzical, 

„Istoria instrumen
telor muzicale",

22.45 — Telejurnalul de
noapte.

23,00 — închiderea emisiu
nii.

ANIVERSARE
Tovarășul CEZAR TABAR- 

CEA din București, bulevar
dul Aviatorilor nr. 23, sec
torul 1, ne-a adus aminte că 
se vor împlini 10 ani de cînd 
a început să fie locuit Com
plexul de cămine studențești 
„Regie" — cel mai mare com
plex de acest gen din țară. 
Firește, motiv de satisfacție 
dacă n-ar exista totuși... un 
DACA, despre care noi am 
mai publicat o notă în ziar.

„Deși a trecut atlta timp, 
ne scria corespondentul nos
tru, cei aproape 10 000 de 
■tudențl oe locuiesc aici, cînd 
pleacă sau vin de la cursuri 
cu tramvaiul 12, sînt nevoițl 
să străbată 100 m prin gropi 
și moloz. Cînd e vremea bună 
te înghite praful, cînd plouă 
te înghit noroaiele".

Direcția drumuri și spații 
verzi din cadrul Consiliului 
Popular al municipiului 
București — căreia i-am tri
mis sesizarea — ne răspun
de : „Vă facem cunoscut că 
s-a pus în vedere I.C.M. 5 
executarea lucrărilor de re
facere a pavajului pe trotua
rul sting și carosabilul de 
pe bulevardul Regie".

In încheierea răspunsului 
trimis redacției se spune că 
„in caz de nerespectarea ter
menului de refacere a lucră
rilor (31.XII.68) se vor apli
ca sancțiuni conform..."

Termenul nu a fost respec
tat. Pînă vom afla ce sanc
țiuni se vor aplica — și aș
teptăm să ni se comunice și 
nouă — întrebăm : SH AME
NAJEAZĂ SAU NU POR
ȚIUNEA RESPECTIVA?

DE TREI ORI

TEATRE
Opera Română : DON CARLOS — ora 19,30 ; Teatrul de 

Operetă: SINGE VIENEZ — ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : HEIDELBERGUL DE AL
TĂDATĂ — ora 19,30 ; (sala Studio): TOPAZE — ora 19 30 • 
Teatrul de Comedie: UCIGAȘ FĂRĂ SIMBRIE — ora 20- 
Teatrul Mic : TANGO — ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu): METEORUL — 
ora 20 ; (sala Studio) : SFÎRȘITUL PĂMÎNTULUI — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) • VIJELIE ÎN CREN
GILE DE SASSAFRAS — ora 19,30 ; (sala Studio): FEMEI 
SINGURE — ora 20 ; Teatrul Giulești : MARTORII SE SU
PRIMA — ora 19,30 ; Teatrul „Barbu Delavrancea" : DOAM
NA DE LA MAXIM — ora 20 ; Studioul I.A.T.C. : DON 
QUIJOTE — ora 20 ; Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) : CA 
LA TĂNASE — ora 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 174): 
MEXICO-MELODY — ora 19,30.

Actorul Toma Caragiu (în rolul lui Wolfgang Schwitter) și Sep- 
timiu Sever (în rolul Marelui Muncheim) din piesa lui Fr. Diir- 
enmatt, „Meteorul , jucată de Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 

din Capitală

VIVA MARIA
rulează la Aurora (orele 9,15 ;
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

JUDOKA, AGENT SECRET
rulează la Miorița (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Progresul (orele 15,30 ; 20,30).

PRINȚESA

CINEMATOGRAFE

15,45 ; în continuare 18 ; 20,15). 
SUFLETE TARI (ambele serii)

rulează la Vitan (orele 15,30;
19).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Rahova (orele 15.30 ; 
20,30).

URLETUL LUPILOR
rulează la Flamura (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

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

rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
16,30 ; 18,45 ; 20,45).

HOMBRE
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30) ; Buzești (orele 15,30 ; 
20,30).

INIMA NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT

rulează la înfrățirea (orele
15.15 ; 17,45 ; 20).

COLUMNA (ambele serii)
rulează la Dacia (orele 8,45 ; 
20 tn continuare) ; Giulești ic
rele 15,30 ; 19,30) : Popular (o- 
rele 15,30; 19).

MADE ÎN ITALY
rulează Ia Bucegi (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15).

HEROINA

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Cotroceni (orele 
15,30 ; 19).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Volga (orele 13,45 ; 
16: 18,15: 20.30).

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Viitorul (orele 18). 
VARA FIERBINTE

rulează la Gloria (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30).

rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

ORAȘUL MAGIC 
rulează la Munca (orele 16 ; 
20).

PROFESIONIȘTII
rulează la Tomîs (orele 9; 
15,45 ; 18,15 ; 20,30).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
20.30).

VERA CRUZ
rulează la Arta (orele 9;

DUELUL LUNG 
rulează la Crîrrgași (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

OPERAȚIUNEA SAN GENARO 
rulează la Cosmos (orele 16 ; 
18 ; 20).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE IN PREMIERA 

rulează la Timpuri Noi (orele
9 ; 21 în continuate).

p E SCU D T it i -

DE CE? r
Corespondentul nostru 

SPIRIDON P. GLONȚ din 
comuna Contești, județul 
Dîmbovița ne adresează trei 
întrebări.

1. De ce de aproximativ 
două luni șoseaua principa
lă și drumul de acces la gară 
nu sînt iluminate 7

2. De ce salariatul P.T.T.R. 
din comună nu distribuie 
presa la timp și în bune 
condiții ?

3. De ce nu se iau măsuri 
pentru desfacerea prin co
merțul de stat sau coopera
tist a brînzeturllor și produ
selor lactate, lăsînd punga 
cetățenilor la discreția spe
culanților ?

Tovarășe Glonț, deocam
dată, nu putem da noi răs
punsul. Poate Ccnsillul popu
lar provizoriu al județului 
Dîmbovița va luai măsuri 
pe care, apoi, să vi le putem 
comunica.

AȘTEPTĂM 

Șl NOI 

RĂSPUNSUL
„La Galați — ne scria 

XUREL LUPAȘCU în car
tierul Aviației s-au construit 
5 blocuri. Aici locuiesc vreo 
2 000 de tineri dar pentru ser
vitul mesei merg cale de 1 
km. la cantina T.R.C.L. Vara 
e o plăcere, dar Iarna... Am 
dori să se ia măsuri pentru 
înființarea în apropiere, a 
unor magazine alimentare și 
textile".

Inserăm sesizarea dv. în 
ziar cu convingerea că orga
nele locale in drept o vor lua 
ir studiu și ne vor trimite 
răspunsul în termenul cel 
mai scurt.

Șl CU ASTA, 
BASTA

„Lipsa manualelor de lim
ba franceză, manuale pe care 
nu le posedă unii elevi din 
clasa a XII de la Liceul 
„Mircea cel Bătrîn", se da- 
torește’ următoarelor cauze : 
liceul a făcut comandă de 
manuale pentru clasa a 
XH-a, anul IV, în loc de ma
nuale pentru anul VII de 
care aveau nevoie elevii ; a- 
cest lucru s-a constatat abia 
la distribuirea manualelor și 
s-a făcut revenire la coman
dă prin C.L.D.C.-Constanța.

Comanda s-a făcut la data 
de 1 aprilie 1968 pe adresa 
Centrului 'de difuzare a ma
nualelor școlare București, 
dar aceste manuale nu s-au 
primit nici pînă Ia această 
dată".

ȘI cu asta, basta, ar vrea 
să ni se spună tn răspuns. 
Adică, cu ce sîntem noi de 
vină (Inspectoratul școlar 
județean — în speță tova
rășul inspector școlar gene
ral, prof. SEVER BALTAC, 
care semnează cele de mai 
sus), dacă am spus odată să 
ni se trimită manualele. Iar 
cel de la București tac mîlc.

Insistați tovarăși de la In 
spcctoratui școlar județean ! 
Na puneți numai semne <le 
mirare. și întrebare dună 
fraza în care, corespondeniu) 
nostru spune : „Poate ni se 
vor trimite manualele în 
riua bacalaureatului".

I
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La invitația ministrului a- 
facerilor externe, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al regatului Maroc, dr. 
Ahmed Laraki, va face o vi
zită oficială In Republica So
cialistă România între 20 și 
25 ianuarie a.c.

Tn zilele de 7 și 8 ianuarie, 
secretarul general al Uniunii In
ternaționale a sindicatelor din in
dustriile chimice, de petrol și si
milare, Pal Forgacs, a făcut o 
vizită la București. Cu acest pri
lej a avut loc o discuție la Biroul 
Executiv al Comitetului Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile in
dustriei de petrol-chimie și gaz 
metan din țara noastră, în vede
rea pregătirii sesiunii Comitetu
lui Administrativ al U.I.S. și a 
reuniunii „Zilele de studii privind 
problemele subantreprizei“ ce 
vor avea loc la București în vara 
acestui an.

Joî dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Uniunii Ti
neretului pentru Eliberare 
din Vietnamul de Sud, condu
să de Nguyen Thuan Hoa, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Tineretului 
pentru Eliberare din regiunea 
Saigon — Cholon, care, la in
vitația C.C. al U.T.G. a vizitat 
țara noastră. Ea plecare, pe 
aeroportul Băneasa, delegația 
a fost condusă de tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar al

C.C. al U.T.C. și de activiști 
ai C C. al U.T.C.

Se aflau de față Nguyen 
Duc Van, șeful Reprezentan
ței permanente a Frontului 
Național de Eliberare din Vi
etnamul de Sud la București, 
Ho Tu Truc, secretar II al 
Ambasadei R.D. Vietnam la 
București, alți funcționari ai 
reprezentanței și ambasadei, 
precum și un grup de studenți 
și doctoranzi vietnamezi care 
studiază în țara noastră.

Primul concert din acest an 
al orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii, desfășurat joi 
seară sub bagheta unui oaspete 
de peste hotare — cunoscutul 
dirijor Kurt Masur din R.D. 
Germană — a cuprins în pro
gramul său o primă audiție : 
„Trptychon", lucrare a com
pozitorului contemporan Otto 
Reinhold din R.D. Germană. 
Simfonicul Radioiteleviziunii a 
mai prezentat în aceeași seară 
Concertul pentru pian și or
chestră în mi bemol major de 
Mozart în interpretarea lui 
Corneliu Gheorghiu și Simfo
nia în re minor de Cesar 
Franck.

După concertul de la Bucu
rești, dirijorul oaspete va avea 
conducerea muzicală a altor 
două concerte la Cluj în com
pania Filarmonicii de stat din 
localitate.

(Agerpres)
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AZI, LA ORA 15, ÎN SALA SPORTURILOR DIN CLUJ:

UN NOU TUR DE... HANDBAL
AL DOILEA CAPITOL AL CAMPIONATULUI NATIONAL

In cea mai bună sală de sport 
din țară, la Cluj, începe azi con
fruntarea de forțe între cele 10 
formații de handbal masculin 
din țară, contind pentru turul 
doi al campionatului. Semnele 
sub care se reia lupta, disputa 
pentru întiietate se pare că sînt 
de bun augur. Cîleva dintre 
cele mai bune formații ale țării 
s-au întors de cîteva zile din 
turnee efectuate peste hotare, 
unde au avut, de la caz la caz, 
comportări meritorii sau chiar 
remarcabile : echipa Steaua, 
spre exemplu, în 15 partide a 
înregistrat 15 victorii. După 
încheierea primului tur al cam
pionatului au avut loc, la Bucu
rești, întîlniri de anvergură cu 
reprezentative redutabile, la 
care au luat parte selecționabl- 
lii din prima garnitură a țării 
și din echipa de tineret, exce
lent prilej de învățăminte, iar 
în țară meciuri internaționale 
intercluburi. Deci, o activitate 
intensă care nu poate avea de- 
cît urmări bune atît în ce pri
vește continuitatea activității cit 
și calitatea pregătirii handbaiiș- 
tilor.

In acest context merită să fie 
menționată și măsura luată de 
Federația de handbal — aceea 
de a se desfășura campionatul 
pe lungimea a trei tururi.

— Am procedat astfel — ne 
mărturisea, ieri, TOVARĂȘUL

LUCIAN GRIGORESCU, SE
CRETARUL GENERAL AL FE
DERAȚIEI — pentru a spori nu
mărul de jocuri și pentru a 
prelungi activitatea competițio- 
nală oficială. Astfel. în loc de 4 
luni, cit aveau asigurată activi
tatea cele 10 formații. în virtu
tea campionatului pe distanța 
a 2 tururi, ele vor fi angrenate 
in întrecere 6 luni, iar în loc de 
18 jocuri, vor susține 27. Apoi, 
acest tur de mijloc, al doilea, se 
desfășoară sub formă de turnee 
de cite 3 zile în diferite locali
tăți din țară. Unicul scop ai a- 
cestei măsuri se poate rezuma 
în aceasta : handbaliștii noștri, 
prlntr-un asemenea sistem eom- 
petițional, cu turnee de cite 3 
zile, cind vor susține zi de zi 
partide puternice, vor fi supuși 
la condiții mult mai asemănă
toare cu cele ale marilor com
petiții oficiale internaționale.

Iată, pozițiile de pe care re
începe, lupta pentru întîietate 
în clasament :

1. Steaua (16 puncte) ; 2. Di
namo București (14) ; 3. Dinamo 
Bacău (12) ; 4. Universitatea Cluj 
(10) *, 5. Politehnica Timișoara
(10) ; 6. Rafinăria Teleajen (9) ; 
7. Dinamo Brașov (8) ; 8. Uni
versitatea București (7) ; 9. Poli
tehnica Galați (4) ; 10. Timișul 
Lugoj (0).

Astăzi sînt programate, înce- 
pînd de la orele 15, următoarele 
partide : Timișul Lugoj-Poli- 
tehnica Timișoara ; Politehnica 
Galați-Dinamo Bacău ; Steaua- 
Rafinăria Teleajen ; Universi
tatea Cluj-Universitatea Bucu
rești ; Dinamo București-Di- 
namo Brașov.

C. VASILE

• „W.B.A." PREZINTĂ LISTA CAMPIONILOR LUMII I 
e LA 27 MECIURI DE BOX — 306 000 SPECTATORI.
• RING MAGAZINE NU-L RECUNOAȘTE CAMPION PE

JOE FRAZIER.

Organizația mondială a boxului profesionist „W.B.A." a anun
țat oficial că în cursul anului 1968 s-au disputat 27 de me
ciuri pentru titlurile mondiale la diferite categorii de greu
tate. Aceste întîlniri au fost vizionate de 306 175 spectatori. Fo
rul mondial a anunțat că primul meci al anului 1969 pentru 
un titlu mondial va avea loc ia 21 ianuarie la Londra între 
deținătorul centurii cat', pană Jose Legra (Spania) și șalange- 
rul său, australianul Jonny Famechon.

„W.B.A." a prezentai», de asemenea, lista actualilor campioni 
ai lumii : muscă : Chartchai Chionoi (Tailanda) ; cocoș : Lionel 
Rose (Australia) ; pană : Jose Legra (Spania) ; seniiușoară : 
Charlos Theo Cruz (Republica Dominicană) ; ușoară : Nicolino 
Loche (Argentina) ; semlmijlocie : Curtis Cokes (S.U.A.) ; mijlo
cie mică : vacant. Urmează să lupte pentru centură, fostul cam
pion mondial, italianul Mazzinghi și americanul de culoare 
Freddie Little ; mijlocie : Nino Benvenuti (Italia) ; semigrea : 
Bob Foster (S.U.A.) ; grea : Joe Frazier (S.U.A.). Revista ameri
cană de specialitate „Ring Magazine", care apare Ia New York 
nu-1 recunoaște campion al lumii la cat. grea pe Joe Frazier. 
Revista îl consideră și acum deținătorul centurii pe Cassius 
Clay.

SPORTIV

NGAJAMENTE
ALE ORGANIZAȚIILOR 

JUDEȚENE U. T. C.
• SIBIU

In centrul preocupărilor tuturor organizații
lor U.T.C. din întreprinderile industriale, de 
construcții și transporturi ale județului vor sta 
îndeplinirea exemplară de către uteciști a sar
cinilor de plan, folosirea maximă a capaci
tății de lucru a mașinilor șl utilajelor în dotare, 
creșterea contribuției tinerilor la ridicarea pe 
o înaltă treaptă calitativă a eficienței econo
mice a întregii activități de producție.

Tehnicienii șl Inginerii tineri care lucrează în 
serviciile de concepție și proiectare vor fi antre
nați la acțiunea pentru ridicarea nivelului tehnic 
și de competitivitate a produselor, la reproiecta- 
rea șl modernizarea, peste plan, a unui număr 
de 25 de produse ale industriei constructoare de 
mașini, scurtarea cu 1—3 luni a duratei pla
nificate de asimilare a unui număr de 45 mașini 
și utilaje, precum șl la reproiectarea și execu
tarea celor 100 de agregate șl Instalații prevăzute 
In planurile economice ale întreprinderilor si- 
biene pe 1969.

Pentru ridicarea nivelului de cunoștințe pro
fesionale ale tinerilor muncitori, ingineri și tehni
cieni se vor organiza în municipii și orașe con
sfătuiri tehnico-științifice pe ramuri de produc
ție la care vor fi invitate să participe personali
tăți ale științei și tehnicii românești, iar pentru 
a dezvolta interesul tinerilor față de cercetarea 
aplicativă se va crea la Sibiu un club tehnic. Se 
va acorda, de asemenea, o atenție sporită ridi
cării nivelului profesional al tinerilor coopera
tori și a mecanizatorilor din I.M.A. și I.A.S.

Pentru întărirea disciplinei tineretului în pro
ducție, a respectării tehnologiei de fabricație, 
a folosirii integrale a timpului de lucru, orga
nizațiile U.T.C. vor crea o puternică opinie de 
masă împotriva acelora care săvîrșesc abateri 
inițiind dezbateri pe teme ca : „Minutul fe
licită", „Minutul acuză", „Vitrina cu rebuturi", 
raiduri anchetă, „Cu microfonul prin uzină", 
emisiuni satirice la stațiile de amplificare, publi
carea unor caricaturi în gazetele de perete. 
Organizațiile U.T.C. de la sate își vor intensifica 
munca educativă pentru ca tinerii să-și aducă 
un aport mai însemnat la valorificarea impor
tantelor rezerve de care dispune agricultura 
noastră, la întărirea economico-organizatorică a 
C.A.P.-urilor.
Pentru dezvoltarea tradițiilor muncii volun- 

tar-patriotice ne propunem să mobilizăm tinere
tul la realizarea obiectivelor de Investiții in
dustriale din județ, în așa fel îneît 3 din uni
tățile care au în plan extinderea capacități
lor de producție să fie date în folosință cu cel 
puțin o lună înainte de termen. Vom antrena 
tineretul la aoțiunile ample care se desfășoară 
în județ pentru îmbunătățirea fondului funciar 
prin participarea nemijlocită la extinderea su
prafețelor irigate și a lucrărilor de desecare 
pe o suprafață de 2 800 de hectare, curățirea a 
4 500 hectare pășune, împădurirea a 20 hec
tare, plantarea a 7 000 de plopi. Organizațiile 
U.T.C. din județ vor antrena anul acesta la 
muncă patriotică peste 35 mii de tineri.

— Prin muncă voluntar-patriotică ne vom aduce 
contribuția la combaterea eroziunii pe o suprafață 
de 500 ha., la desecarea și îndiguirea unei su
prafețe de 2 000 ha, ceea ce va duce la creș
terea suprafeței agricole cu 500 ha.

— De asemenea, vom realiza colectarea a 
4 500 tone metale vechi, împădurirea a 30 ha 
teren forestier și curățirea a 8 000 ha pășune, asi- 
gurind în permanență un conținut educativ și o 
maximă eficiență economică acțiunilor întreprinse. 
Vom organiza cu tinerii 8 tabere de muncă și 
odihnă prin care să se realizeze curățirea a 
200 ha parchet și întreținerea a 200 ha arboret 
în valoare de 160 000 lei.

• CARAS-SEVERIN
Integrîndu-se entuziasmului cu care întregul 

popor a răspuns la întrecerea organizată în
tre organizațiile județene de partid, răspunzînd 
chemărilor organizațiilor județene Prahova și 
Teleorman ale U.T.C., organizațiile U.T.C., toți 
tinerii județului Caraș-Severin — români, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități, se angajea
ză să realizeze următoarele obiective :

— In toate unitățile productive organizațiile 
U.T.C. vor dezvolta și extinde acțiuni proprii 
care să stimuleze interesul tinerilor pentru 
continua ridicare a calificării profesionale, do
rința ca fiecare să sc distingă prin calitatea 
muncii, prin rezultatele obținute. In acest scop 
se vor extinde olimpiadele pe meserii, concursul 
— cartea tehnică și producția — consfătuiri și 
sesiuni de comunicări și informări tehnlco-știin- 
țifice cu tinerii ingineri și maiștri, concursurile 
„Cine știe meserie răspunde".

— Pentru întărirea disciplinei în producție și 
folosirea integrală a timpului dc lucru, se va 
crea o puternică opinie de masă împotriva ace
lora care săvtrșesc abateri în procesul muncii, 
în care scop se vor extinde și dezvolta acțiuni 
ca : „să gospodărim cu grijă metalul, procese 
ale rebuturilor, raiduri, anchete etc.

— Continuind bogata tradiție a muncii volun- 
iar-patriotice tinerii județului nostru vor co
lecta cantitatea de 20 000 tone metale vechi, vor 
împăduri o suprafață de 150 hectare, vor între
ține 15 000 hectare pășune.

• NEAMȚ

Conștientă de marile răspunderi ce îi revin, or
ganizația județeană Mureș a U.T.C. își propune, 
în vederea mobilizării tineretului din unitățile 
productive la îndeplinirea și depășirea prevederi
lor planului pe 1969 la toți indicatorii :

— Sporirea preocupărilor pentru ridicarea con
tinuă a calificării profesionale a tinerilor pentru 
cunoașterea și însușirea tehnicii celei mai avan
sate organizând olimpiade pe meserii, cercuri teh
nico-științifice, concursuri „Prieten al cărții teh
nice și al producției", sesiuni științifice pentru ti
nerii ingineri și tehnicieni, la care vor fi antre
nați mari mase de tineri.

— In unitățile economice din județ vom extin
de inițiativele „Nici o absență nemotivată", „Nici 
un rebut din partea tinerilor", „Fiecare minut fo
losit cu valoare maximă pentru producție", „Pro
cesul rebuturilor", și alte forme menite să mă
rească răspunderea față de muncă și disciplină 
a tinerilor.

Cu tinerii cooperatori vom desfășura acțiuni 
specifice însușirii cunoștințelor necesare sporirii 
contribuției lor la creșterea producției agricole, seri 
de întrebări și răspunsuri, cicluri de conferințe, 
simpozioane, seri de calcul, schimburi de expe
riență între diferitele unități și sectoare agricole.

In vederea dezvoltării interesului tinerilor 
pentru continua lor perfecționare profesională, 
a întăririi disciplinei muncii, — se precizează 
în angajamentele organizației județene Neamț 
al U.T.C. — ne vom preocupa de îndrumarea 
tinerilor spre cursurile de ridicare a calificării, 
de specializare, Vom generaliza concursul 
„Cartea tehnică șl producția", și vom extinde 
olimpiadele și concursurile pe meserii, consfă
tuirile și simpozioanele tehnico-științifice, 
schimburile de experiență ; vom iniția și alte 
acțiuni proprii printre care întrecerea pentru 
„Zero rebuturi, zero absențe", „Cel mai mic 
consum de combustibil, lubretlanți și piese de 
schimb la 10 000 km. parcurși", în toate între
prinderile industriale, de construcții și de trans
porturi ale județului.

— In vederea sporirii contribuției tineretului 
la creșterea producției agricole vegetale șl ani
male, organizațiile U.T.C. de la sate vor acorda 
mal multă grijă mobilizării acestora ia îndepli
nirea măsurilor pentru extinderea suprafețelor 
cultivabile prin lucrări de desecare, prin ex
tinderea terenurilor irigate cu 2 300 de hec
tare și vor iniția alte activități cum ar fi : seri 
de întrebări și răspunsuri, întîlniri cu specialiști 
din agricultură, concursuri „ci.ne știe agricul
tură răspunde", olimpiada mecanizatorilor, vizi
te și schimburi de experiență. Organizațiile 
U.T.C. vor îndruma tinerii cooperatori spre sec
toarele de bază ale C.A.P., zootehnia, pomicul
tura, legumicultura, asigurînd totodată perma
nentizare și specializarea lor în aceste sec
toare.

— Prin acțiuni de muncă voluntar-patriotică 
tineretul județului își va aduce contribuția Ia 
construirea unor obiective social-culturale, la 
înfrumusețarea orașelor și satelor, în silvicultu
ră : vor fi împădurite 100 de hectare, se vor 
executa lucrări de întreținere a plantațiilor 
tinere pe 400 de hectare, vor fi întreținute 
12 000 hectare de pășune șl se vor executa lu
crări pentru combaterea eroziunii solului pe o 

suprafață de 100 de hectare.

IANUARIE - LUNĂ Ol 
EMOȚII STUDENȚEȘTI

(Urmare din pag. 1) 

măsura meritorie de a se litografia 
ți multiplioa eu mijloace proprii, 
in institut, cursuri și prelegeri, fi
ind ușurată astfel munca studen
ților.

Sînt bine cunoscute măsurile 
adoptate cu scopul de a determi
na îmhunătăfiri substanțiale în 
desfășurarea procesului de învă- 
țămint. Desigur, toate aceste mă
suri au venit în sprijinul unei 
mai bune pregătiri profesionale 
a studenfilor, prin raționalizarea 
orelor de curs ji de seminar, in
troducerea unor cursuri faculta
tive și la alegere, modernizarea 
seminariilor și lucrărilor de la
borator. In felul acesta numărul 
orelor de studiu individual a 
crescut, a rămas mai mult timp 
pentru activitatea în cercurile 
științifice. In sesiunea de exa
mene din ianuarie-februarie stu
denții beneficiază de aplicarea 
altor reglementări (despre care 
am vorbit în numărul din 8 ia
nuarie al ziarului nostru) menite 
să asigure posibilitatea unei bune 
pregătiri la toate disciplinele ți, 
totodată, un înalt grad de obiec
tivitate în aprecierea cunoștințe
lor. In facultățile pe care le-am 
vizitat am putut constata că un 
outre număr de studenți au pre
zentat deja cereri catedrelor pen
tru a susfine, pe lingă cele două- 
trei examene din această sesiune, 
și probe parfiale la disciplinele 
pentru care examenele sînt pro
gramate în cară. Coralia Pîrvă- 
nescu, studentă în anul IV bl Fa
cultatea de filozofie din Bucu
rești a opiniat că această re
glementare îi favorizează pe 
studenții care se pregătesc 
zilnic, care au studiat în 
timpul semestrului cursul și ma
terialul bibliografic la fiecare dis
ciplină.

Stăm de vorbă cu Florian Tu- 
dose, student în anul III la Fa
cultatea de tehnologie și chimi
zarea țițeiului. și gazelor din 
București. De la el aflăm că In 
facultate studenta sînt optimiști 
în ceea ce privește trecerea exa
menelor din iarnă. In această se
siune vor da două examene : la 
Electrotehnică și la Organe de 
mașini. La stabilirea notei — așa 
cum s-a anunțat — vor fi luate 
în seamă și rezultatele obținute 
de studenți în timpul anului. La 
decanat au fost primite aprecie
rile făcute de șeful de lucrări 
Nicolae Tatu. In urma seminari
ilor la Organe de mașini, studen
ții grupelor 349, 350 și 351 au 
obținut calificative peste 7. Este 
<? frumoasă carte de vizită cu 
care studenții acestor grupe se 
prezintă în sesiune.

La Timișoara, relatări privind 
activitatea profesională a studen
ților în pragul acestei sesiuni 
ne-au făcut tovarășii prof, doctor 
Nicolae Dragomir, decanul facul
tății de medicină generală și prof, 
unim Vasile Cocheci, decanul 
Facultății de chimie industrială. 
In căminele acestor două facul
tăți, bibliotecile au fost înzestra
te cu bibliografia de primă nece
sitate. La Facultatea de medici
nă generală s-au ținut prelegeri 
de sinteză la disciplinele mai di
ficile, au fost repa.dzale cadre 
didactice pe grupe, caic să-i aju
te pe studenți atunci ci.'d se 
ivesc probleme dificile în pregă
tirea lor. La Facultatea de chi
mie industrială, studenfilor li s-a 
oferit posibilitatea de a preda 
proiectele cu mult înainte de se
siune ; astfel a rămas mai mult 
timp de pregătire pentru exame
nele propriu-zise.

Examenele bat la ușă. Exista 
numeroase premise, numeroase 
garanții că bilanțul sesiunii din 
ianuarie-februarie va fi bogat în 
rezultate frumoase.

„Europenele" de box FOTBAL;
de la București - 26 țâri

La federația noastră de 
box s-a primit înscrierea ofi
cială a echipei Angliei la 
campionatele europene care 
vor avea loc între 31 mai și 
8 iunie la București. Pînă în 
prezent la această ediție a 
competiției și-au anunțat 
participarea 26 de țări.

LOTUL REPREZENTATIV

Învingător cu 3-1
Aseară, în Olanda, lotul nostru reprezentativ a întîlnit 

echipa G.V.A.V. Groningen din localitatea cu același nume. 
Meciul s-a încheiat cu scorul de 3—1 pentru selecționata 
noastrâ. Au înscris Dumitrache (min. 15), Domide (min. 60), 
Deleanu (din 11 m., rnin. 75), iar gazdele au redus din handi
cap prin Koemman.

Pe pîrtia de schi

(Urmare din pag. I) 
că s-ar fi putut face mai 
mult dar...

— Activitatea comitetului 
coordonator U.T.C., a organi
zațiilor de tineret. în ce ac
țiuni s-a materializat ?

— Niciodată nu i-am văzut 
să fi întreprins vreo acțiune. 
Au tot zis la ședințe că vor 
face, că vor drege. N-au făcut 
însă .nimic I

— Dar cele patru milioane 
venituri nete cu cine le-ați 
realizat tovarășe inginer ? — 
intervine în discuție Ion 
Gherghe însoțitorul meu. 
Dacă nu cu noi, cu utc- 
ciștii — care sîntem cei 
mai mulți — atunci cu cine ?

— Cu voi, nu zic nu, dar 
atunci dă-mi voie să-ți spun 
că tot cu voi ne aflăm printre 
codași cu reparațiile. Secția 
a Vil-a, la care tu ești șef, e 
ultima. Ați venit voi vreodată 
să spuneți : noi uteciștii, in 
Scopul creșterii ritmului la 
reparații, al îmbunătățirii ca
lității lucrărilor executate, 
ne-am propus să facem cutare 
lucru ? Nu, niciodată, n-ați 
venit.

Discuția a continuat mult 
Ton Gherghe nu rnai putea 
spune nimic. I se ceruse un 
singur exemplu de acțiune 
concretă a organizației U.T.C., 
dar n-a putut oferi nimic.

însoțit de secretarul U.T.C. 
am plecat, apoi, în ateliere. 
Maiștrii cu care am discutat 
erau mulțumiți de activita
tea în producție a tinerilor cu 
care lucrau. în toate discuțiile 
cu referire la munca, la preo
cuparea evidentă la aproape 
toți tinerii de a-și îndeplini 
sarcinile zilnice de producție, 
interlocutorii aduceau răs
punsuri detaliate, argumen
te convingătoare. Toate, însă, 
pînă ce discuțiile ajungeau 
la acțiunile proprii, specifice, 
inițiate de organizația U.T.C. 
Drept răspuns la întreba
rea : Cum i-a ajutat comi
tetul U.T.C., în rezolt'area 
unor probleme concrete a 
producției ? rușinați parcă, in
terlocutorii puneau mîna pe o 
cheie, pe un șurub sau o 
piesă, ocoleau vizibil ce ar fi 
dorit să spună. La cîțiva am 
insistat. Au răspuns prin în
trebări de genul : „Dînsul e 
secretarul nostru U.T.C. ? Nu 
știam". „Organizator la grupa 
fecției noastre ? Nu știu cine 
este".

Mi se părea aproape de ne
crezut. Nimerisem într-o între

prindere de Mecanizare a A- 
griculturii care încheiase anul 
1968 cu un bilanț pozitiv, dar 
unde activitatea organizației 
U.T.C. era necunoscută. Mer
geam prin ateliere unde, ală
turi de cei care munceau eu 
încordare se aflau — mai ales 
dintre tineri — și unii care 
parcă nu-și găseau locul, ală
turi de ceilalți, Ia activitățile 
ce se desfășurau în ateliere. 
Evident, numărul lor nu este 
mare, nu precumpănește, dar 
este suficient de important 
pentru a genera o intervenție 
rapidă și eficientă a organiza
ției U.T.C., în sensul integră
rii tuturor mecanizatorilor ti
neri în efortul general de în
dreptat spre executarea la 
timp și dc bună calitate a pla
nului de revizii tehnice și re
parații. I’entrucă. așa cum ne 
mărturisea inginerul șef, uni
tatea a rămas in urmă în în
deplinirea graficului de repa-

înainte..., știam asta prin 
vară. Și pentru că tovarășul 
inginer nu cunoaște a fi altul, 
crede că tot eu sînt.. Nu am 
bănuit că o să mergeți așa de
parte. altfel v-aș fi spus de 
la început. V-am spus că eu 
sînt secretarul organizației din 
dorința de a salva onoarea 
tinerilor... Acum, tinerii din 
secțiile de mecanizare sînt cu
prinși în grupe U.T.C., iar 
aici, la centrul întreprinderii, 
uteciștii au organizația lor, a 
cărei secretară este Ana Mișu, 
șefa de cabinet a tovarășului 
director. Ceva, un comitet 
U.T.C. coordonator pe întreaga 
întreprindere nu există. Așa 
ceva n-a fost ales. S-ar putea 
totuși ca tovarășa Mișu să știe 
mai multe.

Am plecat în căutarea to
varășei secretare de organi
zație U.T.C. de la centru.

— Da, eu sînt secretară, a 
răspuns dînsa solicitării noas-

CU CE APORT VĂ INSCRIET! ih
REALIZĂRILE IMREI'RINIIFRH?

rații, iar unui din factorii care 
au determinat aceste restanțe 
este socotit tocmai folosirea 
incompletă, sau cu eficiență 
redusă, a forței de muncă de 
care dispune întreprinderea. 
Ce determină la I.M.A. Cara
cal această pasivitate a orga
nizațiilor U.T.C. față de sarci
nile productive care le are de 
rezolvat in momentul actual 
întreprinderea ? Incercînd să 
caut un răspuns, încercând să 
descifrez acel dialog din biroul 
inginerului șef, „Cu noi ați 
făcut...". „Cu voi dar fără ini
țiativa voastră"... Ion Gher
ghe — care-mi fusese prezen
tat drept secretarul comitetu
lui U.T.C., calitate pe care ti
nerii nu i-o cunoșteau — îmi 
spunea să nu scriu ceea ce vă
zusem, sau cel puțin să nu-i 
dau numele în ziar, că el este 
complet nevinovat...

— Eu nu știu dacă sînt sau 
nu secretar al organizației 
U.T.C....(! ?).

— Dar ce ești, nu ești dum
neata Ion Gherghe, tovarășul, 
pe care inginerul șef...

— Ba da, dar eu nu știu 
dacă sînt secretar. Am fost

tre.. Dacă lumea nu știe acest 
lucru, ce să fac, să strig în 
gura mare ? Și mi-a pus în 
față un program de activități 
întocmit la începutul lui no
iembrie. în care scria că : 
..organizația l .T.C. va mobi
liza întregul tineret la înde
plinirea exemplară a sarcini- 
nilor de producție" ...„va or
ganiza concursuri gen „Cine 
știe, cîștigă"... „va mobiliza ti
neretul la lucrările ce se efec
tuează in campania de repa
rații..." „se va preocupa înde
aproape de antrenarea tineri
lor la întrecerea socialistă..." 
etc., etc.

— Și, acum, după două luni 
si ceva de la întocmirea pla
nului de activități, ce ne 
puteți spune ? >.

— Nu s-a făcut nimic I
— Poate că totuși, ceva...
— Slați, să fim mai clari, 

eu am programul ăsta numai 
pentru uteciștii din cadrul 
personalului telinico-adminis- 
trativ. Pe întreaga întreprin
dere nu știu cum o fi I Nouă, 
cei de la oraș ne-au făcut 
planul acesta. Cred însă că nu 
s-au gîndit la toată întreprin-

BOXERII ROMANI IN PRIMA 
CONFRUNTARE A ANULUI

Meciul de box dintre echi
pele României și Danemar
cei va avea loc altă seară 
:le la ora 20,15 în sala clu
bului sportiv „K. B“ din Co
penhaga. Formația noastră 
va avea următoarea alcătu
ire : Ciucă, Gîju, Simion. 
Cuțov, Antoniu, Silberman, 
Covaci, Chivăr, Cîmpeanu 
și Alexe. Rezervele echipei 
sînt Gruescu și Monea, care 
încă nu este complet resta
bilit după accidentul suferit 
la J.O.
PATINOAR CU GHEATA... 

SINTETICA
La New York a fost expe

rimentat un patinoar acope
rit cu „gheață sintetică". 
Patinoarul are o gheață fa
bricată din vinilin și este pro
dusă de o nrmă din Wiscon
sin. „Ghea(a“ oferă aceleași 
condiții de alunecare ca și 
cea artificială. în general, 
„gheața sintetică" oferă 
condiții bune de patinaj în
tre 1 și minus fi grade. Tn 
schimb, la plus 29 de grade 
ea se topește. Gheața sinte
tică nu poate fi utilizată pen
tru competițiile de hochei pe 
gheață fiind mult prea sub
țire.

• Continuîndu-și turneul 
în Canada echipa de hochei 
pe gheață a Suediei a jucat 
în localitatea Halifax cu o 
reprezentativă de tineret din 
localitate. Hocheiștii suedezi 
au obținut victoria cu scorul 
de 10-1 (5-0, 2-0, 3-1).

IN „C.C.E." LA BASCHET 
FEMININ

In „Cupa campionilor 
europeni" (baschet feminin), 
la Budapesta echipa Aca- 
demik Sofia a învins cu sco
rul de 58-43 (30-15) echipa 
V.T.S.K. Budapesta.

■ n @i n n ■
derea. Și apoi au nu sînt de 
mult secretară a organizației 
U.T.C, am rămas în locul 
altei tovarășe care a plecat 
de la noi.

Nu țineam cu tot dinadinsul 
să aflăm cum se numește se
cretarul comitetului U.T.C. 
coordonator de la I.M.A. Ca- 
îacal. Probabil comitetul oră
șenesc va stabili exact lucru
rile. Dacă e ceva de clarificat. 
Doream, în schimb un răspuns 
exart la întrebarea: ce între
prind organizațiile U.T.C. in 
această perioadă, pe care ingi
nerul șef o caracteriza ca de
osebit de grea. Și, din păcate, 
trebuie să spunem că aportul 
ei în rezolvarea problemelor 
de producție este practic nul. 
Considerăm potrivit să amin
tim acest lucru ți tovarășilor 
de la Comitetul județean 
Olt, al U.T.C. mai cu seamă că 
in aceste zile de febrilă ac
tivitate a campaniei de repa
rații, pentru recuperarea în- 
tîrzierilor, mobilizarea tineri
lor este mai mult decît aștep
tată. este absolut necesară.

Și, am dori să mai amintim 
comitetului județean al U.T.C. 
că lunile de iarnă constituie 
perioada cea mai favorabilă 
pentru ca organizațiile U.T.C. 
din întreprinderile de Meca
nizare a Agriculturii să desfă
șoare o activitate bogată, sus
ținută. Nepierzînd din vedere 
nici un moment obiectivul 
major al întregii activități — 
mobilizarea tuturor tinerilor 
la realizarea sarcinilor de pro
ducție ce stau în fața între
prinderii — ci tocmai pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv, 
acum se pot iniția acele ac
țiuni, de care se amintește vag 
in planul organizației U.T.C. 
de la I.M.A. Caracal, care 
să-i ajute pe tineri în per
fecționarea cunoștințelor pro
fesionale, să realizeze o 
circulație rapidă a experi
enței pozitive, din brigă
zile fruntașe, să dezvolte Ia 
fiecare șprițul dc responsabili
tate pentru îndeplinirea sarci
nilor ce-i revin, pentru respec
tarea disciplinei în producție. 
Iată de ce programul de acti
vitate al organizației U.T.C. 
trebuie îmbogățit cu prevederi 
concrete, eficiente și mai ales 
să se treacă la realizarea lor. 
Dar, pentru aceasta, făiă a di
minua cu nimic răspunderile 
ce revin organizațiilor U.T.C. 
de la I.M A. Caracal, ajutorul 
biroului Comitetului județean 
U.T.C. Olt ni se pare indispen
sabil.



ORIENTUL APROPIAT
• Misiunea Jarring reincepe la 15 ianuarie 

O Perspectiva unei conferințe arabe la nivel 
înalt • Incident iordaniano-israelian

Potrivit cercurilor din Stock
holm, Gunnar Jarring urmează 
să părăsească Moscova în jurul 
datei de 15 ianuarie, pentru a 
relua consultările cu guvernele 
statelor din Orientul Apropiat, 
în vederea găsirii unei soluții 
pașnice conflictului din această 
regiune.

Irakul acceptă să participe la 
o conferință la nivel înalt a sta
telor arabe propusă de regele 
Hussein al Iordaniei, a declarat 
ministrul irakian al afacerilor ex
terne, Abdul Karim Sheikliali. 
Șeful diplomației irakiene a a- 
dăugat că țara sa condiționează 
participarea la o asemenea reuni
une de organizarea în prealabil a 
unei conferințe pregătitoare la 
nivelul șefilor de guverne sau a 
miniștrilor afacerilor externe. „A- 
ceastă conferință, a adăugat el, 
ar permite stabilirea unei ordini 
de zi a reuniunii la nivel înalt, 
ceea ce ar garanta succesul ei“.

Președintele Sudanului, Ismail 
Al Azhari, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă că vii
toarea Conferință arabă la nivel 
înalt ar putea avea loc la Rabat. 
El a subliniat că șansele unei a- 
semenea reuniuni devin tot mai 
mari în ultimul timp, în special 
datorită întâlnirilor care continuă

între șefii statelor care fac parte 
din Liga Arabă.

După cum a anunțat un purtă
tor de cuvînt al armatei iorda
niene, în regiunea Manchiet a 
acut loc un incident între tru
pele iordaniene și israeliene. A- 
cesta, potrivit declarației sale, a 
fost provocat de tentativa unei 
subunități israeliene de a traver
sa Iordanul. Nu au fost semna
late victime din partea iorda
niană.

lin purtător de cuvînt al ar
matei israeliene a informat joi că 
în sudul lacului Tiberiada a avut 
loc un duel de artilerie între ti- 
nități iordaniene și israeliene. El 
a acuzat forțele iordaniene de 
provocarea acestui incident.

Consiliul de Miniștri iordanian 
a aprobat, marți, proiectul de 
lege privind introducerea servi
ciului militar obligatoriu pentru 
toți cetățenii țării între 18 și 40 
de ani.

Autoritățile israeliene au 
luat măsuri pentru evacuarea 
populației civile din localitatea 
El Qantara, situată în regiunea 
Canalului de Suez. în această 
zonă au avut loc în repetate 
rînduri, în ultima vreme, 
schimburi de focuri între for
țele armate ale R.A.U. și ale 
Israelului.

U.R.S.S. — Pe șantierul uzinei de automobile de pe Volga 
(din orașul Togliatti)

CUVÎNTAREA 
LUI A. DUBCEK

Delegația română în Cuba
HAVANA 9. — Coresponden

tul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite: Delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de 
Florian Dănălache, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministru al căilor ferate, 
care so află într-o vizită oficială 
în Cuba, a fost primită miercuri 
de către președintele Republicii 
Cuba, Osvaldo Dorticos. In ace
eași zi, delegația c. avut o între
vedere cu Armando Hart Dava
los. membru al Secretariatului 
C C. al P.C. din Cuba. în cadrul 
convorbirilor sincere, tovărășești,

a avut loc un schimb de păreri 
asupra unor probleme privind 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Cuba și Ro
mânia, precum și asupra altor 
probleme de interes comun. De 
ambele părți a fost exprimată 
dorința ca aceste relații să se 
dezvolte pe mai departe spre bi
nele ambelor popoare.

Miercuri seara, Faure Chomon, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba și ministru al 
transporturilor, a oferit un di
neu în cinstea delegației române.

Joi a avut loc la Paris, în- 
tr-unul din studiourile 
O.R.T.F. (radio-televizinnea 
franceză) prezentarea publică 
a 13 programe noi de muzică 
populară românească, care vor 
li difuzate în cadrul emisiunii 
„FRANCE-MUS1QUE" de la 
O.R.T.F. de Ia 11 ianuarie 
pînă în aprilie. Programele 
de muzică românească vor fi 
transmise în fiecare sîmbătă 
în cadrul emisiunii intitulată 
„Muzică stereofonică" și vor 
cuprinde înregistrări ale u- 
nor orchestre și formații 
populare românești, realizate 
de Jean Thevenot și Marcel 
Cellier, în decurs de 10 ani, 
in România. Ele vor fi înso
țite de comentarii asupra is
toriei și culturii românești.

F> €5
rile făcute de premierul Wilson 
șefului guvernului rasist rkode- 
fian, Smith, în cadrul tratativelor 
de pe crucișătorul ..Fearless" ; să 
aplice sancțiuni economice îm
potriva regimului Smith.

Acest memorandum a primit, 
aprobarea mai multor delegații, 
intre care cele ale Zambiei, Gha- 
nei, Jamaicei, Cuyanei și Bar
bados.

scurt

• TENDINȚELE DE CREȘ
TERE A PREȚULUI AURULUI 
pe piețele libere ale Europei 
occidentale au continuat în 
cursul zilei de joi. La Londra, 
uncia de aur a fost vîndută la 
prețul de 42,475 dolari, cu 2,5 
cenți mai mult decît cu o zi 
înainte. Această situație a fost 
resimțită și pe piața aurului din 
Franța, unde prețul napoleonu
lui de aur — considerat de spe
cialiștii financiari ca un adevă
rat termometru al febrei specu
lative cu aur din Franța — a 
atins nivelul de 68,70 franci.

Declarația 

premierului 
canadian

• CANADA își va reînnoi 
pentru o perioadă de un an 
angajamentele sale fată de 
NATO în așteptarea rezultate
lor actualei reexaminări a 
politicii sale la care se lucrează 
în prezent, a declarat primul 
ministru canadian, Pierre Elliot 
Trudeau, cu prilejul unui dejun 
oferit în cinstea sa de presa 
străină șl de Asociația presei 
țărilor membre ale Common- 
wealthului.

• CONFERINȚA primilor mi
niștri al Commonwealthului a tre
cut ieri, in a treia zi a lucrărilor 
sale, la dezbaterea problemei 
rhodesiene. Ministrul de stat la 
Foreign Office, George Thom
son, a prezentat punctul de ve
dere al guvernului britanic în a- 
ceastă problemă. Apoi, președin
tele Tanzaniei, Julius Nyerere, a 
prezentat conferinței un memo
randum în care cere Marii Bri
tanii : să reafirme principiul ne- 
recunoașterii independenței Rho- 
desiei înainte de accesul popu
lației africane la conducerea sta
tului ; să abandoneze propune

ACORD DE COLABORARE
SOVIETO - FRANCEZ

•LA 9 IANUARIE, la Paris a 
fost semnat acordul de colabo
rare în domeniul medicinei în
tre U.R.S.S. și Franța, anunță a- 
genția TASS. Acordul a fost 
semnat din partea guvernului 
francez de ministrul afacerilor 
externe, Michel Debre, și din 
partea sovietică de ministrul să
nătății al U.R.S.S., B. Petrovski.

• ÎNTR-O CUVÎNTARE ra
diotelevizată, rostită miercuri la 
Lisabona, primul ministru al 
Portugaliei, Marcello Caetano, 
s-a referit la situația economică 
precară a tării sale. După ce 
a criticat cu severitate o serie 
de oameni de afaceri care soli
cită sub diverse forme ajutor 
material din partea guvernului, 
Caetano a subliniat necesitatea 
evitării creșterii în spirală a 
prețurilor și salariilor. Totodată, 
el a lansat un nou apel la asis
tența tehnică străină și investi
țiile de capital, „care, a spus el, 
oricînd vor fi binevenite în Por
tugalia pentru a contribui la în
sănătoșirea economiei sale".

• MINISTERUL Apărării al 
S.U.A. a ordonat miercuri încor
porarea a 33 100 tineri pentru 
luna martie a.c., anunță agenții
le americane de presă. Dintre a- 
ccștia, 31 601) vor fi încadrați în 
armata terestră, iar restul de 
1 500 vor l'i tieouți la corpurile 
de marină. Numărul încorporă
rilor pentru luna martie depă
șește cu peste 6 000 pe cel dîn 
luna ianuarie a.c. Potrivit agen
ției Associated Press, numărul 
celor chemați sub arme va con
tinua să crească și în lunile ce 
urmează.

Preocupări 
economice engleze
• CAMERA DE COMERȚ 

DIN LONDRA a anunțat proiec
tul unor acțiuni în vederea in
tensificării eforturilor de sporire 
a exportului britanic în viitoa
rele 12 luni. în această perioadă 
urmează să fie trimise peste ho
tare 15 misiuni comerciale și 
organizate 45 de expoziții în di
verse țări ale lumii. Se proiec
tează organizarea în comun cu 
mari firme britanice a șapte 
„Săptămîni ale industriei brita
nice constructoare de mașini" în 
capitale ale Americii Latine, A- 
siei și Europei de răsărit, Var
șovia, Praga, Budapesta, Bucu
rești.

Alegerile din R.A.U.
Miercuri, aproximativ șapte 

milioane de alegători egipteni 
s-au prezentat în fața urnelor 
pentru a alege pe cei 338 de de- 
putați ai Adunării Naționale a 
R.A.U., organul legislativ suprem 
al țării. Pe lista candidaților au 
figurat numele a 858 candidați, 
338 candidați propuși de Uniu
nea Socialistă Arabă (U.S.A.), u- 
nicul partid politic din R.A.U., 
precum și 520 de candidați indi
viduali, care sînt, de asemenea, 
membri ai U.S.A. Alegerile s-au 
desfășurat în 21 de guvernorate, 
împărțite >n 169 de circumscripții 
electorale. Pentru regiunile Ca
nalului de Suez și Sinai, aflate 
sub ocupația Israelului, au fost 
desemnați din oficiu 12 deputați 
de către U.S.A.

Agitația, caracteristică de obi
cei înaintea și în timpul unor 
asemenea evenimente, a lipsit 
de această dată. Ziarele egiptene 
au publicat numai informații 
privind tehnica votării. Oficiali
tățile egiptene explică aceasta 
prin faptul că R.A.U. are de fă
cut față în prezent unor situa
ții dificile. Rezultatele alegerilor 
n-au fost date publicității, ele 
urmînd a fi cunoscute în urmă
toarele 24 de ore.

PRAGA 9. — Corespondentul 
Agerprds, E. Ionescu, trans
mite : Luînd cuvîntul la postu
rile de radio și televiziune ce
hoslovace, Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia, a arătat că în 
prezent principala preocupare o 
constituie traducerea în viață a 
ideilor elaborate în ianuarie 
1963 și crearea condițiilor inter
ne și externe necesare pentru 
aceasta.

în spiritul obiectivelor noastre 
de după ianuarie, a arătat Al. 
Dubcek. am înfăptuit reorgani
zarea federativă a statului. Nu 
am renunțat, ci, dimpotrivă, 
continuăm cu pași practici să 
desfășurăm reforma economică 
și sîntem hotărîți să o ducem 
pînă la capăt. Afirm din nou, 
a subliniat Al. Dubcek, că o în
toarcere la condițiile de dinain
te de ianuarie este inaccepta
bilă pentru societatea noastră. 
Dar, nu este posibil să fim de 
acord cu părerile care ignoră 
marile succese ale partidului 
nostru și ale poporului munci
tor în evoluția noastră de pes
te 20 de ani.

Consider că după august am 
făcut mai mult decît se credea 
în general că este posibil. Tre
buie să înțelegem că ceea ce 
am realizat în august a fost po
sibil numai datorită faptului că 
am acționat unit și disciplinat, 
cu chibzuință și încredere re
ciprocă.

Răspunderea noastră în fața 
oamenilor și în fața viitorului 
țării constă în aceea de a găsi 
calea reală pe care se poate 
realiza, pas cu pas, țelul nos
tru socialist, a continuat Al. 
Dubcek. Sîntem convinși că a- 
ceastă cale pozitivă, reală, am 
găsit-o în hotărîrile plenarelor 
din noiembrie și decembrie, 
care reflectă sarcinile determi
nante ale programului de ac
țiune. De aceea, sîntem convinși 
că cel care se pronunță pentru 
politica de după ianuarie nu 
poate acționa altfel decît apă- 
rînd si traducînd în viață con
cluziile acestor plenare. Toc
mai de aceea, avem nevoie ca, 
după o perioadă de schimbări 
și zguduiri care s-au sucoedat 
cu repeziciune, să creăm în so
cietatea noastră atmosfera si
guranței pentru calea noastră 
viitoare, să dăm posibilitatea 
de concentrare în munca rod
nică. în care își poate găsi ex
presia permanentă și simțămîn- 
tul patriotic al poporului nos
tru.

Nu putem să ne mișcăm per
manent în situații excepționale, 
să formulăm în mod ultimativ 
diferite cereri, și aceasta sub a- 
menințarea cu greve, să creăm 
emoții și pasiuni, să aducem în
vinuiri neîntemeiate oamenilor, 
conducerii politice a societății

Frin aceasta ne irosim for
țele, consumăm energia societă
ții și apoi nu avem timpul și 
forța de concentrare necesare 
pentru rezolvarea problemelor 
fundamentale, care, la urma 
urmelor, determină viața și 
soarta milioanelor de oameni.

Anul acesta, a continuat Al. 
Dubcek, în fața noastră stau 
sarcini deosebit de grele nu nu
mai în domeniul politic, dar și 
în cel al vieții economice. Vreau 
să spun deschis că situația eco
nomiei noastre ne provoacă în
grijorare și că soluționarea a-

cestei probleme nu suferă amî- 
nare. Dacă dorim să demon
străm eficienta politicii de după 
ianuarie, trebuie s-o facem cu 
ajutorul rezultatelor practice. 
Din actuala situație complexă 
putem ieși numai printr-un pro
gram unic, a cărui înfăptuire 
să fie dirijată și condusă din- 
tr-un singur loc. In legătură cu 
aceasta, vorbitorul a avertizat 
împotriva posibilității deschide
rii unui cîmp de acțiune pen
tru forțele extremiste. Prezi
diul C.C. al P. C. din Cehoslo
vacia, a arătat el, a considerat 
că este de datoria sa să se pro
nunțe împotriva campaniilor ne
chibzuite care se duc în ultimul 
timp. Nu trebuie să uităm nici 
pentru o clipă că principalul îl 
constituie păstrarea și consolida
rea unității partidului și poporu
lui.

Permiteti-mi să spun încă un 
cuvînt comuniștilor în legătură 
cu asigurarea concluziilor ple
narelor C.C. din noiembrie și 
decembrie, a continuat primul 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. Mai mult decît 
oricînd este necesar ca acum 
comuniștii să fie uniți, să acțio
neze unit, să explice politica 
partidului și să atragă oamenii 
de partea acestei politici.

Perioada agitată nu o vom 
depăși fără participarea activă 
a tuturor comuniștilor, fără par
ticiparea lor activă la crearea, 
dar și la realizarea politicii par
tidului. Dacă partidul trebuie să 
fie capabil de acțiune, trebuie ca 
activitatea membrilor săi să se 
verse in curentul unic. De aceea 
este atît de important să respec
tăm principiile centralismului 
democratic, propunerile și opi
niile diferite ale comuniștilor să 
ie realizăm pe platforma parti
dului și conform normelor vieții 
de partid.

Doar un asemenea partid poate 
astăzi să-și îndeplinească obli
gația față de societate. La întă
rirea unității partidului trebuie 
să contribuie nu numai toți 
comuniștii, dar și nemembrii de 
partid din organizațiile de masă 
și obștești, deoarece numai un 
partid comunist ferm, unit ca 
forță politică hotărîtoare, este 
capabil să conducă popoarele 
noastre în această perioadă com
plicată, printre obstacole, să de
pășească greutățile pe care le 
avem și să ducă poporul nostru 
pe calea realizării treptate și 
consecvente a literei și spiritu
lui politicii de după ianuarie a 
partidului.

Doresc să subliniez încă o 
dată, a spus Al Dubcek, că noi 
vedem singura cale spre viitor 
în realizarea hotărîrilor plenare
lor din noiembrie și decembrie 
ale C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
Noi nu vom permite ca această 
cale să fie amenințată sau zădăr
nicită. Trebuie s-o apărăm de 
tot ceea ce este antisocialist, a- 
venturist și nesăbuință. Nu tre
buie să uităm că există forte 
atît în interiorul tării, cît și 
peste hotare, care sînt interesate 
în încordarea situației și în îm
pingerea ei la conflicte tragice. 
Garanția viitorului nostru o con
stituie rațiunea și munca, unita
tea de acțiune și nu gesturile.

Trebuie să ne gîndim la fap
tul că republica noastră, ca stat 
socialist, poate să se dezvolte 
numai în alianță cu Uniunea So
vietică și cu celelalte state so
cialiste. în acest sens, intențiile 
noastre strategice nu pot fi altele 
decît existența patriei noastre 
în comunitatea țărilor socialiste.

Abandonarea de către guvernul britanic a politicii „Ia Est 
de Suez" — hotărirea retragerii pînă în 1971 a forțelor engle
ze dislocate în diferite puncte ale continentului asiatic — a pro
dus în această regiune o serie de acțiuni și inițiative ale sta
telor limitrofe. S-a observat în cursul anului trecut o multipli
care a contactelor între statele acestei regiuni — vizite la nivel 
înalt schimbate între Teheran, Riad și Kuweit, spre exemplu 
— menite să ducă la o mai bună cooperare și Ia o coordonare 
a eforturilor in vedere! asigurării prin forțe proprii a păcii si 
securității in Golful Persic. Nu mai departe decît luna trecută, 
premierul iranian declara, în mod cu totul semnificativ, la con
ferința de presă ținută cu prilejul vizitei sale în S.U.A., că 
„responsabilitatea pentru menținerea păcii in regiunea Golfului 
Persio revine exclusiv popoarelor care trăiesc în această zonă".

Dar observatorii remarcă in același timp încercarea Marii 
Britanii de a rămine — în ciuda retragerii militare — prezen
tă economic și mai ales politic, in această regiune. In această 
privință este citat proiectul de constituire a Federației șeica- 
telor și emiratelor din Golful Pcrsic, inițiat de șeicatele Abu 
Dhabi și Dubai, proiect la care au aderat ulterior și celelalte 
7 șeicate și emirate de pe Coasta Piraților : Qatar, Bahrein, 
Sharjan, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras 1!-Kaimah și Fujairah.

Consemnînd nașterea noii formațiuni, observatorii politici 
consemnează trăsăturile sale caracteristice :

• Regimul învechit al șeicilor va continua să existe împreu
nă cu rivalitățile dintre familiile lor și cu ambițiile personale 
ale fiecăruia din ci de a-și păstra cit mai mult din prerogati
vele de suverani feudali ai propriului șeicat, fapt care nu poate 
rămine fără o influență negativă asupra unității și capacității

O zona nevralgica
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de acțiune a Federației. (Nu s-a ajuns la un acord cu privire la 
capitala țării, care urmează să ființeze anual în fiecare șeicat, 
iar președinția va fi exercitată, de asemenea, anual, prin rotație, 
de fiecare șeic) ;
• Loialitatea mai mult sau mai puțin diferențiată a șeicilor 

față de Londra, împreună cu pozițiile puternice ale companii
lor petroliere occidentale — în primul rînd engleze, concurate 
însă din ce în ce mai mult de cele americane și japoneze —r 
grevează de la bun început asupra suveranității sale, trădind 
intențiile britanice de a-și menține, dacă nu controlul militar, 
cel puțin pc cel economic și politic asupra Coastei Piraților.

• In sfîrșit, aderarea șcicatului insulelor Bahrein Ia Federa
ție este încă nesigură, datorită revendicării acestui teritoriu de 
către mai multe state ale zonei Golfului Persic : Arabia Sau- 
dită, Iran, Irak — se vorbește chiar și de Kuweit.

Tn această ultimă problemă, se consideră că elucidările nu 
vor întârzia să apară. Un prim indiciu a sosit din partea Ira
nului. în timpul recentei sale vizite în India, șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi a declarat că țara sa va respecta orice 
soluție a problemei Bahreinului „care va fi o expresie a voin
ței poporului din insulă", dar nu va accepta „cedarea către o 
altă țară" după retragerea Marii Britanii de la Est de Suez — 
ceea ce poate ii interpretat ca opoziție față de anexarea la 

Arabia Saudită, Irak sau Kuweit. Itămin a fi cunoscute însă si 
pozițiile regimului de la Bagdad, și mai ales aceea a regelui 
Feisal. Aderarea Bahreinului la Federație este considerată ca 
avind importanță atît din punctul de vedere a lichidării pre
tențiilor asupra sa, care impietează asupra colaborării regiona
le în Golful Persic, cit și pentru faptul că ar influența, după 
toate probabilitățile, și asupra participării la Federație a Qata
rului vecin, foarte bogat în petrol și strîns legat economic și 
politic de Arabia Saudită.

Cu toate aceste dificultăți, proiectul constituirii Federației 
șeicatelor și emiratelor din Golful Persic, realizat parțial, con
tinuă să capete contururi. O comisie comună formată din oa
meni politici și experți juridici lucrează deja la proiectul con
stituției noului stat, care ar urma să fie prezentat, la sfîrșitul 
lunii aprilie a acestui an, Consiliului Suprem provizoriu și, dacă 
va întruni adeziunea tuturor celor 9 suverani, va deveni baza 
juridică a existenței Federației care ar marca desigur un mo
ment de seamă în preocupările pentru reglementarea proble
melor zonei Golfului Persic.

BAZIL ȘTEFAN
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în prezența ambasadorului 
Republicii Socialiste România, 
Tiberiu Petrescu, și a șefului 
Agenției Române la Varșovia, 
Nicolae Suciți, a reprezentan
ților organelor locale poloneze 
și ai șantierului naval, la 9 
ianuarie a avut loc la Gdansk 
solemnitatea ridicării pavilio
nului Republicii Socialiste Ro
mânia la bordul navei trai
ler de pescuit „Marea Nea
gră". Traiilerul este prima na
vă de pescuit construită în 
Polonia pentru flota de pes
cuit oceanic a României. Cu 
un deplasament de 3 600 tone 
„Marea Neagră", condusă de 
căpitanul Eugen Constantines- 
cu, va pleca peste cîteva zile 
în prima cursă spre Labrador.

Consultări
Știrile care circulau Ia 

Beirut în legătură cu de
semnarea lui Rashid Kara
me ca noul premier liba
nez au primit joi o confir
mare oficială.

Rashid Karame, în vîrstă de 47 
de ani, se numără printre vete
ranii politicii libaneze. Lider al 
organizației „Frontul democra
tic", care deține majoritatea în 
parlament, el a mai fost de șase 
ori prim-ministru al țării.

Surse informate libaneze infor
mează că Rashid Karame intențio
nează să formeze un guvern de

la Beirut
coaliție, în care să fie repre
zentate tendințe politice diverse. 
La puțin timp după desemnarea 
sa ca premier, el a și început 
consultările cu diferite persona
lități politfce. Sarcina sa însă, 
scrie corespondentul agenției As
sociated Press, nu este dintre 
cele mai ușoare : între reprezen
tanții unor orientări politice di
ferite, dacă nil contradictorii, s-a 
stabilit un fel de echilibru al 
forțelor, ceea ce de la început 
face neviabil un guvern unilate
ral, dar împiedică totodată ca o 
grupare să se impună în dauna 
celeilalte.

Privind harta economică a 
lumii contemporane este 
lesne să trasezi zonele 

subdezvoltării. Ele se întind 
mai ales între fostele limite ale 
regiunilor coloniale, cuprinzind 
acele teritorii și chiar continente 
care de-a lungul deceniilor au 
fost lipsite de posibilitatea unei 
dezvoltări de sine stătătoare, 
întinse regiuni ale Africii, A- 
mericii Latine, Asiei, Oceaniei, 
alcătuiesc obiectul de studiu al 
unor cunoscuți economiști au
tohtoni, al unor organizații și 
organisme economice interna
ționale. Scopul propus : comba
terea subdezvoltării, reducerea 
decalajului economic care sepa
ră în prezent țările „lumii a 
treia" de țările dezvoltate.

Ani grei ai dominației colo
niale, cotropirile străine, divizi
unea internațională capitalistă 
a muncii, vicisitudinile istoriei 
au fost, după majoritatea apre
cierilor, factori principali care 
au cauzat rămînerea în urmă, 
din punct de vedere al nivelu
lui forțelor de producție, a țări
lor subdezvoltate. Iată citeva 
cifre publicate în cursul anului 
trecut relevind dimensiunile 
subdezvoltării : volumul produc
ției industriei prelucrătoare din 
țările in curs de dezvoltare con
tinuă să reprezinte mai puțin 
din a 20-a parte din producția 
industriei prelucrătoare mondia
le. Venitul pe cap de locuitor în 
ultimii 4—5 ani a crescut de 30 
de ori mai repede in țările dez
voltate comparativ cu cele în 
curs de dezvoltare. Deși volu
mul vînzărilor provenite din 
țările „lumii a treia" a cu
noscut o creștere continuă, pon
derea în exportul mondial a 
acestor state a scăzut de la 37 
ia sută in 1953 la 19 la sută în 
1967. Aceasta se explică prin 
cunoscuta „foarfecă a prețuri
lor" ; în perioada amintită sta
tisticile au consemnat o reduce
re (după 1958) a prețurilor la 
materiile prime - principali 
furnizori fiind țările subdezvol
tate — cu circa 7 la sută, în 
timp ce prețurile produselor 
industriale, în speță utilaje. In
stalații etc. — furnizori fiind 
țările dezvoltate — au cunoscut

un spor de 10 la sută. Unul din 
indicatorii cei mai sintetici care 
reliefează gradul de dezvoltare 
al economiei unei țări este ve
nitul național pe cap de locui
tor. Potrivit rapoartelor date 
publicității la Națiunile Unite 
produsul net per capita socotit 
în dolari, era în 1965 în 21 țări 
subdezvoltate sub 100, in alte 
21 țări pînă la 200 dolari, iar 
în 31 de țări atingea nivelul de 
400. Printre țările cu venitul 
național sub 100 de dolari pe 
cap de locuitor se numărau 
Birmania. Gambia, Indonezia, 
Haiti, Sudan. Nigeria, Mali. In 
perioada în care ne referim, în 
S.U.A. produsul național net pe

Situația în care se găsesc ță
rile in curs de dezvoltare nu 
este rezultatul fatalității : îna
poierea economică este rezulta
tul politicii colonialiste bazată 
pe jefuirea celor slabi de către 
cei puternici. Relațiile de inega
litate au fost statuate de-a lun
gul secolelor — metropola dicta 
coloniilor fără drept de apel.

Învingerea înapoierii econo
mice, problemă deosebită 
a contemporaneității, pre

ocupă zeci de popoare și guver
ne, îmbrăcînd forme, aspecte și 
nuanțe specifice. La rezolvarea 
problemei in sine concură și o 
serie de instituții și organe spe-

ciente a potențialului material 
și uman. Necesitatea elaborării 
politicii de industrializare pen
tru fiecare stat în parte, în 
funcție de resursele și experi
ența sa, de interesele națiunii 
respective, se impune ca unul 
din dezideratele de bază care 
să conducă la lichidarea struc
turilor anacronice din econo
mie. Experiența ultimilor ani a 
demonstrat că fiecare țară, în 
funcție de condițiile concrete, 
trebuie să-și elaboreze formule 
proprii în cadrul strategiei dez
voltării. O metodă unică, vala
bilă pentru toate țările, inde
pendent de condiții și specific, 
este nerealistă. Munca fiecărui

„lumea a treia" la o zonă a- 
gricolă. Firește, dezvoltarea a- 
griculturii are însemnătatea ei 
pentru această zonă, însă în
vingerea subdezvoltării se poate 
realiza doar prin progresul in
dustrial.

Numai prin elaborarea unor 
proiecte complexe, care
pornesc de la studierea

condițiilor concrete ale fiecărei 
țări se poate asigura învingerea 
subdezvoltării. Pentru aplicarea 
unui complex de măsuri sînt 
necesare fonduri uriașe. Dar, 
este cunoscută penuria de lichi
dități, veniturile bugetare limi
tate din țările subdezvoltate. In

SUBDEZVOLTAREA - CONSECINȚĂ
A UNOR RELAȚII DE INEGALITATE

locuitor atingea 3 026 dolari, in 
Canada 2 020 dolari, în Anglia 
1 576 dolari. Ultimele rapoarte 
ale Fondului Monetar Intern? 
țional nu sînt cu nimic mai 
promițătoare. Din datele unui 
asemenea raport reiese că to
talul exporturilor celor 111 țări 
membre ale acestui organism a 
crescut cu aproape 11 la sută 
în 1968. Aceste exporturi au a- 
tins în primele trimestre ale a- 
nului peste 200 miliarde dolari, 
depășind nivelul întregului an 
1967. Dar, totalul exporturilor 
țărilor încadrate la capitolul 
„în curs de dezvoltare" a fost 
de ordinul a 42 miliarde dolari, 
reprezentând o creștere doar de 
5,8 Ia sută, comparativ cu anul 
precedent.

ciaEzate ale Organizației Nați- 
’••lilor Unite. Un rol de seamă 
în această direcție îl dețin 
Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltarea Industrială 
(O.N.U.D.I.), Conferința Națiu
nilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). în 
cadrul reuniunilor internaționa
le consacrate combaterii sub
dezvoltării s-a recunoscut una
nim dreptul la industrializare 
— element fundamental al dez
voltării — industrializare care 
să permită creșterea și diversi
ficarea economiei țărilor în cau
ză, * valorificării cit mai efi-

popor, geniul său sînt hotărî
toare. în valorificarea tuturor 
posibilităților. Experiența istori
că arată că învingerea subdez
voltării este problema fiecărui 
Popor, Iui aparținîndu-i dreptul 
suveran de a hotărî căile și me
todele Ce urmează a fi folosite 
în rezolvarea problemei : „Dez
voltarea — sublinia secretarul 
general al U.N.C.T.A.D. — con
stituie responsabilitatea pri
mordială a țărilor care-și pro
pun să se dezvolte".

Dar această problemă nu 
poate fi izolată de cea a in
fluenței negative pe care o e- 
xercită politica monopolurilor 
imperialiste care neagă rolul 
industrializării și vor să reducă

dorința de a obține înlesniri în 
cadrul circuitului economic in
ternațional, au fost organizate 
două conferințe pentru comerț 
și dezvoltare sub egida Națiu
nilor Unite. Prima a avut loc 
la Geneva in 1964, iar a doua la 
New Delhi la începutul anului 
1968. Cu acest prilej au avut Ioc 
intense consultări economice 
internaționale, au fost exprima
te doleanțe, au fost formulate 
recomandări. După prima Con
ferință nu s-au produs modifi
cările așteptate. Mai mult, de
calajul ce separă țările dezvol
tate de cele subdezvoltate a 
continuat să-și mărească cotele 
de Ia an la an. La cea de-a 
doua intilnire din capitala In

diei au fost exprimate mai con
cret doleanțele „lumii a treia". 
Acestea s-au referit la crearea 
unui sistem generalizat de pre
ferințe, la îmbunătățirea accesu
lui materiilor prime provenite 
din țările in curs de dezvoltare 
pe piețele țărilor industriale. 
Experiența a demonstrat rolul 
statului in dezvoltarea economi
că, mai ales pentru slăbirea de
pendenței de factorii externi, 
care exercită presiuni pentru 
unilateralizarea economică (o- 
rientarea spre producția agri
colă și extracție de materii pri
me). Fără eliminarea acestei de
pendențe, reușitele sînt difi
cile. După cum subliniau ma
joritatea specialiștilor, meritul 
celei de-a doua Conferințe de 
la New Delhi consta în întări
rea convingerii că efortul națio
nal ferm („tragerea sevei din 
propria tulpină", cum se expri
ma simbolic un vorbitor) con
jugat cu colaborarea internațio
nală pe bazele echității și avan
tajului reciproc pot reduce de
calajul actual, constituind pre
mise ale dezvoltării economice 
a țărilor „lumii a treia".

După cum a fost subliniat cu 
numeroase prilejuri, pentru li
chidarea înapoierii economice și 
a tuturor consecințelor negati
ve ce decurg din această si
tuație țările în curs de dezvol
tare au nevoie de instaurarea 
unor relații economice interna
ționale fundamentate pc princi
pii echitabile, pe deplina egali
tate a partenerilor comerciali, 
pe neamestec în treburile inter
ne, pe avantaj reciproc. Fiecare 
popor trebuie să fie beneficia
rul și stăpinui avuției naționa
le. Respectarea cu strictețe a 
dreptului popoarelor de a valo
rifica în folosul propriu resurse
le solului și subsolului, de a des
fășura o activitate economică 
In condiții de suveranita
te și independentă deplină 
constituie, fără îndoială, garan
ția depășirii subdezvoltării și a 
progresului unor țări în care 
trăiesc multe sute de milioane 
de oameni.

IOAN TIMOFTE
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