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0 VIE ACTIVITATE EDUCATIVĂ
IN ORGANIZAȚIILE U. T. C,

Interviul nostru cu tovarășa FLOAREA ISPAS,
secretar al C.C. al U.T.C.

0 puternică efervescență politică, intense eforturi^ Primirea de către tovarășul

creatoare in toate domeniile de activitate

ÎN ÎNTÂMPINAREA
ALEGERILOR

Noile dimensiuni
ale agriculturii

cooperatiste
Anul acesta te împlineso 

două decenii de la data cînd 
Plenara din 3—5 martie 1949 
a Comitetului Central al 
partidului a elaborat progra
mul transformării socialiste a 
satului și, în același timp, 
două decenii de la înființarea 
primelor cooperative agricole 
de producție din țara noastră.

Drumul plin de înfăptuiri 
remarcabile parcurs de țărăni
mea cooperatistă de la înche
ierea cooperativizării și pînă 
astăzi atestă, în mod eloc
vent, dinamismul agriculturii

STELIAN IONESCU
membru în Biroul permanent 
al Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole 

de producție
noastre cooperatiste, vigoarea 
și vitalitatea sa, demonstrând, 
cu pregnanța vie a faptelor, 
justețea politicii marxist-lcni- 
niste a partidului în domeniul 
agriculturii, politică ce îmbină 
armonios interesele generale 
ale poporului cu interesele 
fiecărei cooperative agricole și 
ale membrilor cooperatori. Ca 
urmare a eforturilor depuse

de harnica noastră țărănime, 
a sprijinului multilateral a- 

.......................   ’ va-
a sprijinului multnatera 
cordat de statul socialist, 
loarea producției agricole glo
bale realizată în cooperati
vele agricole a înregistrat — 
în anii de după încheierea 
procesului de cooperativizare 
— o creștere de aproape 11 
miliarde lei. Sporirea continuă 
a producției medii la hectar 
arată că în această nerioadă 
agricultura cooperatistă a cu
noscut un proces de intensi
ficare neîntreruptă a produc
ției agricole, pe baza ridicării 
gradului de mecanizare și 
chimizare, a extinderii iriga
țiilor și a aplicării în prac
tică a rezultatelor cercetării 
științifice. Deosebit de sem-

(Continuare în pag. a V-a)

Nicolae Ceaușescu

sadorului Uniunii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, luni 20 ianuarie, pe am
basadorul extraordinar și ple-

a amba

Sovietice
nipotențiar al Uniunii Sovietice 
la București, A. V. 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a 
convorbire care s-a 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

Basov, la

avut loc o 
desfășurat

SOCIALISTE
în aceste zile, de la un capăt la altul al țării se desfă

șoară însuflețite adunări cetățenești în cadrul cărora oame
nii muncii propun candidați în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională și Consiliile populare, își exprimă 
părerea cu privire la personalitatea și activitatea acestora. 
Larga participare la discuții a maselor, ca într-un uriaș 

colocviu electoral, constituie expresia cea mai elocventă a 
democratismului orînduirii noastre, a responsabilității de
pline a cetățeanului și exprimă unitatea moral-politică a po

porului nostru, coeziunea sa indisolubilă în jurul partidului, 
organizator și conducător încercat în opera de construire 
a socialismului.

Prezentăm mai jos portretul cîtorva candidați :

La Mediaș, unul dintre 
cele mai vechi orașe din 
tară, menționat în documen
tele de la 1267, a avut loc o 
mare adunare populară, unde 
cetățenii municipiului au de
semnat-o pe Ana Ionuț drept 
candidată la alegerile pentru 
Marele Sfat al Tării.

Ana Ionuț lucrează la Fa
brica Vitrometan — renumită 
în lume pentru produsele a- 
lese și de calitate pe oare le 
exportă. „Desemnarea unui 
deputat din rîndurile noastre 
care să ne reprezinte în 
M.A.N, — menționau vorbi
torii — este o dovadă grăi
toare a politicii 
nostru,

conducerea treburilor țării 
celor mal harnici, celor mal 
pricepuți fii ai poporului"

Ana Ionuț este unul dintre 
cei 51 000 de cetățeni ai Me
diașului, oraș care în 1969 
va avea 21 de întreprinderi 
dintre care 15 de interes re
publican, cu o producție In
dustrială ce reprezintă 20 la 
sută din producția întregului 
județ. In anii cincinalului 
harnicii muncitori au reali
zat și depășit planul produc
ției industriale la toți indi
catorii, dînd peste plan, în 
1968, produse în valoare de 
42 milioane lei dintre care

partidului
care încredințează (Continuare în pag. a V-a)

ORIZONTURILE
civilizației

A vorbi despre civilizația industrială a României — despre 
această cotă nouă de relief, apărută sub zguduirea tectonică a 
revoluției și exprimînd, prin metafora ei, însăși geografia nouă 
a fării — înseamnă a numi sutele de uzine și fabrici, instalații 
moderne și combinate de mari proporții, arhitecturi care rit
mează în chip inedit pămîntul și cerul acestor locuri, care 
restructurează și dau o nouă dimensiune hărților, timpului, des
tinului omenesc. A vorbi despre această nouă civilizație — ope
ră a partidului comunist, înfăptuită de mîinile harnice ale po
porului — înseamnă a descifra, aliniind-o civilizației lumii, pe 
lingă sugestive concluzii deduse din compararea indicilor înain
tării, cel puțin cîteva revelante aspecte privind definirea dru
mului propriu, cu valori, originalitatea, dialectica devenirii sale 
în timp. înseamnă a vorbi despre ritmul înaintării, despre acel 
impresionant 13,6 Ia sută, cifră care reprezintă creșterea medie 
anuală a industriei noastre șl care, situîndu-ne pe locul al doi
lea în lume, așezîndu-ne cu îndreptățire la masa popoarelor și 
a civilizației, la masa progresului și a creației pașnice, la care 
ne aducem aportul activ, reprezintă o elocventă expresie a re
surselor creatoare cu care ne angajăm în dialogul cu lumea și 
timpul.In tabela de elemente ale civilizației contemporane, Romania 
îșl are pătratul său, cu parametrii încă în studiu. Ritmurile 
înaintării, aici, sînt cel mai adesea explozive, spectaculoase, 
sfidind măsurile consacrate, „plauzibilul clasic" aplicat în ge
nere dezvoltării, propunînd mereu indici noi, nu o dată sur
prinzători, care modifică, la intervale scurte, relațiile din între
gul tablou. O zi, o singură zi românească de muncă, înseamnă 
astăzi peste 6 600 tone de fontă (față de 510 in 1948), peste 11 000 
tone otel (față de 970 în 1948), aproape 7 900 tone de laminate 
finite (750 în 1948), peste 47 000 tone cărbune (față de 9 600), mai 
mult de 36 000 tone de petrol brut (față de 11 400), peste 1700 
tone produse sodice (față de circa 110), aproape 17 000 tone ci-

industriale
ment (1 800 în 1948). Dar România de acum două decenii nu pro
ducea nici locomotive electrice, nici oteluri superioare, nici 
utilaje pentru industria chimică, nici instalații petroliere, nici 
mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, nici rulmenți, nici 
tractoare, nici cargouri de mare capacitate, nici mașini electro
nice, nici mase plastice sau fibre sintetice, nici atitea alte pro
duse care înseamnă tot atitea prestigii ale operei de industria
lizare socialistă în România. Comparînd aceste cifre și date, 
care marchează o întreagă epocă între începuturile construcției 
socialiste și procesul de azi al desăvîrșirii noii orînduiri, re- 
liefind efortul apropierii rapide de statele cele mai avansate 
din punct de vedere industrial, specialistul descoperă, in ex
plozivele ritmuri ale „fenomenului românesc", nu extreme ale 
unei evoluții intîmplătoare, ci ciocniri de diapazon într-o par
titură simfonică ce se compune ciclic, rotund. Un plan riguros, 
realizat și urmărit etapă cu etapă, o strategie științific funda
mentală, bazată pe studierea profundă a realităților naționale, 
reglementind atent ritmurile înaintării în diverse domenii, 
diversificarea producției, raporturile între posibilități și priori
tăți, stă la baza întregului amplu proces care a dus, cu legiti
mitate, la consacrarea României ca o țară industrială în plin 
avînt, larg orientată spre viitor. Iar etapa majoră, calitativ supe
rioară, a acestui vast plan de luptă, avind ca marcă și ca simbol 
spiritul novator, realismul lucid și dinamic, caracterizat prin re
ceptivitatea deosebită la nou, prin valorificarea a tot ceea ce 
poate grăbi înaintarea, o constituie marile Directive ale Con
gresului al IX-Iea al partidului, eveniment care s-a înscris, în 
conștiința noastră, ca un corolar al revoluției socialiste începu
te și desăvîrșite în acest glorios pătrar de veac al Eliberării.
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Eicvii au reînceput de o săp- 
tămînă școala într-un nou tri
mestru. Acest început, înca- 
drîndu-se armonios în activi
tatea plină de dinamism a în
tregii noastre societăți anga
jate într-un efort susținut, în- 
tr-un avînt creator generate de 
evenimentele deosebite ale a- 
cestui an, poartă amprenta se
riozității și dorinței elevilor 
de a-și spori succesele în în
treaga activitate școlară.

Și cum o noua etapă 
viața unei colectivități — 
cazul nostru a elevilor —
ocazia bilanțurilor și conce
perii proiectelor de activitate 
mai bine fondate pe realitate, 
am adresat tovarășei Floarea 
Ispas, secretar al C.C. al 
U.T.C., rugămintea să ne în
fățișeze, succint, cîteva din 
preocupările organizațiilor 
U.T.C. din școli în trimestrul 
care a debutat.

— încep prin a relata o ac
țiune politico-organizatorică, 
întrucît de buna ei reușită va 
depinde orientarea activității 
fiecărei organizații U.T.C. din 
școală. Este vorba de plenare
le activelor U.T.C. din școli, 
care au Ioc în zilele acestea 
la nivelul localităților, pe gru
pe de școli, pe profil de școli 
sau, unde va fi cazul, la nive
lul școlii.

Ni s-a părut potrivit ca ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. 
în noul drimestru să înceapă 
printr-o aezbatere amplă — cu 
participarea celor mai buni e-

levi, membri ai activelop 
U.T.C., avîndu-i invitați pe di
rectorii de școli, diriginți, pro
fesori, inspectori școlari — des
pre ceea ce va întreprinde fie
care organizație cu uteciștii și 
elevii în noul trimestru ; evi
dent, pe fundalul experienței 
existente. Ne-am gîndit nu Ia 
o discuție de principiu, ci la 
o dezbatere de lucru, care să 
aibă, ca finalizare, concretiza
rea unor activități ce vor fi 
inițiate pe grupe de școli, în 
școli și în grupele U.T.C.; per
fectarea, în ultimă instanță, a 
mijloacelor prin care va ac
ționa organizația U.T.C. în 
școală în sprijinul unei boga
te munci politico-educative.

Asemenea dezbateri vor 
coborî pînă Ia nivelul grupe
lor, solicitînd participarea tu
turor uteciștilor, căci, în cele 
din urmă, toate planurile aici 
trebuie să se realizeze.

— Vă rugăm să ne relatat! 
care vor fi, în linii mari, 
centele activității organiza 
U.T.C. în etapa școlară pe « 
o străbatem ?

— Organizațiile U.T.C. 
școli vor întreprinde m 
ple activități ; acestea vi 
cu atît mai numeroase ci 
se va ține seama de spi 
cui fiecărei școli, al fie 
clase în lumina sarci 
fundamentale ale m

Interviu consemn 
LUCREȚIA LU

(Continuare în pag. a A

CONDIȚIA CREATORULUI

Discutând în paginile ziarului nostru implicațiile experien
ței de viață în opera literară nu facem decit să oferim citi
torilor păreri asupra felului în care a trăi în România socia
listă se răsfrînge asupra întregii creații. Opera creatorului 
se face ecoul modului nostru de viață, al felului în care gîn- 
desc oamenii acestei țări în această epocă de mari și pro
funde transformări. Lărgind, în paralel, discuția deja inițiată 
— Experiența de viață — o noțiune perimată ? — ne pro
punem ca, sub titlul CONDIȚIA CREATORULUI, oamenii de 
artă, îndeosebi tineri, să dezbată sursele de inspirație ac
tuale, valorificarea în planul artei a modelelor de viață ale 
societății, fertilizarea întregii noastre creații de ideile fun
damentale promovate de socialism, perspectiva oferită crea
torilor de concepția marxist-leninistă asupra vieții a parti
dului nostru, caracterul stimulator al relațiilor creatorului cu 
publicul, nevoia generală a întregii societăți de valori spiri
tuale care să o reprezinte.

ARTISTUL - 
PRODUSUL 

VREMII SALE
POMPILIU MARCEA

Teoretic vorbind, relația din
tre scriitor și societatea in care 
trăiește nu este numai una de 
simplă dependență sau de ac
ceptare mecanică de către scrii
tor a dezideratelor sau gustului 
epocii. In același timp, nimeni 
nu poate obliga societatea să 
valorifice un scriitor în care nu 
se recunoaște, pe planul gîndi- 
rii sau al sensibilității. De aceea 
raportul cel mai exact, bazat pe 
experiența artistică anterioară, 
este unul de influență recipro
că, inevitabilă și necesară în 
același timp. Un asemenea ra
port are cele mai mari șanse 
de a fi validat din punct de 
vedere teoretic pentru simplul 
motiv că omul și deci și artis
tul este produsul vremii sale și 
în același timp pentru că epo
ca poartă pecetea marilor per
sonalități ce o străbat.

Evident, orice societate și ori
ce moment istoric ni se înfă
țișează sub o structură com
plexă, uniformitatea sau mono
tonia sînt excluse, după cum

este utopic să credem că insta
urarea unei noi societăți elimi
nă, ipso facto, orice contradicții, 
îndepărtează automat elementul 
vechi, anchilozant sau retro
grad. Partea cea mai înaintată 
a societății militează, însă, cu 
toate forțele, pentru afirmarea 
ideilor progresului, pentru for
marea conștiinței noi. Scriitorul, 
de totdeauna, face parte din 
avangarda vremii sale, este re- 
ceptacolul ei cel mai sensibil, 
surprinzînd și intuind cu mare 
ascuțime sensul evenimentelor 
istorice, mai ales în vremile de 
mari transformări revoluționare. 
In epoca de la 1848, spre pildă, 
scriitorii au fost promotorii cei 
mai activi ai idealurilor celor 
mai avansate pe care le-au di
fuzat pe calea scrisului și a lup
tei politice. Bălcescu, Kogălni- 
ceanu, V. Alecsandri, Al. Russo, 
D. Bolintineanu, Bolliac, au fost 
în aceeași măsură scriitori și 
oameni politici sau, cum i-ar fi

(Continuare în pag. a IV-a)

Pe pîrtia electrificată de la Poiana Brașov
Foto : AGERPRES

Ă DISCUTĂM DESPRE

Nu odatăt stilourile au fost 
'nevoite să- povestească și fapte 
I regretabil#’ ale unor tineri, sau 
.foarte tineri „eroi". Era vorba 
1 despre infractori sau preinfrac- 
I tori, din diverse medii, de vîrste 
I și familii diferite, fapte de va
riate grade de gravitate, de la 

I,,copilării" și boacăne, pînă la 
I infracțiuni sadea, penalizabile cu 
evidență...

I Nu odată, cum zic, stilourile 
I au relatat și comentat întîmplările 
în fel și chip, în stiluri diferite, 
proprii fiecăruia. Comun însă și 
coincident, în cerneală s-a ames
tecat întotdeauna un dram de 
tristețe, o oarecare mîhnire, ade
sea reproșuri. Reproșurile însă 
— aici doream să ajung — se 
orientau, nu odată către cei ce 
purtau, în subtextul faptelor, răs
punderea reală, sau mai bine spus

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

> TINEREȚE-EDUCAȚIE .RĂSPUNDERI

ȘI-A FĂCUT-O SINGUR
lipsa de răspundere: familia, 
școala, colectivul de muncă, or
ganizația de tineret...

Cam făceam, așadar, un soi 
de avocatură căutînd, cu sau fără 
temeiuri — și cu sau fără voie 
— circumstanțe atenuante pentru 
eroii noștri.

Se întîlnesc însă și situații 
cînd, în sprijinul insului, nu se 
mai poate invoca nici inconștiența 
vîrstei, nici influența mediului, 
nici dezinteresul colectivității...

Cîteva notații sumare, prin

SCHIȚĂ 
PENTRU 

UN PORTRET 
NERETUȘAT 

propria lor dinamică, vor edifica 
asupra personajului de astă dată.

PĂRINȚII...

...lui Ioan Popescu sînt oa
meni cumsecade. Nu poate fi

vorba nici de exemple negative 
recoltate de-acasă, ci dimpotrivă. 
Visul părinților era ca băiatul 
lor să devină ceea ce se numește 
om: întreg, cu școală, cu o si
tuație. In acest sens, Ioan Po
pescu s-a bucurat și de sănătate 
și, mai cu seamă, de întreaga 
ocrotire părintească. A terminat 
liceul — învățînd nici prea-prea 
nici foarte-foarte după care, prin 
grija părintească, a fost pregătit 
pentru facultate. A devenit stu
dent la Timișoara, la facultatea 
de mecanică.

Bucuria părinților, legitimă, a

■ ■■■■■■■■■■ •
fost considerabilă cînd băiatul a 
apucat-o pe drumul cel mai 
sigur, către muncă și devenire. 
Răsplata lor era ca fiul să-și 
croiască prin învățătură, un 
drum în viață. Urma, așadar, 
să devină inginerul mecanic loan 
Popescu. Nu mai comentez cîte 
planuri și-au făcut părinții în a- 
ceastă privință...

MEDIUL..

...în care a trăit Ioan Popescu 
era excelent: complexul studen
țesc nr. 4 Timișoara. Studențime 
muncitoare, veselă șl entuziastă. 
Amfiteatre spațioase, săli de lec
tură confortabile, laboratoare uti
late, cantine și dormitoare — 
camere foarte moderne. Am fost 
să văd camera și patul în care 
dormea viitorul inginer mecanic. 
Nu știu dacă „acasă la mama" 
trăia mai bine. Am văzut și can
tina la care se hrănea loan Po-

I. GRINEVICI

(Continuare în pag. a V-a)
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CONFERINȚE

ALE ORGANIZAȚIILOR

SClNȚEIA TINERETULUI

JUDEȚENE ALE U. T. C.

MADRIGAL"

in sistemul energetic național LA CASA

de dece- 
capaeita- 
electrlcă.

Termocentrala Ludnș-Iernut a: împlinit o jumătate 
niu de funcționare continuă. Ea produce anual, peste 
tea proiectată, 200 de milioane de kilovați-oră energie 
Aici a intrat în exploatare industrială primul caculator electro
nic din sistemul energetic național. Dispunind .de o viteză de 
calcul de aproximativ 4 000 de adunări, scăderi și înmulțiri pe 
secundă, de o memorie dublă de cuvinte, 
primește concomitent 
tere instalată de 800 
ționali.

__ ____ „ ____  , modernul agregat
informații de la turboagregate cu e pu- 
MW, urmărind 150 de parametri /Unc-

L VULCAN 
subreddeția Mureț

Irtțelegînd sensul nou tn 
care trebuie concepută și des
fășurată activitatea eu tinere
tul, nrarea majoritate a orga
nizațiilor U.T.C. din județul 
Iași, îndrumate și sprijinite 
nemijlocit de organizațiile de 
partid, au imprimat eforturilor 
lor, în perioada care a trecut 
un caracter mai concret, și-au 
intensificat preocupările pen
tru organizarea unor acțiuni 
educative mai accesibile, cu 
un conținut bogat care sâ co
respundă mai bine cerințelor 
și specificului diverselor cate
gorii de tineri. Paralel cu va
lorificarea experienței acumu
late d€-a lungul anilor ți re
luarea unor tradiții valoroase 
ale organizației U.T.C. ieșene 
au apărut, în ultimul timp, 
numeroase inițiative intere
sante, forme și metode noi de 
muncă a căror eficiență a fost 
verificată temeinic de practică. 
Cîteva exemple citate cu refe
rire la ridicarea calificării au 
venit să susțină afirmația. 
Concursurile „Cine știe meserie 
cîștigă", de exemplu, nu au 
nevoie de o carte de vizită 
specială; olimpiadele pe me
serii, cercurile de informare 
tehnică, diverse acțiuni de 
popularizare a cărții de speci
alitate de asemenea. In confe
rință s-a arătat că, folosind 
astfel de mijloace, la Uzina 
mecanică Nicolina, la Grupul

1 construcții, la fabricile „Țe
sătura", „Moldova" la Fabrica 
de antibiotice ș.a., s-au obți
nut rezultate demne de relevat 
în ridicarea nivelului general 
de pregătire profesională a 
tinerilor, cerință impusă, fi
rește, de Înzestrarea tehnică 
a unor asemenea întreprinderi.

Exemplele oferite de mai 
mulți participanți la dezbateri 
în ceea ce privește activitatea 
unor comitete U.T.C. din școli 
și facultăți vin să întărească

ideea. Comitetele U.T.C. din 
unele licee ca „Mihall Sado- 
veanu", „Vasile Alecsandri", 
Liceul energetic din munici
piul Iași, liceul din Pașcani 
au găsit forme de activitate 
adecvate pentru • canaliza 
pasiunile și interesele elevilor 
spre preocupări superioare^ 
într-o strînsă legătură cu pro
cesul de învățămînt. Aplica
rea însă, destul dr
a unor metode învechite sau, 
în mod formal, a aMora de 
dată mai recentă, a făcut ca 
balastul repetențilar, al cori- 
genților să atîrne greu in ba

lanța după care e judecată, 
pe drept, activitatea organiza
țiilor U.T.C. din școală. Iată 
de ce conferința a stabilit ca 
în activitatea de viitor toate 
organizațiile U.T.C. de pe cu
prinsul județului să apeleze 
cu grijă la formele și metodele 
de muncă cele mai bune, 
să-și intensifice întreaga acti
vitate punînd în centrul aces
teia dobîndirea de către ute- 
ciști, de către toți tinerii, a 
unor rezultate superioare în 
producție, în activitatea pro
fesională, pe toate planurile 
formării multilaterale a unor 
tineri înaintați, demni de răs
punderile oe le au, de grijă ce 
ie-o poartă partidul și statul.

Cuvintele adresate de Către 
tovarășii Miu Dobrescu, prim- 
secretar al comitetului jude
țean de partid, și Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., care au participat la 
lucrările conferinței, au ofe
rit, alături de îndemnul spre 
rezultate mai bune în viitor, 
prețioase îndrumări pentru 
desfășurarea activității de 
către organele și organizațiile 
U.T.C. în final a fost ales noul 
comitet județean și comisia de 
cenzori. în prima sa plenară, 
Comitetul județean u.x.C. a 
ales ca prim-secretar pe tova
rășul Gheorghe Prisecaru,

IORDACHE BODE A

La Hunedoara

TREI NOI MĂRCI DE OȚELURI 
SUPERIOARE

Colectivul laminorului de 650 mm. din Combinatul siderur
gic Hunedoara a asimilat trei noi mărci de oțeluri caracterizate 
printr-o rezistență superioară la eforturi. Este vorba de pro
filul „Longeron" cu care va fi echipat tractorul de 450 C.P., 
SG. 18 și SG. 23, necesare operațiilor de armare în galeriile 
miniere.

Pentru tractorul de 40 
cilindrilor și armăturilor 
filului „Șenila".

C.P. se află în stadiul final pregătirea 
de ghidare în vederea asimilării pro-

prof. IOAN VLAD
subredaclia Hunedoara

Ia 24 Ianuarie

Inaugurare la Satu Mare

ZIARIȘTILOR
Duminică seara la Casa 

Ziariștilor a avut loc o sea- 
. ră de muzică oferită de corul 

„Madrigal".
Sub conducerea dirijoru

lui Marin Constantin, for
mația a interpretat o serie 
din cele mai interesante 
piese din repertoriul ei 
curent.

In. încheierea concertului 
au fost prezentate și cele 
două filme dedicate de Stu
dioul „Al. Sahia" corului 
bucureștean.

Tr. P.

Mare» uzinelor „Electronica** din Capitală își consolidează 
prestigiul eu fiecare nou receptor care iese de pe banda da 
montaj. Fabrleate la un înalt nivel tehnio calitativ, produsele 
acestor uzine se bucură de o largă apreciere atît pe piața internă 

probăcît și Ia export. In imagine, secvența de la operația de 
a unui lot de televizoare „Miraj".

INIȚIATIVE ALE ORGANIZAȚIILOR 

U. T. C. GORJENE

Bar-
nr. 1

între două repetiții, regi
zorul Mihai Raicu, conducă
torul artistic al secției ro
mâne a Teatrului de stat 
Satu Mare, răspunde cu mul
tă amabilitate întrebărilor 
noastre.

— Era absolut normal ca 
după înființarea Teatrului 
tineretului și a secției româ
ne a Teatrului din Tg. Mu
reș să încep un nou pionie
rat. De ce la Satu Mare ? 
Pentru că nu eram condițio
nat de gusturile unui public 
sau de inerția pe care inevi
tabil _ .................
unei trupe gata 
Astfel pot și trebuie 
organizez echipa, să o 
nizez.

Premiera inaugurală 
vea loc în seara zilei 
Ianuarie cu Diesa „Haiducii" 
de Victor Eftimiu. Apoi vom 
prezenta „Un loc rămas li
ber" de Ionel Hristea (cu fie
care dintre acestea vom pre
zenta cite opt spectacole), iar 
apoi ne vor înlocui

Satu Mare — studenții Insti
tutului de artă teatrală din 
București, actorii viitoarei 
stagiuni sătmărene, cu cîteva 
dintre piesele studioului „Ca- 
sandra". Pentru noi va înce
pe etapa bucureșteană. Pie
sele amintite mai sus vor ve
dea lumina rampei pe una 
din scenele Capitalei.

Gînduri pentru pa
trie și partid, rîn- 
duri izvorîte din ini
mă, toate acestea 
sînt cuprinse în re
vista școlară a ele
vilor județului Gorj, 
intitulată „Spre zări", 
între preocupările 
comitetului județean 
al U.T.C. se află 
dezvoltarea persona
lității artistice a e- 
levilor, stimularea 
tinerelor talente. In
tre cele mai intere
sante acțiuni se-n- 
scriu șezătorile cena
clului literar „Co
lumna" din Tg. Jiu

ținute în localitățile 
Novaci, Cărbunești, 
Motru, Tg. Jiu expo
zițiile cu lucrări de 
mînă executate în 
cadrul cercurilor de 
arte plastice, tehnice 
șl de artizanat de 
către elevii liceelor 
și tinerele fete din 
Tismana, R un c u, 
Stejari, Novaci, Bîl- 
ieni, Lelești etc.

In alte locuri, Că
tunele, Cîlnic s-au 
organizat cercuri de 
ceramică, Ia Pești- 
șanl este bine cunos
cut cercul de sculp
tură ale cărui lucrări

sînt adunate periodic 
în expozițiile comu
nei, iar în ___ 1
Motru și-a deschis 
ușile un club al ti
neretului.
județean 
sprijinit _______
de cultură și artă în 
recomandarea tineri
lor care să facă par
te din ansamblul fol
cloric „Alunelul". Un 
an care începe cu 
bogate manifestări 
cultural-educative.

orașul

Comitetul 
U.T.C. a 
comitetul

ELENA 
FIERASCU

o generează existența 
formate, 

să-mi 
armo-
va a- 
de 24

Dacă ar trebui să definim co
ordonatele principale pe care 
s-au axat lucrările conferin
ței organizației județene Olt 
a U.T.C., acestea jțr' fi tmă 
singură : afirmarea planară a' 
sentimentului datoriei împlinite 
și manifestarea pregnantă a con
științei responsabilităților viitoa
re. Pe bună dreptate. în eviden
țierea gradului înalt de par
ticipare a tinerilor la în
făptuirea obiectivelor trasate 
de partid s-a pornit de la 
constatarea că o mare par
te din munca acestora s-a 
încorporat în toate realizările 
dobîndite de oamenii muncii din 
iudeț în anul al cărui bilanț a 
fost de curînd încheiat. Din con
ferință s-a desprins ideea că 
succesele dobîndite în înfăptui
rea obiectivelor propuse de or
ganizațiile U.T.C. de la între
prinderea de industrie locală 
„Oltul" Slatina, întreprinderea 
industrială de stat „Jiul" Balș, 
Fabrica de osii și boghiuri, 
Schela de extracție Ciurești și 
altele sint rodul orientării con
secvente a organizațiilor respec
tive către problemele majore ale 
producției prin acțiuni diverse 
privind căile de rentabilizare a 
producției, întărirea disciplinei 
în muncă, respectarea avutului 
obștesc și altele.

Situația existentă, s-a precizat 
pe de altă parte, la unele între
prinderi ca cea de industrie lo
cală Corabia, întreprinderea de 
industrie locală Balș, Fabrica de 
conserve Caracal și chiar la 
Uzina de aluminiu unde se în
registrează un mare număr de 
absențe nemotivate, întîrzieri, 
rebuturi, unde realizarea sarci
nilor din partea unor tineri lasă 
de dorit, se datorește în mare 
măsură insuficientei preocupări 
a comitetului județean și a ce
lor orășenești din Slatina, Cara
cal și Balș, a organizațiilor 
U.T.C. față de găsirea unor for
me eficiente de mobilizare a ti

nerilor 'la producție, de întărire 
a disciplinei precum și de antre
nare a tinerilor la ridicarea sis
tematică a nivelulud de pregătire 
profesională.

Analiza acestor fenomene ne
gative din activitatea organiza
țiilor U.T.C., a tinerilor din 
unitățile economiee nu 's-a limi
tat lă dezvăluirea cauzelor ci s-a 
îndreptat cu precădere spre des
prinderea sarcinilor de viitor, a 
obiectivelor spre care se cere 
orientată mai mult atenția, sta- 
bilindu-se ample măsuri care să 
asigure integrarea tuturor 
tinerilor muncitori în forme 
bine organizate de perfecțio
nare continuă a pregătirii 
lor profesionale, să ducă ,1a 
întărirea spiritului lor de dis
ciplină, a responsabilității față

OLT *
de sarcinile încredințate. Efor
tul spre găsirea celor mai bune 
mijloace de acțiune pentru an
trenarea tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor economice, pentru 
educarea lor în spiritul dragos
tei de muncă, al înaltei respon
sabilități sociale s-a evidențiat 
pregnant și atunci cînd dezbate
rile conferinței au abordat im
portantul domeniu de preocupări 
al organizațiilor U.T.C. din ju
dețul Olt — activitatea tinerilor 
de la aate. în activitatea multor 
organizații, s-a precizat în acest 
sens, ca cele din comunele Stoi- 
cănești, Radomirești, Izbiceni, 
Vădăstrița, Osica și altele s-a 
încetățenit practica dezbaterii 
în colectivele de tineri a princi
palelor aspecte privind par
ticiparea acestora la mun
că ; se inițiază întîlnîri cu 
specialiști și cadre de con
ducere pentru prezentarea

preocupărilor actuale șl da 
perspectivă ale cooperative
lor de producție, seri de cailcul 
și discuții pe teme legate de spo
rirea contribuției lor la întări
rea economioo-organizatorică a 
unităților agricole cooperatiste. 
Cu toate acestea, s-a subliniat, 
rezultatele din alte cooperative 
ca cele din comunele : Leleasca, 
Tufeni, Oboga, Podaru, Sinești, 
Cirlogani și altele, unde situația 
se prezintă cu totul diferit, par
ticiparea tinerilor la muncă în 
vederea dezvoltării proprietății 
obștești și a creșterii valorii zi
lei de muncă lăsînd, în multe 
privințe, de dorit, face necesară, 
au concluzionat dezbaterile con
ferinței, o mai susținută preo
cupare din partea organizațiilor 
U.T.C. care trebuie să-și pună 
în centrul activității lor acțiu
nile educative menite să cultive 
la tineri dragostea pentru mun
că, să sădească în conștiința lor 
adevărul că ea este singurul iz
vor al prosperității unității res
pective. și al creșterii venituri
lor personale și comune ale coo
peratorilor. în acest scop, în pro
gramul de activitate adoptat 
figurează multe măsuri menite 
să ducă la cunoașterea mai te
meinică de către tineri a pre
vederilor cuprinse în planurile 

’ de producție, a avantajelor ce 
decurg din stabilitatea șl pre
zența lor în sectoarele de pro
ducție, hot&rîtoare ale coopera
tivelor.

Conferința, la lucrările căreia 
au participat tovarășii Constan
tin Sandn, prim secretar al Co
mitetului județean de partid, 
Nicolae Ungureanu, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., numeroși 
alti invitați, a ales apoi noile or
gane de conducere ale organiza
ției județene : ca prim secretar 
al comitetului județean Olt al 
U.T.C. a fost ales tovarășul Ion 
Bostinaru.

VICTOR URSU 
redactor al ziarului „OltuT

„ALMANAHUL

LITERAR 1969

DOUA ÎNMORMTNTARI 
PENTRU 

ACEEAȘI PERSOANA

VICTOR MIHALCA

— Vă rugăm să ne împăr
tășiți cîteva din proiectele de 
viitor.

— Un studio la Satu Mare 
cu filială1 în București în ca
re să montăm 2—3 spectaco
le mai pretențioase, mai în
drăznețe. Ne-am gîndit la o 
piesă a tînărului dramaturg 
Paul Cornel Chitic „Bunicul 
și Artre cu litere de platină", 
apoi „Viceversa" de Ștefan 
Haralamb. Dorința mea este 
să anulez distanța dintre Sa
tu Mare și București. Mă 
gîndesc, spunînd acestea, la 
faptul că în orice loc calita
tea trebuie să primeze, să fie 
scop și criteriu. Am convin
gerea că locul unde „con
struiești" nu trebuie să con
diționeze calitatea arhitectu-

IN LIBRĂRII

Profesorul Christian 
nard „omul de știință 
al anului 1968“, a realizat re
cent, împreună cu echipa sa, 
o nouă și spectaculoasă expe
riență. Este vorba de trata
rea comei hepatice printr-un 
mijloc de o extremă temeri
tate și originalitate : circula
ție încrucișată om—maimuță I

Se știe că în cazurile grave 
de hepatită virotică, ficatul 
—„laboratorul central" al or
ganismului — își pierde ca
pacitățile funcționale. Urma
rea implacabilă — coma-he- 
patică, urmată de moartea 
rapidă a bolnavului.

în spitalul Groote Shuur 
din Capetown a fost interna
tă o tlnără pacientă atinsă de 
o formă gravă de hepatită in- 
fecțioasă. în ciuda tratamen
tului intens aplicat, boala s-a 
agravat ; a început apoi sta
rea de comă. Orice măsuri 
extreme erau justifioate. Me
dicii au pregătit un babuin, 
al cărui sistem circulator a 
fost golit de singe, a fost epă-

MIGUEL DE UNAMUNO : „TREI NUVELE EXEMPLARE SI UN
PROLOG", E.L., Colecfia „Meridiane", lei 3,50 : 

MATEI CALINESCU : „SEMN" (poezii), E.L., lei 4,50« 
G. TALAZ: „POEZII", E.L., lei 11,50 ■
V. TULBURE: „VIOARA ROȘIE" (poezii 1948—1968), EI. Iei

15,50 ;
ILEANA ROMAN : „NAȘTEREA ZEIȚEI", E.L., lei 3; 
ION MOLEA : „COCORII MEI" (poezii), E.L., lei 7,50; 
GH. TOMOZEI : „FILIGRAN", E.L., lei 4;
VINTILĂ IVÂNCEANU : „P1NA LA DISPARIȚIE" (roman), E.L.,
R. S. LED LEY ■. '„PROGRAMAREA Șl UTILIZAREA CALCULATOA

RELOR", Ed. Tehnică, lei 44 ;
B. V. GNEDENCO și colectiv : „METODE MATEMATICE TN TE

ORIA SIGURANȚEI", Ed. Tehnică, lei 29:
I. PLEȘA, GH. FLORESCU : „IRIGAREA CULTURILOR", Ed. Agro

silvică, lei 11 ;
ALECU NICOLAE : „DOROBANȚII REGIMENTULUI «3 OLT»",

Ed. Mii., lei 6,50.

NOUTÂȚI IA

CAPETOWN

Șe află în librării „Alma
nahul literar 1969", editat de 
Uniunea Scriitorilor 
R.S.R. și revista 
literară". Volumul (400 pa
gini, 15 lei) are 
variat, bogat ilustrat, în care 
se pot întîlni nume dintre 
cele mai prestigioase ale li
teraturii contemporane (Za- 
haria Stancu, Geo Bogza, 
Marin Preda, Eugen Barbu, 
Nichita Stănescu, Nicolae 
Breban etc.), pagini inedite 
de Lucian Blaga, Tudor Ar- 
ghezi, Eugen Ionescu, Adrian 
Maniu, Cincinat Pavelescu, 
epigrame, calambururi, can
canuri literare, medalioane, 
articole de teatru, film, lite
ratură străină etc.

Almanahul este însoțit de 
un supliment de poezii („Poe- 
sis") șl de o „Hartă muzeo
grafică pe fundal turistic".

din 
„România
un profil

In localitatea spaniolă 
Badajos o persoană care 
a decedat a avut parte 
de... două înmormântări. 
Alberto Martinez, în vîr
stă de 74 de ani, a încetat 
din viață la spitalul cari
tății publice și urma să 
fie așezat — în prezența 
medicilor — în sicriu, 
dar medicul a fost che
mat la un caz urgent în 
spital, și sicriul a fost în
chis gol. După ceremonia 
funerară, s-a constatat că 
de fapt cel ce murise nu 
fusese îngropat, ci se 
afla la morga spitalului. 
Și atunci s-a procedat la 
înmormintarea adevă
rată.

DANIELLE DARIEUX, 
celebra actriță franceză 
a cărei carieră artistică 
a cunoscut multe succese, 
va apare în al 
film al său, „24 
din viata unei 
inspirat după o 
de Ștefan Zweig.

100-lea 
de ore 
femei", 
nuvelă

VttMwi

—

Acest telefon este destinat paznicului ele
fanților din grădina zoologică Wilhelma 
din Stuttgart (Republica Federală a Ger
maniei). Dacă ridici receptorul, îți răs
punde centrala. Nu este deci de mirare 
dacă domnișoara de la centrală s-a speriat 
recent, cînd a auzit în receptor doar for
năituri puternice. După ce misteriosul 
apel s-a repetat de două ori, telefonistă a 
alarmat serviciul de control. Tehnicianul 
a sosit însă prea tîrziu : „neînțelesul" par
tener de la capătul firului, tînărul elefant 
„Mysore", sfărîmase între timp aparatul 
cu trompa. Un alt aparat, așezat de repor
teri curioși în același loc, a avut după 
cîteva minute o soartă identică. Se pare 
că „Mysore" este primul elefant care a 
făcut încercarea de a comunica cu lumea 

exterioară prin telefon.

SCUZE OFICIALE

Locuitorii localității 
Sittingbourne din Anglia 
au primit duminică feli
citările ce le-au fost 
adresate înaintea sărbă
torilor de iarnă. în urma 
protestelor prompte înre
gistrate. s-a constatat că 
102 saci ai poștei brita
nice au fost uitați cîteva 
săptămîni într-un vagon 
de cale ferată tras pe li
nie moartă. In consecință, 
destinatarilor felicitărilor 
li s-au adresat si scuze 
oficiale.

LICITAȚIE

Peste un milion de blă
nuri de karakul, din care 
peste 35 la sută semifa
bricate, 750 000 de nurci 
și o mare colecție de blă
nuri de vulpi argintii, 
albastre și altele prezin
tă întreprinderile de co
merț exterior sovietice 
la tradiționala licitație 
de blănuri care începe la 
20 ianuarie la Leningrad. 
Pentru a participa la a- 
ceastă licitație, la Lenin
grad au sosit peste 200 de 
comerciant! din 24 de țări.

lat cu soluție Ringer și „uny. 
plut" apoi cu sînge din acee
ași grupă cu cea a bolnavei. 
Apoi, timp de mai bine de 
șase orc, a fost realizată o 
circulație încrucișată.

Urmările acestui Îndrăzneț 
tratament nu au întîrziat să 
apară. încetul cu 
activitatea cerebrală 
navei, continuu și 
urmărită în cursul 
rienței, a început 
amelioreze, iar respirația 
spontană a revenit. Paci
enta și-a recăpătat apoi com
plet cunoștința, iar starea ei 
generală a continuat să se 
îmbunătățească. Curînd. exa
menele arătau o funcționare 
normală a organismului.

Prin îndrăzneață experien
ță a oamenilor de știință de 
la Capetown se deschide 
perspectiva unui tratament 
relativ simplu și lipsit de pe
ricole al cazurilor disperate 
de insuficiență hepatică. îp 
acest mod, funcțiile vitale 
ficatului uman comprom,. 
sînt preluate temporar de 
către ficatul babuinului. Pa
cientul poate depăși astfel 
perioada critică, iar celulele 
hepatice se pot regenera și-și 
pot relua apoi funcționarea 
normală.

Mai mult chiar — și a- 
ceasta este fără îndoială de 
o mare importantă științifică 
și experimentală — s-a emis 
ipoteza că circulația încru
cișată om—maimuță va putea 
fi folosită și în tratarea ca
zurilor de insuficientă hepa
tică în perioada ulterioară 
transplantării ficatului.

încetul, 
a bol- 
riguros 

expe- 
să se

PETRE JUNIE

Metaforic vorbind anul 
acesta va însemna pentru Tul- 
cea un examen ale cărui „dis
cipline" solicită eforturi, ini
țiativă, un înalt simț patriotic. 
Conferința organizației jude
țene de partid a stabilit mă
suri pentru depășirea produc
ției globale industriale plani
ficate cu 10 milioane lei, pen
tru creșterea producției vege
tale și animale. Tineretul este 
chemat să-și aducă contribu
ția la întreaga dezvoltare a ju
dețului, să se afle acolo unde 
este solicitată energia, price
perea sa. Era deci firesc ca în 
conferința organizației jude
țene Tulcea a U.T.C. să fie 
analizată cu multă exigență 
contribuția tinerilor în proce
sul de producție, pregătirea și 
educarea acestora prin muncă 
și pentru muncă. în eforturile 
comune, organizațiile U.T.C. 
au venit cu acțiuni specifice, 
concursuri „Cine știe cîștigă", 
olimpiade pentru meseriile: 
zidari, frezori, strungari, dul
gheri, mecanici, simpozioane 
pe teme tehnice, dezbateri în 
cadrul unor mese rotunde, seri 
de întrebări și răspunsuri, 
concursul „Cartea tehnică și 
producția", care i-au ajutat 
pe tineri să cunoască mai bine 
sarcinile economice și să con
tribuie mai eficient la realiza
rea lor.

Conferința a criticat în a- 
oelași timp și inconsecvența, 
Insuficienta preocupare a Or- 
pjjlșațjjlor U.Ț.Q, din unele

întreprinderi ca T.A.V.S., I.I.S. 
„Dunărea" pentru pregătirea 
profesională a tinerilor, față 
de modul cum concep aceștia 
disciplina muncii, unde mulți 
tineri execută lucrări de ca
litate necorespunzătoare, nu-și 
îndeplinesc obligațiile de plan, 
absentează nemotivat sau în- 
tîrzie aducînd daune colecti
velor în. care își desfășoară 
activitatea. Sint lipsuri care 
se perpetuează și față de care 
trebuie luate măsurile cuve
nite, ceea ce de altfel a și de
terminat comitetul județean 
să-și propună sprijinirea în
deaproape a organizațiilor

TULCin
U.T.C. din aceste întreprin
deri, de la șantierul naval, 
D.R.T.A., T.C.L. pentru iniție
rea unor dezbateri, consfătui
ri, întîlnîri cu fruntași în pro
ducție și specialiști, sărbăto
rirea primirii noilor promoții 
de muncitori, pentru integra
rea mai activă a tineretului în 
procesul de producție și culti
varea dragostei pentru mese
ria aleasă.

Programul de activitate sin- 
tetizînd experiența dobîndită 
pînă acum și îmbogățit 
cu propunerile făcute în eoni 
ferință, prevede ți forme

variate de ridicare a calificării 
profesionale a tinerilor, de 
antrenare mai largă a lor la 
viața unităților economice, 
prin cercuri de creație tehnică 
sau documentare tehnică, con
cursuri, olimpiade, vizite la 
expoziții tehnice etc. Confe
rința a adoptat măsuri pen
tru îmbunătățirea muncii de 
educare politico-ideologică, 
organizarea instructiv-edu- 
cativă a timpului liber : întîl- 
niri cu activiști de partid și 
de stat, „seri de întrebări și 
răspunsuri", călătorii pe harta 
patriei, constituirea cercurilor 
pentru studierea problemelor 
de filozofie, economie politică, 
sociologie etc. Un program ju
dicios care ține seama de par
ticularitățile de vîrstă și preo
cupări urmărind același scop 
— creșterea, formarea și edu
carea unui tineret entuziast, 
devotat partidului.

In încheierea lucrărilor con
ferinței, Ia care au luat parte 
tovarășii Teodor Coman, prim 
secretar al comitetului jude
țean de partid, Iosif Beljung, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., invitați din partea unor 
instituții și organizații obștești, 
a fost ales noul comitet jude
țean ți comisia de cenzori. 
Prim secretar al Comitetului 
județean Tulcea al U.T.C. a 
fost ales tovarășul Alexandru 
Rizu,
. *

LIDIA POPESCU ’

Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia): 
BECKET — ora 19,30 ; (sa
la Studio) : TOPAZE — 
ora 19,30 ; Teatrul Mic : 
TANGO — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : NEPOTUL LUI 
RAMEAU — ora 20 ; (sala 
Studio) : PHOTO-FINISH — 
ora 20 ; (sala Teatrului de 
Comedie) : VICTIMELE 
DATORIEI — ora 20.; Tea
trul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : VIJELIE ÎN 
CRENGILE DE SASSA
FRAS — ora 19,30 ; (sala 
Studio) : FEMEI SINGURE 
— ora 20 ; Teatrul Giulești : 
MARTORII SE SUPRIMA

—r ora 19,30 ; Teatrul evre
iesc de stat : ZECE FRAȚI 
AM FOST — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : 
ADRESANȚII NECUNOS- 
CUȚI — ora 
trul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei) ; I- 
LEANA SINZIANA — ora 
17 ; (sala din str. Academi
ei) : A FUGIT UN TREN — 
ora 17 ; Teatrul „C. Tăna- 
ne“ (sala Savoy) : COMICI 
VESTIȚI AI REVISTEI r 
N. STROE — ora 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei 
174) ! MEXICO-MELQDY 
— ora 19,30 ; Teatrul* „Ion . 
Vasilescu" : DE LA BACH 
LA TOM JONRS — ora ' 
20 ; Ansamblul U.G.S.R. : 
CU PICIORELE PE.PA-*" 
MÎNT — ora 20 >

15,30 ; Tea-

FELDMAREȘALA
rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

PANTOFUL CENUȘĂRESEI 
rulează la Republica (orele 10; 
12; 14,30; 17; 19; 21).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN

rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

DRUMUL SPRE SATURN • 
SFÎRȘITUL SATURNULUI 

rulează la Modern (orele 9,30; 
13; 16,30; 20).

GISELLE 
rulează la 
11,15; 13,45;

NOAPTEA 
rulenxti la
18.30) . AVENTURA (orele 11;
13.30) . STRIGĂTUL (orele 8,30; 
21).

ANNA KARENINA
rulează la Lumina (orele 9— 
17 în continuare; 20).

HOMBRE
rulează la Rahova (orile 15,30; 
18).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la Doina (orele 9; 
12,15; 16: 19,30), Giulești (orele 
15,30; 19), Arta (orele 9—15,45 
în continuare; 19,15).

FRAGII SĂLBATICI
. rulează la Union (orele 15,30; 

18: 20,30).
ACUZATUL

*■ rulează la Floreasca (orele
* 18,15; 20,30). FREDY, LOVEȘ- 
- TE TU INTII! (orele 9; 11,15;
* 13,45; 16).

ALO, JAPONIA !
~ rulează la Timpuri Noi (ore

le 9—21 în continuare).
BECKET

Victoria (orele 9; 
16,15; 18,30; 20,45).
Central (orele 16;

(orelerulează la Feroviar 
9,30; 13; 16,30; 20).

UN DELICT APROAPE 
FECT

(rulează la Excelsior 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
Melodia (orele 9; 11,15; 
16; 18,30; 20,45), Gloria 
9; 11,15; 13,30; 16; ----
Flamura (orele 9; 
16; 18,15; 20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Grlvița . _ __ _
12; 15,30; 18; 20,30), Aurora (o- 
rele 8,45; 11; 13,15; 15,30; " 
20,30).

LUSTRAGIUL
rulează la înfrățirea 
15,15; 17,45; 20).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Buzești 
15,30; 19), Drumul Sării (ore
le 15,30; 19), Cotrocenl (orele 
15,30; 19).

VERA CRUZ
rulează la Dacia (orele 8,30;
16.30 în continuare; 18,30; 
20,45).

URLETUL LUPILOR
rulează la Bucegi (orele 9—
13.30 în continuare; 15,45; 
18,15; 20,45).'

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNĂ

rulează la Unirea (orele 18). 
MARIANA, AGENTUL #555 
(ora 15,30).

HEIDI
rulează Ia Lira (orele 15,30; 
18 ; 20,15).

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Volga (orele 15,30; 
17,45; 20,15).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII

PER-

18,15;
11,15:

(orele
20,30), 
13,30; 
(orele 
20,30), 
13,30;

(orele 9,30;

18;

(orele

(orele

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

Astă seară mă distrez 
rulează la Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9—15,45 in con
tinuare; 18,15; 20,30).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Moșilor (orele 18). 
TANDREȚE (ora 15,30).

TOPKAPI
rulează la Popular (orele 18; 
20,30). ÎNTOARCEREA VRĂ
JITORULUI (ora 15,30).

TREI COPII „MINUNE** 
rulează la Munca (orele 16; 
18). CASA NOASTRĂ (ora 20).

VIVA MARIA
rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18). SUPERAUTOMA-
TUL (ora 20,30).

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

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

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT 
rulează la Cringași (orele 
15,30; 18; 20,15).

ORAȘUL MAGIC 
rulează la Cosmos (orele 18; 
18; 20).

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 
• FIUL LUI TARZAN 

rulează la Vitan (orele 18).
VALEA ALBINELOR 

rulează 1 "
20,30). TAFFY _ȘI . 
RUL (orele 15,30; 18).

ÎMPUȘCĂTURI SUB SPÎNZU- 
RĂTOARR

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

FELDMAREȘALA
rulează la Sala Palatului în 
zilele de 20, 21, 22 ianuarie.

17.30 — Telex TV.
11,35 — Consultații la mate

matică (clasa a 
Xll-a).
Tema : Probleme de 
calcul integral. 
Prezintă prof. 
Călugăriță.

18,05 — Limba engleză 
lecția a 43-a.

18.30 — Pentru copii : „Mi
cii meșteri mari". 
Cel mai simplu ra
dioreceptor.

19,00 — Telejurnalul de sea
ră.

19,40 — Orizont economic — 
1969.
Planul pe 1969 în

Gh.

cinci-

20,30 teatru :
Vale-

la Progresul (orele 
AFFY ȘI VINATO-

coordonatele 
naiului". 

20,05 — Tele-universitatea : 
Istoria civiliza
țiilor.
Civilizația Khmer. 
Seară de 
„Miorița", de 
riu Anania.
In distribuție : 
Repan, Adina 
nasiu-Poenaru, 
rina Lazăr, Marieta 
Luca, George ~ 
nică, Adrian Răș- 
chitor.
Scenografia și re
gia : Mircea Maro- 
șln, Marieta Sado
va, Zoe Anghel.

22,50 — Telejurnalul de 
noapte.

*

Alex. 
Ata- 
Do-
Bă-
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...Dar indicii și statisticile 
configurează numai o parte a 
civilizației noastre industriale, 
acea parte care se oferă ana
lizei specialistului și despre 
care s-au scris — și se vor 
scrie — tratate și tomuri. Di
namicii acestei civilizații îi 
corespunde, însă, la noi, și o 
dinamică socială de un fel 
inedit. Valorificînd resursele 
țării, transubstanțiind bogății 
milenare, redistribuind ele
mentele fizice, neclintite cînd- 
va în geografia lor arhidura- 
bilă, industrializarea a schim
bat însăși distribuția energiei 
sociale, a modificat însuși pul
sul vital al acestei țări. Pro
iecția, influența ei în viața co
tidiană a țării, a oamenilor, 
sînt mult mai ample decit se 
poate imagina. Deschizînd un 
capitol acestei teme, vom des
prinde, dintr-o listă nease
muit de bogată, citeva date, 
cîteva evidențe intrate de 
mult in firescul zilelor noastre 
și care transformă elementele 
geografiei noastre industriale 
in albume familiale, în istoria 
intimă a colectivităților, a ți
nuturilor. a oamenilor.

Cu mici variante, dar ur- 
mînd strîns același flux 
legic, indiferent de 

punctul geografic în care se 
zămislesc, imaginile acestui 
album — ecouri măsurînd a- 
dîncimea unei proiecții — 
sînt, în desfășurarea lor vie, 
aceleași: un cîmp gol, un ță
ran care își paște vitele; o 
groapă de fundație, în mijlo
cul aceluiași cîmp; o pădure 
de turnuri, paralelipipede de 
beton și oțel, răsărite ca din 
pămînt în peisajul străvechi, 
iar în spatele lor siluetele 
unor blocuri cu multe etaje... 
Imaginile sînt aceleași, și nu 
numai la noi, ci în orice par
te a lumii, atestînd un ade
văr cunoscut, cu un cîmp de 
aplicare universal: oriunde 
pătrunde industria, un întreg 
peisaj social se schimbă. Așa 
e pretutindeni în lume, dar 
aici în spațiul nostru socialist, 
acest proces capătă o inedită 
dimensiune, o perspectivă e- 
sențial schimbată, în cuprin
dere ca și-n adîncime: imaginile 
se înlănțuie intr-un ritm alert, 
pe o spirală mereu suitoare și, 
în același timp, generoasă, 
vastă, acoperind un teritoriu 
larg cit și țara.

E un proces care validea
ză o importantă trăsătură de 
conținut, o nouă și expresivă 
fațetă a „fenomenului româ
nesc", vizibilă la o elementară 
aliniere cu drumul de dezvol
tare al altor țări. Este vorba 
de distribuirea atentă, armo
nioasă, a noii industrii pe în
treg spațiul țării, de reparti
zarea judicioasă a forțelor de 
producție, în funcție de con
diții materiale și tehnice, de 
exigențele aducerii tuturor zo
nelor geografice la unisonul de 
dezvoltare al țării. Echilibra
tă din punct de vedere al re
surselor naturale și umane, 
harta pămîntului românesc o- 
ferea, totuși, pînă nu de mult, 
o sumă de „pete albe", în 
special în punctele periferice, 
ținuturi întregi neînglobate e- 
fortului economic general. 
Astfel de zone cunosc, în pre
zent, ritmuri de dezvoltare su
perioare celui pe țară, marșul 
industriei e, aici, mai impe
tuos ca oriunde. Oltenia (care 
dădea în 1938 doar 1 la sută 
din producția industriei na
ționale, azi centru al petrolu
lui, al cărbunelui, al prelu
crării industriale a lemnului, 
centrul industriei electrotehni
ce românești și unul din ma
rile sedii ale chimiei), zona 
Oltului (centru al aluminiului, 
al energiei electrice, al chi
miei, al industriei de automo
bile), ca și Dobrogea, Iașii, 
Bacăul, Suceava, ca și atîtea 
alte ținuturi neatinse nicicînd 
în trecut de raza prospecției 
industriale, numesc azi tot 
atîtea locuri în care se con
centrează energii tumultoase, 
fructificate în fapte majore de 
muncă și de creație.

Vn cadru nou, cu noi vir
tuți dinamizatoare, apropiind 
focarul acestei politici de toa
te zonele țării, îl constituie 

noua organizare administrativ- 
teritorială a țării, care — așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea extra
ordinară a Marii Adunări Na
ționale din februarie anul tre
cut — creează toate condtții- 
le pentru ca „fiecare județ, să 
dispună de obiective indus
triale, să aibă condiții pentru 
o dezvoltare economică multi
laterală — premisă esențială 
a folosirii bogățiilor naturale 
și a resurselor de muncă ale 
țării, a creșterii nivelului de 
viață", fapt care va însem
na — arată secretarul ge
neral al Comitetului Central 
al partidului — „sistematiza
rea orașelor și comunelor, dez
voltarea lor armonioasă pe 
baza unor planuri de pers
pectivă, care să asigure o re
partizare rațională a obiective
lor economice, a dotărilor so- 
cial-cul turale și tehnice-edili- 
tare, încadrarea lor într-un 
ansamblu modem de locali
tăți pe întreg teritoriul".

Armonia unor asemenea 
construcții ne duce cu gîndul 
la solul pe care ea se înalță, 
la armonia sistemului geogra
fic cuprins între hotarele Ro
mâniei, armonie ce s-a desă- 
vîrșii — ca un corolar al sis- 
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ternului de reliefuri fi al firii 
poporului — prin civilizația 
socialistă. Ordonat simetric în 
jurul Carpaților — gigantic 
castel de apă al sistemului hi

ORIZONTURILE
4*

pentru înflorirea. SOCIALISTE
Fîi Sub semnul ROMÂNIE T 
kAa **■ <*• SOCIALISTE

drografic, transformat, prin- 
tr-o cunună de hidrocentrale, 
într-un veritabil castel solar — 
pămîntul românesc înalță în 
altorelief, ca pe niște efigii, 
noile cetăți ale industriei, al 
căror traseu se desface arbo
rescent peste țara întreagă.

|*n ritmurile grave, de or
gă, ale uzinelor, pe 
portativele notelor în 

trescendo ale sirenelor, toa
te ritmurile vieții se schim
bă. Orașe cu o bogată 
istorie, vechi centre de 
viață spirituală a națiunii, au 
îmbrăcat, o dată cu fiecare 
uzină și fabrică ridicată pe 
vatra lor, haina schimbărilor 
succesive, înnoitoare. La Iași, 
la Bacău, la Galați, la Pitești, 
la Craiova, ca și la Buzău, 
Călărași sau Tulcea, centrul 
de gravitație al întregii vieți 
social-economice s-a mutat — 
sau se mută — pe acele vas

te „platforme industriale" ce 
lărgesc orizontul orașului, 
structuri complexe de combi
nate, uzine și fabrici, aureo
late și potențate vizual de pri
veliștea luminoasă a noilor 
cartiere de locuințe, desfășu-

rate panoramic pe kilometri 
întregi.

Repartiția teritorială a for
țelor de producție e o între
prindere ce cuprinde, in vi

ziunea economiei noastre so
cialiste, ca pe laturi insepa
rabile ale aceluiași proces dia
lectic, amplasarea notlor obi
ective industriale și, corelată 
ei, amplasarea în teritoriu a 
forței de muncă, absorbirea 
și fructificarea ei atentă, în 
funcție de actuala așezare a 
populației și de perspectivele 
creșterii ei. Exemplele sînt 
multiple și, prin proporțiile, 
dar mai ales prin semnifica
țiile lor, invită nu o dată la 
meditație. Construirea, de pil
dă, în cadrul actualului cin
cinal, a unui mare combinat 
de celuloză papetară, hîrtie și 
cartoane din foioase, la Tr. 
Severin, își are ca una din 
rațiuni, și nu cea din urmă, 
densitatea populației acestui 
oraș, celebru cîndva prin șo
merii lui. Tot aici s-a cons
truit un combinai de indus
trializare a lemnului, o stație 
de întreținere auto și alte uni
tăți economice, care, împreu

nă cu șantierul matei hidro
centrale de la Porțile de Fier, 
absorb excedentul forței de 
muncă a zonei și a zonelor 
limitrofe, în special a fostului 
raion Vînju Mare, excedent 
creat ca urmare a me
canizării agriculturii. In- 
tr-o Românie „eminamen
te agrară", cu un tip de 
economie care valorifica în 
mod limitat virtuțiile creatoare 
ale poporului, mecanizarea a- 
griculturil a rămas, decenii în 
șir, un simplu deziderat, con
trazis violent de realități ce 
păreau imuabile. Posibilă, 
însă, să zicem, în perspectivă 
istorică, chiar prin import, ea 
n-ar fi avut alt rezultat decât 
expulzarea brutală din mediul 
rural a unor importante efec
tive de populație, și, în lipsa 
unei industrii care să absoarbă 
acest excedent, România s-ar 
fi văzut, poate, ca și alte țări, 
forțată să-și organizeze pro
pria ei emigrație, cu întregul 

cortegiu de consecințe nefas
te, afectînd însăși substanța 
națională. Simpla aliniere de 
perspective ieri-azi face inutil 
comentariul adiacent.

0 refracție este frîngerea 
unei raze într-un alt 
mediu, cu structuri și 

densități diferite. Răsfrîngerile 
industrializării, ecourile și re
fracțiile ei în diverse medii și 
domenii de viață, compun un 
tablou de o varietate a liniilor 
și culorilor dintre cele mai 
izbitoare. O primă și specta
culoasă consecință — dese
nând o realitate devenită preg
nantă în ultimii ani — o con
stituie faptul că majoritatea 
orașelor țării -ți-au sporit sim
țitor populația. Multe din.ele, 
ca Brăila, Craiova, Constanța, 
Piatra Neamț, Petroșani, Su
ceava etc., și-au dublat nu
mărul de locuitori în compa
rație cu epoca antebelică; al
tele, ca Reșița, Pitești, Bacău,

Mediaj, Baia Mare, au azi un 
număr de locuitori de trei ori 
mai mare ca înainte, iar altele 
(Hțmedoara, Vulcan etc.) și-au 
înmulțit populația de cîteva 
ori. In 1966, 7,3 milioane de 
locuitori trăiau în orașe, față 
de 3,7 milioane în 1948. A- 
bundența acestor sporuri face 
ca ochiul specialistului să de
vină pretențios, exigent. So
ciologii își permit să treacă, 
azi, la capitolul „creșterii len
te" un oraș ca Bîrladul, care 
ți-a sporit numai o dată ți 
jumătate numărul de locuitori 
(de la 26 000 în 1930, la 41 000 
în 1966), dar același Bîrlad, 
în 1937, înregistra, față de 
anul pe care-l luăm ca termen 
de comparație, un regres: 
doar 25 000 de locuitori. Era 
pe vremea cînd, în „Enciclo
pedia României", la capitolul 
„industrie și comerț", Bîrla
dul figura cu, cităm, „2 mori 
sistematice, 1 brutărie meca
nică, 1 fabrică de ulei, 1 de 

rachiu, 1 de ghiață, 2 de vată 
pentru confecțiuni și scamă 
de bumbac, 1 de săpun, 1 de 
teracotă și 3 ateliere meca
nice". Era aici tot Bîrladul. 
Un Bîrlad sumar, pe hîrtie 
de maculator, notat cu 3 la 
compunere, dar un Bîrlad e- 
sențial. Moderna fabrică de 
rulmenți, care produce azi 
24 000 000 de rulmenți, în pe
ste 20 de tipuri, părea, atunci, 
o imagine tot atît de înde
părtată, de ireală, ca și, să zi
cem, un ciclofazotron, para
șutat din cer într-o mahala 
mărginașă. Fabrica e azi o 
realitate, produsele sale sînt 
cunoscute în 40 țări, iar în 
fostele mahalale, îngropate 
sub construcții impunătoare 
de sub care e greu să le mai 
ghicești profilul, s-au dat in 
folosință mii de apartamente 
moderne.

Dacă în 1950 industria o- 
cupa 14,2 la sută din popu
lația activă a țării, iar agri

cultura peste 74 la sută, ba
lanța marchează, după numai 
un deceniu și jumătate, o vi
zibilă redimenslonare de ter
meni, o proporție de 24 la 
sută pentru prima categorie 
și de 55 la sută pentru cea 
de-a doua. Indice expresiv și 
sintetic, seismograf sensibil al 
mișcărilor ce se petrec în a- 
dîncul stratului social, modifi
cările survenite în structura 
populației active a națiunii in
dică, poate mai elocvent decit 
orice altă măsură, cadența și 
amploarea marșului nostru 
spre viitor. Este unul din pri- 
cipalele fronturi pe care se 
desfășoară, la noi, războiul 
împotriva trecutului, a sum
brei înapoieri economice moș
tenite de la vechiul regim, 
acțiune în care se investesc 
multiple eforturi — materiale, 
financiare, tehnice, de gîndi- 
re — și care, apropiind struc
tura populației românești de 
cea a statelor avansate ale

planetei, dă noi valențe spiri
tualității noastre, talentului 
creator al poporului. 38 la 
sută din populația țării 
trăiește, în prezent, în 
orașe. Cele 49 de noi 
orașe apărute o dată cu în
ființarea județelor — și care-și 
legitimează noua investituri 
prin fermenții de viață indus
trială care pulsează aci, prin 
posibilitățile economice ' de 
care dispun — adaugă noi 
date de anvergură, noi spo
ruri înalte proporțiilor cunos
cute. Interesant de remarcat, 
pentru culoarea și semnifica
țiile aparte ce le conține, este 
faptul că unele din aceste co
mune, devenite în ultimul an 
orașe, au mai fost cîndva, pe 
vechi trepte ale istoriei, orașe 
sau tîrguri celebre, nuclee de 
viață economică și comercială 
prosperă, unele chiar reședințe 
voievodale. Este cazul Hîrlău- 
lui, fostă reședință domneas
că, al localității Tîrgu-Fru- 

mos, capitală de județ în se
colul XVIII; este cazul tirgu- 
rilor-centre comerciale de la 
Săveni, Darabani, Fălciu, Ște- 
fănești de Prut, Beclean, 
Jibou, Cehul Silvaniei sau In- 
torsura Buzăului. Decăzute, 
uitate, ocolite de traseele ca
pitalismului — interesat doar 
în exploatarea facilă a resur
selor economice și în profitul 
imediat — aceste localități 
s-au văzut reduse, cu timpul, 
la condiția unor sate părăgi- 
nite. In prezent, ele au deve
nit iarăși orașe. Reînnodînd ca
petele istoriei, rupte sub apă
sarea unui timp ostil, socialis
mul a plantat în aceste locuri 
pilonii industriei, ai noii eco
nomii, reconstruind, sub cerul 
de schele al țării, aceste edi
ficii ruinate, dîndu-le o nouă 
și contemporană strălucire.

Revenind la dinamica de
mografică a epocii industria
lizării, va trebui să notăm, 
alături de progresiile aritme-

Oriunde ce ivește 
Austria. viata socială cu
noaște prefaceri adinei, 
căpătînd o nouă dimensi
une, o perspectivă esenți
al schimbată a viitorului. 
In jurul noilor uzine și 
fabrici se zidește o nouă 
priveliște ; apar noi orașe, 
noi structuri sociale, așe
zări care poartă din plin 
in panoramele largi ca și 
in detaliu, amprenta epo
cii noastre socialiste. (In 
fotografiile noastre : ima
ginile industriale ale 
Borzeștiulu! și cele ale nou
lui oraș Onești, ridicat în 
preajma acestora, ea o 
consecință a lor, e o unică 
trăsătură de unire, același 
fir roșu al noului care se 
cheamă industrializarea 
socialistă).

DE MAI 
multe ORIBrăila 

Craiova 
Constanța 
PiatraNeamt 
Pe/roșe^i 
Suceava ș.a.

Reșița
Bacău 
Bata-Mare
Mediaș s.a.

tice ale populației din orașe, 
calitatea umană nouă a unor 
astfel de sporuri, industriali
zarea reUefîndu-se, în acest 
caz, ca o mutație socială și 
tehnico-culturală de o deose
bită amplitudine, realizată în
tr-un ritm rapid. Craiova, de 
pildă, a cărei populație a 
crescut de peste 2 ori față de 
anul 1938, și-a sporit, în ace
lași răstimp, de peste 10 ori nu
mărul cadrelor specializate, al 
muncitorilor de înaltă califi
care, al inginerilor, profeso
rilor etc. Numai la uzina 
„Electroputere", peste 1800 
de muncitori au studii medii, 
iar alți 1 800 Sînt în curs de 
a-și definitiva aceste studii. 
Cifra concurează numărul to
tal al elevilor craioveni din 
1938, adueîndu-i acestui oraș 
străvechi, cu orgoliul nobil al 
valorilor sale, o nouă deschi
dere de orizont, de neconce
put altădată.

Timpul acestor locuri e, 
astăzi, altul. Cînd un 

singur cuptor Martin de 
400 de tone de la Hunedoara 

dă producția de fontă a în
tregii branșe din România cea 
veche, cînd, măsurată pe cro
nometrai nostru socialist, pi
cătura de timp care se chea
mă clipă se transformă intr-o 
putere care destupă furnale, 
face să gîlgtie țițeiul în erup
ții arteziene, naște propulsii 
solare de energie echivalente 
cu însăși degajarea energiei 
din roca, geologic împietrită, 
a uraniului, ești obligat de 
fapte să reconsideri și anul, 
și ora, și secunda. Ele au că
pătat, în actuala noastră civi
lizație, alte dimensiuni și alte 
ritmuri interioare. Timpul a- 
cestor locuri e astăzi altul, iar 
sentimentul că în fiecare se
cundă se întîmplă ceva, se 
creează ceva, dă oamenilor o 
nouă conștiință, o perspectivă 
superioară asupra destinului și 
a vieții, și aceasta se cheamă 
încredere în timp.

Și mai semnificative sînt a- 
ceste imagini atunci cînd in
dustria își face apariția pe te
ritorii pustii, ignorate pînă 
atunci de civilizație. In jurul 
noilor obiective industriale 
răsar ca din pămînt orașe noi, 
se dezvoltă structuri sociale 
de un fel inedit. Consecință 
directă a industrializării, har
ta țării s-a îmbogățit, în a- 
oești ani, cu acele trepidante 
orașe „fără arhivă", deschise 
numai spre viitor. Orașul Vic
toria, construit în jurul com
binatului chimic cu același 
nume, orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej (vechiul Onești, cu 
o populație care a sporit, în 
cîțiva ani, cu peste 20 000 de 
locuitori), orașul Motru, cen
trul administrativ al noului ba
zin carbonifer cu același 
nume, proiectează, prin toate 
datele lor, o vie lumină asu
pra rolului de factor motor 
al industriei în crearea și dez
voltarea noilor structuri socia
le. Proiectele industriale sînt, 
aici, strîns legate de alte pro
iecte (construcții de locuințe, 
de școli, de spitale, formarea 
profesională a populației zo
nei etc.), marile întreprinderi 
de aici asumîndu-și rolul de 
coordonatori ai tuturor ope
rațiilor și acțiunilor sociale. 
Aici nu mai e vorba despre 
„asaltul periferiilor", pentru 
că numai există periferii care 
să trebuiască eradicate sau 
transformate. Orașul întreg, în 
concepția noilor arhitecți, e 
un „centru", adică un spațiu 
de civilizație și frumos, înăl- 
țînd mîndria și demnitatea tu
turor locuitorilor săi.

Transformat și transfigurat 
orașul epocii noastre devin 
astfel un veritabil monumen 
de civilizație și cultură, o ci 
tadelă a muncii bazate p 
tehnica cea mai înaltă, o școc 
lă a științei și artei, un spați 
estetic de formare a gustult 
pentru frumos, în mărețul cc 
dru al ansamblului edilita 
Un monument în care se îi 
vață îndrăzneala și armoni 
liniilor, în care echilibrul înti 
formele arhitectonice creeaz 
o astfel de simfonie, ascultat 
anual de sute de mii de oc 
meni. Noile cartiere din Buci 
rești, Iași, Cluj, Timișoar, 
Craiova, Suceava, asociate ve 
chilor podoabe ale arhitecti 
ril clasice românești, asociat 
muzeelor de artă și pinacoU 
cllor cu uși deschise, frecver 
tale de alte sute și mii a 
vizitatori, sînt tot atîtea cc 
tedre sociale la care fmmosu 
gustul. estetic înalt, mindri 
patriotică, se predau ca o let 
ție diurnă pentru toți membr 
societății. Este vorba despre 
acțiune de înnobilare estetic 
a însuși peisajului românest

Hunedoara 
Vulcan & , 
Onești șa p

conceput ca un tot al pre 
facerilor în care munte, fiu 
viu, amfiteatre de dealuri, fe 
eria coloristică a cîmpiilor sin 
supuse unui nou echilibru A 
valori plastice, la nivelul d 
exigență ale omului socialist. 
Fiindcă uzina nu mai repre
zintă exclusiv locul de muncă 
al unei comunități care pro
duce valoare, ci devine ea în
săși o valoare a frumosului, 
concepută și clădită ca un 
monument de arhitectură mo
dernă.

...Pentru că civilizația in
dustrială a României este a- 
cel oxigen prețios care, circu- 
lind prin toate arterele vie
ții și societății noastre, accele- 
rîndu-le maturitatea și împli
nirea, are, ca ultim scop, sco
pul fundamental al întregii 
politici a partidului comunist : 
omul.

I. PURCARU

• NOI RITMURI DE VIAȚĂ ÎN ORAȘE CU STRĂVECHE ISTORIE • ÎNCREDEREA IN TIMP • „ORAȘELE FĂRĂ ARHIVĂ", ULTIMII PRETENDENȚI LA 
LAURII DINAMISMULUI • O VASTĂ ACȚIUNE DE ÎNNOBILARE ESTETICĂ A ÎNTREGULUI PEISAJ ROMÂNESC • CIVILIZAȚIA INDUSTRIALĂ - UN 

OXIGEN PREȚIOS, CARE CIRCULĂ PRIN TOATE ARTERELE VIEȚII SOCIALE
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ARTISTUL-PRODUSUL EXAMENE... l|L MUNȚI 45 de ani de Ia moartea lui V. I. LENIN

VREMII SALE
(Urmare din pag. 2)

numit Gherea, „artiști cetățeni*. 
Sentimentul civic a fost o coor
donată fundamentală a marilor 
scriitori din toate vremurile și 
actualitatea permanentă a cla
sicilor își are sorgintea tocmai 
în această trăsătură 
de umanismul operei lor.

Care este, atunci, 
scriitorului în epoca

Evident, arta nu și-a pierdut 
nicidecum rolul său activ pe 
plan social în raport cu epocile 
anterioare. Sporul normal de 
exigentă artistică ce caracte
rizează arta vremii noastre, ca 
o evoluție firească a experien
ței artisti-ce dobîndite, nu pre
supune nici un fel de incompa
tibilitate cu atribuțiile ei soci
ale, așa cum se mai crede de 
către unii scriitori sau critici. 
Susținem că, dimpotrivă, inves
tigarea adîncă a lumii contem
porane atașează noi ținuturi 
artei, mărește densitatea idei
lor și intensitatea conflictelor, 
laturi care se înscriu, de la 
sine, în criteriile de valorificare 
estetică a literaturii. Evident, 
depinde de talentul scriitorului 
ca aceste avantaje potențiale să 
fie convertite în valori artistice 
autentice. Un fapt rămîne in
discutabil și anume: marii scrii
tori contemporani -au fost și 
sînt, fără excepție, scriitori so
ciali, în înțelesul că opera lor 
este o oglindă a marilor pro
bleme ale lumii contemporane ; 
Thomas Mann, Faulkner. Stein
beck, Hemingway, Malraux, Șo- 
lohov — iată numai cîteva nu
me ilustre.

Este în afara oricărei îndo
ieli că scriitorului din orîndu- 
irea socialistă i se cere să în
nobileze, la potențe și mai 
înalte, pilda înaintașilor presti
gioși. Legătura sa cu societa
tea este și mai sudată, mai or
ganică. pentru că socialismul 
poartă în sine 
demnitatea u... 
prin însuși faptul, epocal,

care ține
condiția 

actuală ?

i libertatea și 
umană integrală 

’, al 
desființării asupririi sociale. 
Evident, acest fapt nu rezolvă, 
prin sine însuși contruirea noii 
societăți, ci-i asigură numai 
premisa fundamentală. Ramî- 
ne enorm de înfăptuit pe pla
nul conștiinței umane, adiică pe 
terenul propriu literaturii în 
care rolul său este, într-adevăr 
imens. Domeniul conștiinței 
este extrem de dificil, rezolva
rea problemelor legate de el 
presupune o muncă uriașă, 
desfășurată într-un timp mai 
îndelungat decît cel necesar 
pentru sarcinile economice sau 
sociale. Căci structura umană 
individuală este infinită ca di
versitate și fiecare individuali
tate cere un tratament special. 
Fiecare am are nu numai un 
prezent, ci și un *recut. cîteo- 
dată poartă în sine și ceva din 
trecutul predecesorilor. Cu toa
te acestea, flecare om este in
vestit, cum zicea Dostoievski, 
cu un grăunte de aur și nu e 
vorba de un facil optimism 
pedagogic (Dostoievski, în ori
ce caz, nu poate fi învinuit de 
o asemenea mentalitate) cînd 
afirmăm încrederea în perfectl-

bilitatea umană, deci în valorifi
carea și cultivarea laturilor sale 
pozitive. Reușita acestui proces 
depinde de mediul în care tră
iește omul, de condițiile sociale 
create ți de influența factori
lor educativi. Subaprecierea ce
lor din urmă este o probă de 
obtuzitate intelectuală specifi
că lumii burgheze pentru care 
valorile morale sînt ignorate 
sau subordonate intereselor 
meschine de clasă. Eminescu 
admonesta cu vehemență ceea 
ce numea el „indoleanța pături
lor superpuse față de ideile șl 
moravurile pernicioase". Ar- 
ghezi a vestejit cu violența-i 
caracteristică „nepăsarea față 
de virtute" și amîndoi poeții 
constatau, fiecare pentru epoca 
lor, lipsa de preocupare a sta
tului burghez pentru dezvolta
rea artei și literaturii. Condiții
le scriitorilor 
prea cunoscute pentru 
înfățișa 
pot 
act de 
tru vechile șl asprele orin- 
duleli sociale. ‘ 2
a spune că marii scriitori din 
trecut au creat opera lor în 
condiții de adevărat martiraj, 
dovadă a devotamentului su
blim pentru artă și a patriotis
mului lor profund. Cînd pro
nunțăm numele unor Bălcescu, 
Eminescu sau Bacovia asociem 
îndată imaginea unor adevărați 
mucenici ai culturii românești. 
Socialismul a dat scriitorilor 
noștri, în primul rind, demni
tatea profesiei lor, astăzi scri
sul este una din îndeletnicirile 
cele mal prețuite și conducerea 
de partid și de stat se preocună, 
mai mult decît oricînd, de slu
jitorii condeiului. Literatura 
este considerată unul din in
strumentele principale în fău
rirea conștiințelor. în 
omului nou. Este de 
absolut al trecutului 
numea odată Camil 
„conștiința penibilă a 
tii actului scriitoricesc" 
care el credea, totuși, cu o ne
dezmințită 
literatură 
zuit. cu o 
să învețe 
mintea și

tentativele unor scriitori de a 
șoca opinia publică prin experi
mente sterile, atemporale șl 
vide de problematică umană 
precum șl discuțiile de-a drep
tul puerile despre „marea" lite
ratură a vremii noastre, litera
tura onirică. O adevărată fur
tună într-un pahar cu aps, o 
risipă inutilă de energie ce 
merită o întrebuințare mai ra
țională și mai fertilă. Căci, să 
nu uităm următoarea admira
bilă reflecție a lui Titu Maio- 
rescu, cu care și încheiem 
intervenția noastră : „Ai un 
singur bloc de marmură. Dacă 
îl întrebuințezi pentru o figu
ră caricată, de unde să mai 
poți sculpta o „Minervă" ? (Din 
Prefață la ediția din 1874 a 
„Criticelor").

10 MILI04NI LEI
La Combinatul siderurgic Hu

nedoara și Uzinele „Victoria* 
din Călan a început plata pri
melor de vechime pentru anul 
trecut. Suma totală acordată 
muncitorilor, tehnicienilor, maiș
trilor șl inginerilor pentru activi
tate îndelungată și muncă irc-

aici și ele 
constitui

acuzare

din trecut sînt 
a le 
însele 

un veritabil 
morală pen-
E de-ajuns

educarea 
domeniu] 
ceea ce 
Petrescu 
inutilită- 

(în
ardoare). Marea 

de totdeauna a nă- 
pasiune permanentă, 
pe om, să-i educe 

....... ... sensibilitatea în spi
ritul celor mai nobile idealuri 
. vremii, dar niciodată scrii
torul n-a - ur. cadru mai 
prielnic de afirmare c" so
cietatea socialistă. Este de da
toria scriitorilor de a milita, 
alături de factorii cel mai ac
tivi si mai înaintați, pentru ide
alurile omului activ, care șă 
schimbe fundamental condiția 
umană, omul generos. însetat 
de spiritul dreptății, și eman
cipat de sub tutela preocupări
lor meschine, năzuind perma
nent către ideile de bine și de 
frumos. Cum zice, undeva. Ce- 
hov : „în om totul trebuie să 
fie frumos. Si fața și îmbrăcă
mintea și sufletul si gîndurile". 
Iată marea chemare a literatu
rii, ipostaza majoră a scriitoru
lui, as zice rațiunea de a fi a 
artei. în lumina unor astfel de 
deziderate, care nu sînt, firește, 
personale, ci ale vremii noas
tre, ine apar cu totul hilare

PHIFIE DI VECH’HE
proșabilă desfășurată în produc
ție se ridică la aproape 10 000 000- 
Iei. In cadrul combinatului din 
Hunedoara, beneficiază de aceas
tă recompensă peste 12 500 de 
siderurgiști.

(Agerpres).

Artiști români în turneu 
peste hotare

Colectivul Teatrului de Co
medie a plecat luni într-un tur
neu în Israel. Timp de o lună 
de zile, artiștii 
prezenta, în mai 
din această tară, 
două piese care 
frumoase suacese 
teatrului 
sectorului suflete" de Al. 
dan șl „Rinocerii" de 
Ionescu.

Alți reprezentanți ai 
noastre artistice vor fi

români vor 
multe orașe 

spectacole cu 
au constituit 
în activitatea 

bucureștean : ,.Șeful 
Miro- 
Eugen
vieții 

oaspeți 
ai publicului din diverse țări. 

Mezzosoprana Zenaida Pally 
își va da concursul la Paris, 
împreună cu orchestra Radio- 
televiziunii franceze, la un con
cert în care va fi prezentată 
opera „Trubadurul". După o se
rie de spectacole șl concerte în 
Uniunea Sovietică, Zenaida 
Pally va reveni la Paris pentru

un nou concert la Radiodifuziu
nea franceză.

Maestrul coregraf Oleg Da- 
novschi a fost invitat pentru a 
monta pe scena Operei din 
Monte Carlo baletele din „Da
mnațiunea lui Faust", „Rigole- 
tto" și „Evgheni Oneghin".

După turneul întreprins în 
R.F. a Germaniei, tenorul Lu
dovic Spiess va ș,pare într-un 
concert la Radiodifuziunea din 
Torino. In același timp, dirijo
rul sibian Henry Selbing își 
continuă turneul de concerte în 
Polonia.

Margareta Pîslaru a plecat

Cabana Rusu din Munții, 
Paring găzduiește de la în- ' , 
ceputul acestei săptămîni 
pînă la jumătatea lunii vii
toare 180 de studenți ai In- 
știtutuhii de cultură fizică 
și sport din București, Ei își 
susțin examenele sportive de 
iarnă la proba de schi pe 
pîrtiile din acest masiv. Tot 
aici și-au perfecționat pre-

găUtea de schiori, în peri
oada'de Vacanță, peste 30 de 

■ elevi la Șooala sportivă 
din Pebroșajii.

Pîrtiile șîjrumusețile alpi
ne dii. -Munții Paring și 
Retezat ating în această pe
rioadă numeroși iubitori ai 
sportului de iarnă și tarta
nului ;

G. V. Cicerin

TINERETUL TREBUIE
(Agerpres).

SĂ ÎNVEȚE de la LENIN •)
MINITEATRU

Pe lîngă Casa de cultură 
a tineretului și studenților 
din Iași a fost creat un mini- 
teatru studențesc. Primul 
spectacol, intitulat „De tea
tru și poezie", a cuprins trei 
piese scurte : „Rochia de Ro-

STUDENȚESC

mulus Vulpescu, de-a
teatru* și .Jocul de cărți" 
de G. Prutteanu și un montaj 
de poezii «părtinind lui Ma
rin Sorescu și G. Pruteanu.

(Agerpres),

Vladimir Ilici a fost 
țător în toată accepția 
lui. Orice raporturi cu 
o influență într-adevăr 
vă. El te învăța prin 
său, prin îndrumările și indica
țiile sale, prin tot felul lui de a fi.

Aș vrea să fixez în cîteva cu
vinte unele trăsături ale perso
nalității sale, spre a atrage asu
pra lor atenția cititorilor tineri.

un învă- 
cuvîntu- 
el aveau 
educati- 

exemplul

lipsită de orice valoare. Pentru 
ca o afirmație să fie precisă, se 
cer nume, enumerări, cifre, citate 
și în genere date concrete, rigu
ros verificate. E preferabil să 
lealizezi mai puțin, dar ceea ce 
ai făcut să fie bine și cu exacti
tate motivat; e mai bine să mi 
spui nimic decît să faci afirma
ții neîntemeiate. Deosebit de in
structive în acest sens sînt între
bările cuprinse în bilețelele pe 
care le trimitea Lenin în legătură 
cu diverse teme care îl preocu
pau. Aceste întrebări conțineau 
în fond analiza precisă a temei 
abordate și defineau cadrul în 
care ea urma să fie tratată.

Toți cei ce vor să învețe do 
la Lenin, să-și fixeze bine In 
minte : nici un fel de deducții 
pripite ! Nici un fel de afirmații 
necontrolate 1 Nici un fel de a- 
precieri superficiale, care nu con
stituie concluziile precise ale u- 
nor date riguros verificate l

Acestor principii ie corespun
dea precizia gîndirii lui Vladimir 
Ilici însuși. Nu 
finnație trebuia 
precisă a unor 
dar însăși ideea 
profundală, elaborată și șlefuită 
într-atît, încit să nu rămînă ni-

numai fiecare a- 
să fie concluzia 
date verificate, 

trebuia să fie a-

mic vag sau neclar, și de la în
ceput pînă la sfîrșit să se deose
bească printr-o limpezime și o 
precizie desăvîrșite. Să elaboreze 
pînă la capăt propria lui idee — 
iată ce învăța cel ce intra în 
contact cu Vladimir Ilici. V. I. 
Lenin știa întotdeauna să ridicu
lizeze cu umorul lui inimitabil 
orice idee vagă, neclară și insu
ficient adîncită. Cel ce stătea de 
vorbă cu el învăța că orice idee 
omenească trebuie să fie rezulta
tul unei munci conștiincioase, iar 
nu o autodelectare lipsită de răs
pundere sau un bluf. Cu toții 
trebuie să învățăm de la Vladi
mir Ilici că ideea înseamnă in
comparabil mai mult decît o 
stare de spirit sau un instinct. Ea 
trebuie dusă în mod logic pînă 
Ia capăt.

Al treilea lucru pe care-1 învă
țau toți cei ce lucrau cu Vl^limir 
Ilici era necesitatea de a vedea 
clar în primul rind faptele reale. 
Cînd interlocutorul său se lansa 
în divagații teoretice sau dădea 
dovadă de înclinații spre gîndi- 
rea deductivă, atît de răspîndită 
Ia noi, Vladimir Ilici îl punea în
totdeauna în fața faptelor preci
se, concrete din viața reală.

• e • o
2)(Urmare din pag.
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care 
deo-

educative care trebuie să 
desfășoare în școală.

întrucît ați solicitat 
mă refer la cîteva accente 
pe care le va pune organiza
ția U.T.C. în activitatea sa cu 
elevii în acest trimestru, fac 
sublinierea că tot ceea ce va 
întreprinde Uniunea Tineretu
lui Comunist în școală urmă
rește, deopotrivă, îndeplinirea 
unei sarcini fundamentale: 
cultivarea Ia toți elevii a sen
timentului datoriei și respon
sabilității personale, incit fie
care să înțeleagă că principala 
sa obligație față de societate, 
față de organizație, față de fa
milie și față de propria sa per
soană — este aceea de a în
văța. Ne aflăm pe o treaptă 
a dezvoltării învățămîntului în 
care nici un elev nu-și poate 
permite o pregătire superfi
cială, de mîntuială; se aș
teaptă atît de mult de la vii
torii absolvenți ai școlii îneît 
nu se, poate admite nici unuia 
să-și irosească anii petrecuțf 
în școală.

Neîndoielnic, procesul de în- 
vățămînt însuși este astfel 
conceput îneît să asigure, 
o dată cu transmiterea cuno
ștințelor, cultivarea simțului 
responsabilității sociale și, im
plicit, antrenarea elevilor în- 
tr-o viață școlară densă. Dar 
organizația U.T.C. — principa
lul sprijin al școlii în munca 
de educație — are la îndemînă 
formele sale specifice de acți
une pentru influențarea elevi
lor în scopul intensificării ac
tivității lor școlare, pentru în
tărirea disciplinei. Și mă re
fer cu deosebire la complexul 
de activități politico-educative 
a căror principală menire este 
de a forma la elevi calitățile 
moral-politice ale omului so
cietății socialiste.

Tocmai în acest sens trebuie 
să acționeze, cu mai multă e- 
ficiență educativă, organiza
țiile U.T.C. din școli, organi-

se

să

la Cannes, unde a fost invitată a zînd o activitate politică vie, 
spre a 1 se înmîna, alături de" potrivită nevoilor de cunoaște-
cîntăreți din peste 40 de țări, 
„discul de aur", pentru numărul 
mare de discuri înregistrate șl 
vîndute în anul 1968.

(Agerpres).

re a acestei largi categorii de 
tineri cărora li se adresează. A- 
ceasta va însemna concentra
rea atenției organizațiilor noas-

• O •
tre asupra unor activități 
se bucură de un interes 
sebit din partea elevilor.

Tînărul aflat pe băncile șco
lii este dornic să trăiască în 
miezul evenimentelor politice 
interne, să cunoască viața po
litică internațională, să fie la 
curent cu tot ceea ce între
prinde partidul și statul nos
tru în domeniul politicii in
terne și internaționale. Ora de 
dirigenție, în cadrul căreia se 
realizează Informarea politică 
a elevilor, nu poate satisface 
pe deplin aceste interese. Or
ganizațiile U.T.C. pot iniția 
activității proprii în acest sens. 
Evident, colaborarea cu profe
sorii diriginți este absolut ne
cesară, pentru ca ceea ce își

o o • • • ©
organizate pe grupe de clase, 
pe școli ori pe grupe de școli. 
Ne mai gîndim, de asemenea, 
la întîlnirile ce se pot iniția, 
pentru ca elevii să aibă în 
mijlocul lor activiști de partid 
și de stat, specialiști din di
verse domenii de activitate. 
Acestea îi pot ajuta pe elevi 
să cunoască și să aprofundeze 
documentele de partid și de 
stat care stau la temelia dez
voltării societății noastre so
cialiste aprecierile date de 
partid diferitelor evenimente 
ale vieții politice interne și in
ternaționale, să desc:fpeze sen
surile și semnificația diferi
telor fenomene economice, ști
ințifice și culturale, direcțiile 
evoluției lumii contemporane.

I) IU ACTIVITATE

SCOLI
propun organizațiile U.T.C. să 
nu fie o repetare a ceea ce s-a 
realizat deja în ora de diri- 
genție și, totodată, pentru a se 
edifica mai bine asupra inte
reselor elevilor.

Cînd vorbim de activitatea 
specifică organizației, ne gîn
dim la preocuparea sa de a 
cultiva în rîndul elevilor inte
resul pentru citirea frecventă 
a ziarelor, inițierea informă
rilor politice sub formă de 
dezbateri, la organizarea u- 
nor informări politice de sin
teză, cu participarea unor oa
meni de maximă competență, 
care să țină expuneri, ori să 
răspundă la întrebările elevi
lor ; toate acestea putînd fi

să se situeze pe poziții mili
tante, revoluționare.

Totul trebuie făcut însă cu 
discernămînt și cuvenita a- 
tenție, îneît să se asigure ac
țiunilor nivelul necesar, carac
terul interesant, să se evite 
nota didacticistă, șablonul.

în contextul muncii politice 
se înscrie și activitatea pe 
care organizațiile U.T.C. o pot 
desfășura pentru a face cunos
cută în rîndul elevilor litera
tura politico-ideologică. Proce
sul de învățămînt, prin disci
plinele de științe sociale mai 
cu seamă, dă elevului pregăti
rea ideologică de bază. Organi
zațiile noastre au obligația 
de a stimula interesul e-

e • • o • • 
levilor 
fundat 
ne și, 
diul cărții ideologice, 
blicațiilor de specialitate — g 
evident, cele care sînt accesi- w 
bile nivelului lor de înțelegere 
— și în afara procesului de in- g 
vățămînt. Nu ne gîndim 
numai la activitatea acelor 
cercuri de filozofie, de econo- 
mie și sociologie, organizate de 
U.T.C. — încă puține la număr, 
dacă le raportăm la interesul 
pe care-1 manifestă elevii, — 
ci la activitatea cotidiană de 
influențare a elevilor pentru 
ca în deprinderile lor curente 
să intre și lectura ideologică.

Este meritorie Inițiativa u- 
nor organizații U.T.C. de a 
se consulta cu specialiști în 
vederea elaborării unor biblio
grafii care pot fi parcurse de 
elevii din diversele clase și, 
paralel, de a invita în mijlo
cul lor cadre de specialitate 
rare să le ușureze, înțelegerea 
unor probleme filozofice, isto- A 
rice, economice și sociologice, ” 
precum și din domeniul știin
ței și literaturii. Elovii înșiși 
pot fi antrenați să pregăteas- ** 
că unele referate și scurte ex
puneri, căci pe această cale îi A 
ajutăm să-ți dezvolte gîndirea 
științifică, logica, puterea de 
pătrundere a unor fenomene. g 
spiritul de sinteză, să-și for
meze o largă cultură marxistă.

M-am referit la activitățile 
politice de fond, care contri
buie la formarea convingerilor 
comuniste, astfel îneît în anii 
de școală tinerii să dobîndeas- 
că, odată cu cunoștințele teo- a 
retice, trainice calități mili- ™ 
tante. revoluționare, devenind 
propagatori activi ai politicii A 
partidului. ”

Fără îndoială, organizațiile 
U.T.C. din fiecare școală au Ia g 
îndemînă posibilități proprii 
de a organiza o activitate po- 
litico-educativă cu largi e- A 
couri în procesul educației.

— Concret, cum trebuie să 
acționeze organizațiile U.T.C. Q 
pentru a 
obiective ?

— Prin activitatea practică © 
de fiecare

pentru studiul aprn- 
al acestor discipli- 

totedată, pentru stu- 
a pu-

realiza asemenea

zi, mai exact, prin

UN TREN MERGEA
SPRE LIBERT HE >

„Expresul colonelului von 
Ryan", film datorat unuia din 
încercații regizori ai Holly- 
woodului, Mark Robson, ar 
părea o producție tipică pen
tru acel gen de cinematograf 
aservit, cu o exclusivitate fe
roce, „datelor" unui actor, nu
me celebru, după o metodă 
impusă în deceniul al IV-lea 
și păstrată — cu unele schim
bări — și astăzi. Ar părea în 
momentul în care și Frank Si
natra, interpretul principal, 
n-ar face parte din acea eate-

nul pleacă mai departe urmă
rind un grafic orar ce trebuia, 
pentru a nu trezi bănuieli, 
respectat cu exactitate. Trupu
rile împușcaților rămîn lîngă 
terasamentul liniei ferate sub 
aceleași priviri înspăimântate 
ale sătenilor, intr-o postură de 
victime ale fascismului fără să 
știe nimeni, niciodată, 
moartea lor era un act
dreptate și nu o fărădelege a 
ocupantului 'hitlerist.

Finalul filmului este înscris 
intr-o conjunctură ce relie-

că 
de

Cadru din filmul „Expresul colonelului von Ryan

intermediul unei vieți bogate 
de organizație în fiecare școa- ™

...învățătoarea Zina Duca, 
secretar al comitetului comu
nal U. T. C. din corn. Gura- 
Vadului, județul Prahova, 
ne-a relatat următoarea ini
țiativă :

„Am citit în ziarul dv. su
ita de articole și anchete in
titulată „Locul intelectualului 
— în mijlocul maselor". Noi, 
comitetul comunal U.T.C., 
ne-am gîndit așa : din satele 
comunei noastre — Tohani, 
Perșunari, Gura-Vadului — au 
plecat mulți intelectuali. Au 
copilărit aici, au învățat carte 
la școlile elementare din co
muna noastră, au petrecut o 
parte din tinerețe aici. Dar, 
o dată plecați, rar mai dau 
prin sat și asta ocazional, pe 
la familii. Oare comuna noas
tră să nu mai reprezinte ni
mic pentru ei ? Bineînțeles 
că nimeni n-o poate crede... 
De aceea, ne-am gîndit să-i 
invităm pe toți o dată, să ne 
întîlnim cu ei'.

Ideea, formulată simplu, 
direct, parcă ar vrea să spună 
celor plecați: „Aveți amin
tiri... Amintiri multe, de ne

uitat. Vă invităm să le îmbo
gățiți !“

Sau, altfel spus : cerințele 
spirituale ale satului contem
poran sînt din ce în ce mai 
mari. „Au invadat întrebările 
pe uliți", spunea cineva de 

aici, oamenii au alt orizont

pe an — ne spune tov. Luca 
Mastragoci, primarul comu
nei — am ști că ziua aceea 
ar fi o zi deosebită pentru noi. 
Deci, nu numai o simplă cu
riozitate â tinerilor din Gura- 
Vadului, ci un raționament fi
resc ; oamenii vor să-i cu

Paulin (Rafinăria Brazi), tov. 
inginer Dumitru Aurel (La
minorul Brăila), tov. ing. 
Gheorgbe Jugureanu (întrep. 
Instalații București), tov. 
inginer Ilie Moiaru (Director 
I. A. S. Săhăteni), tov. ingi
ner Mihai Bălăneascu (I. F.

CHEMAREA 
AMINTIRILOR

al cunoașterii, vor să știe tot 
mai mult, și răspunsurile nu 
le mai poate da, singur, di
rectorul de cămin, sau biblio
tecarul, sau profesorul care 
ține conferințe și cine să aju
te la împlinirea acestor cerin
țe, dacă nu cei mai apropi- 
ați satului, fiii săi ?

„Dacă ar veni toți, sau 
aproape toți, să zicem o dată

noască pe intelectualii plecați 
din sat, dar vor și să se fo
losească de capacitatea lor, 
pentru dezvoltarea comunei 
lor.

— O să ne adresăm tuturor 
— ne precizează tov. Zina 
Duca, o să le scriem, și, cu ei 
împreună, o să stabilim ziua 
cînd ne vom putea întîlni. O 
să scriem tov. inginer Vasile

A. București), tov. inginer 
Victor Mangu (întrep. Petro
liferă Pitești), tov. prof. Vio
rica Jugureanu (București) și 
multor altora. în prezent, că
utăm să aflăm adresele exac
te ale tuturor, să stabilim pri
mul contact cu ei. Am vrea, 
apoi, ca această întîlnire să 
6e desfășoare în perioada a- 
ceasta, înaintea alegerilor de

la 2 martie. Ar fi un bun pri
lej să ne sfătuim cu ei, să-i 
ascultăm, să ne spună ce-au 
făcut, ce au realizat și să le 
spunem ce facem noi. Sîntem 
siguri că vom reuși să-i avem 
oaspeți pe toți.

Primele răspunsuri au 5i 
început să apară.

„Voi veni bucuros — răs
punde inginerul Gheorghe 
Jugureanu din București. Ide
ea este interesantă, emoțio
nantă. Ne vom revedea în sa
tul nostru, în curînd".

Profesoara Viorica - Jugu
reanu, din București, ă de 
aceeași părere: „îmi place 
ideea. Comitetul U.T.C. din 
Gura-Vadului a știut, ” cum 
t-ar zice, pe ce clapă să ape
se. Voi răspunde cu bucurie 
la apelul lor. Personal, aș
tept să mi se comunice ziua 
în care va avea loc întîlni-M rea.

...O idee simplă, cu un e- 
fect rapid. Motiv, deci, pen- 

' tru Comitetul județean U.T.C. 
Prahova să sprijine atent 
inițiativa, astfel ca ideea să 
se materializeze fructuos.

MIRCEA LERIAN

Iă. în fiecare clasă, 
deplasat centrul de 
al organizației de 
școlii Ia nivelul 
U.T.C» îneîi fiecare_____ __
participe efectiv Ia activitatea 
de organizație.

Ne aflăm la începutul unei 
noi etape școlare și activele 
U.T.C. vor trebui să ajute gru
pele să-și facă programe pro- £ 
prii pe care apoi să le reali
zeze, creînd o atmosferă efer- » 
vescentă care să antreneze pe © 
toți uteciștii la viața de orga
nizație, în activitățile școlară 
și extrașcolară. W

Avem certitudinea că vom 
străbate un trimestru școlar 
cu bune rezultate, că organi- © 
zațiile vor ajuta mai susținut 
școala în procesul instruct! v- 
educativ, și vom avea ocazia 
să consemnăm succese Ia în
vățătură, la olimpiadele șco
lare și la concursurile pe me
serii, în activitatea cercurilor, 
și în activitatea cultural-ar- 
tistică, care se va finaliza cu 
întrecerea artistică Ia nivel 
național — toate aceste reu
șite școlare fiind dedicate de 
țcolărimea țării unei sărbători 
deosebit de dragi: a 25-a a- 
niversare a Eliberării țării.

gorie de actori, ca Jean Ga- 
bin sau Alberto Sordi, ce do
mină orice rol cu o inegalabi
lă autoritate.

Scenariștii „Expresului..." 
W. Wayes și J. Landon cunosc 
însă bine meseria și știu că pu
blicul își dorește revederea cu 
interpretul favorit într-un 
film conceput ca spectacol și 
nu doar ca o nescrisă obliga
tivitate sentimentală.

Drept care Sinatra apare 
secondat de un bun actor en-

l în a- 
ceastă poveste inspirată din- 
tr-un fapt autentic petrecut în 

9 cel de-al II-lea război mon
dial. E vorba de o evadare, 
într-un grup masiv de cîteva 
sute de prizonieri, dintr-un la
găr italian și apoi de sub paza 
înăsprită și „calificată", a 
pelor hitleriste. Acțiunea 
un procent de incredibil 
tompat insă prin detaliile 
aliste pe care ni le oferă 
regizor care-și „conduce" 
abilitate scenariul.

Momentele importante 
exclud nimic din absurdul 
giferat al încleștărilor arma
te. O secvență excelentă în a- 
cest sens, poate cea mai bună 

A a filmului, e aceea în care tre- 
™ nul prizonierilor, condus de 

cîțiva dintre ei, deghizați în 
A uniforme germane, ajunge în- 
” tr-o mică localitate rurală, 

sub privirile aspre ale unor 
A săteni. Tocmai în acel mo- 
w ment fostul comandant hitle

rist al trenului și amanta sa 
A încearcă o evadare de sub 
w pază, îmbrăcați civil. Din ne 

voila urgente ale conspirației 
© — secretul trenului special 

nr. 51 — sînt împuțeați». Tre

Va trebui
activitate g giez^Trevor ^Howard 

la nivelul 3 -
grupelor 

utecisi să

tru- 
are 
es- 
re- 
un 
cu

nu 
le-

fează emoțional lucida bărbă
ție proprie eroilor din filmele 
de război.

Fără a fi un mare film
.Expresul colonelului von,

certifică deopotrivă 
realizatorilor lui 
conflictul principal 
fundalul istoric al

Ryan" 
tenția 
pentru 
pentru 
venimentelor. Așa apare în 
poziția netă dintre cei doi ofi
țeri — maiorul Bataglia și că
pitanul Oriani — psihologia 
armatei italiene înaintea sfâr
șitului acelei îndelungate nopți 
a fascismului care a împins 
Italia in pragul sinuciderii, 
or, caracterul dezumanizant al 
militarismului hitlerist expri
mat în chiar raporturile din
tre ofițerii germani, ca să nu 
mai vorbim de vânătoarea de 
oameni practicată de aceștia 
sub justificarea unor false legi 
ale războiului.

„Expresul..." aduce și un 
discret omagiu solidarității u- 
mane: succesul evadării e 
prezentat ca urmare a inven
tivității colective, o acțiune la 
care și-aduc aportul majori
tatea personajelor.

In afara celor doi mari ac
tori. Frank Sinatra ți Trevor 
Howard, în distribuție întîlnim 
pe actrița italiană Rafaella 
Carra, Sergio Fantoni (cu
noscut din „Era noapte la Ro
ma") Edward Mulhare și Brad 
Dexter pe care l-am întîlnit și 
în povestea generoasă a filmu
lui „Cei șapte magnifici".

TUDOR STANESCU

a-
și 
și 
e- 
o-

•) „Expresul colonelului 
von Ryan“ — o producție a 
Studiourilor The 30 Centhury 
Fox.
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DE CANDIDAȚI 4/ ERONHIUJI
»/7/ SOCIALISTE

în adunările cetățenești care 
au avut loc luni au fost de
semnați noi candidați ai Fron
tului Unității Socialiste pentru 
alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională :

Județul Bacău — Tiberiu 
Agroșoaie, maistru principal la 
Schela Zemeș, în circumscrip
ția electorală nr. 14 Moinești; 
Dumitru Mihoc, președintele 
Cooperativei Agricole de Pro- 
ducție-Neggi, în circumscripția 
electorală nr. 4 — Traian.

Județul Bihor — Constantin 
Pitaru, maistru la Uzina „în
frățirea", în circumscripția 
electorală nr. 2 Oradea-Vest; 
Ecaterina Bondor Delimar, a- 
sistentă la catedra de Științe 
sociale a Institutului pedagogic 
Oradea, în circumscripția elec
torală nr. 8 Aleșd.

Județul Buzău — Stela Ura
nia Alexandrescu, medic vete-

rinar, șef de fermă la între
prinderea Agricolă de Stat Sâ- 
hăteni, în circumscripția elec
torală nr. 8 Săhăteni ; Tudor 
Gheorghe, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean, 
în circumscripția electorală nr. 
10 Pîrscov.

Județul Cluj — Tudor Dră- 
ganu, profesor la Facultatea de 
drept din Cluj, în circumscrip
ția electorală nr. 10 Huedin.

Județul Hunedoara — Po- 
gea Brîncoveanu, președintele 
Consiliului județean al sindi
catelor, în circumscripția elec
torală nr. 12 Ilia.

Județul Iași — Veronica Ar
delean, directoarea Fabricii de 
antibiotice din Iași, în cir- 
lumscripția electorală nr. 13 
Voinești ; Gabriela Simion, di
rectoarea Liceului nr. 1 „MI- 
hail Sadoveanu" din Iași, în

circumscripția electorală nr. 
Tg. Frumos.

Județul Prahova — Victor 
Marinescu, maistru la secția 
Urlați a schelei Boldești, în 
circumscripția electorală nr. 10 
Urlați ; Nicolae Matei, rafinor 
Ia rafinăria Teleajen, în cir- A 
cumscripția electorală nr. 4 ” 
Ploiești-nord.

Municipiul București — Mo- A 
zes Rosen, rabin șef al cultu- 
lui mozaic, în circumscripția 
electorală nr. 6 „7 Noiembrie"; £ 
prof, doctor George Bără- 
nescu, membru corespondent al 
Academiei, rectorul Institutu- 9 
lui Politehnic, în circumscrip
ția electorală nr. 21 Groză- _ 
vești ; Tudor Eugen Bălătică, 9 
șef de secție Ia uzinele „Laro- 
met“, în circumscripția electo- _ 
rală nr. 28 — Bucureștii Noi. O

CUPA

LA VATRA DORNEI,

SCHIORII

BRAȘOVENI

AU CUCERIT

UNIRII tt

(Agerpres)

Tinerii cei mai harnici,
candidați ai Frontului

Jnitătii Socialiste
9

(Urmare din pag. a (l-a)
11,4 tone fire de bumbac, 
33 400 m de țesături, 16 300 
perechi de încălțăminte, 345 
tone de preparate din carne 
și altele. Aceasta este cartea 
de vizită cu care Ana Ionuț 
deputată pentru Marele Sfat 
al Țării, reprezintă orașul în 
care trăiește, o carte de vi
zită pe care și-au pus sem
nătura toate colectivele de 
muncă din întreprinderile 
indu-’triale ale municipiului 
Mediâș.

LIDIA NISTOR

★
...Căminul cultural din co

muna Independența, județul 
Galați, a găzduit, de aseme
nea, în ziua de 13 ianuarie 
1969, întilnirea cetățenilor 
din cele 27 circumscripții 
pentru desemnarea candida
tului în circa electorală nr. 
163 în vederea alegerii depu- 
tatilor în Consiliul popular 
județean Galați. Locuitorii 
comunei au propus pe ingi
nerul Melniciuo Serghel, 
președintele C.A.P.. să can
dideze în circumscripția e- 
lectorală județeană nr. 163 
în vederea alegerii deputați- 
lor în Consiliul popular ju
dețean Galați.

Foarte multi dintre vorbi
tori, printre care Petrea Io
nel. Mantu George, Tranda-

fir Dumitru, Melinte Neculaî 
au susținut propunerea fă
cută, apreciind activitatea 
rodnică pe care o desfășoară 
candidatul pentru dezvolta
rea vieții economice și so
ciale a comunei Independen
ta. De cînd se află în frun
tea treburilor obștești, pre
ședintele C.A.P.. țăranii coo
peratori. au înfăptuit nume
roase lucrări pentru deser
virea publică : construirea 
unui complex comercial cu 
etaj în care statul a alocat 
o sumă de peste un 
milion lei, înălțarea unui 
cămin cultural cu peste 
600 locuri, construirea u- 
iui local de școală cu etaj 
etc.

De aceea adunarea electo
rală de la „Independența" a 
întrunit o largă participare 
de mase, în care alegătorii 
și-au exprimat încrederea în 
candidatul propus, convinge
rea că va exprima cu cinste 
interesele obștești, precum 
zilnic, o face în calitatea sa 
de președinte al cooperativei 
agricole de producție.

Ionel BARAC

★
Deși tinăr, pictorul 

Hrișcă este o veche 
tintă a băimărenilor.

Despre trăsăturile
torli ale profilului său moral 
■-a vorbit la adunarea elec-

Traian 
cunoș-

defini-

e-

CARNET ELECTORAL

torală din circumscripția 
lectorală nr. 17 în care i-a 
fost propusă candidatura de 
deputat în Consiliul popular 
al județului Maramureș. In 
cuvintele numeroșilor vorbi
tori, de profesii și vîrste di
ferite, care i-au susținut 
candidatura, se observa dra
gostea și simpatia de care se 
bucură tînărul artist. „în 
lucrarea sa de mari propor
ții din ciclul „Dacii". — a- 
rată arhitectul Emil Costin 
— Pictorul face dovada unui 
înalt patriotism. „Perma
nențe". „Jertfa". „1877", „Oa
meni și cărări", „Peisaj ma- 
ramuresan" etc sînt lucrări 
reprezentative. înscrise în
tr-o tematlpă cu un pronun
țat caracter istoric".

Născut într-o familie de 
muncitori, Traian Hrișcă a 
terminat Institutul de artă 
plastică cu dorința fermă de 
a continua vechea tradiție 
în arta plastică a orașului de 
la poalele munților Gutîl. 
Participant activ la popu
larizarea și traducerea în 
viată a politicii partidului, 
pictorul Hrișcă își aduce 
contribuția sa de cetățean și 
la înfrumusețarea orașului 
prin execuția unor lucrări 
artistice monumentale deco
rative.

De aceea în acest străvechi 
centru minier muncitorii și 
intelectualii i-au încredințat 
cu căldură și încredere can
didatura în Frontul Unității 
Socialiste pentru Marea Â- 
dunare Națională.

caleid O o1»
șl-ntil, m-aș 
devreme de 
să văd cum 

în sectorul 
tramvaiele și 

duc 
muncii

Orașul Vatra Dornei a fost, 
pentru a doua oară, gazda 
unei competiții tradiționale 
de schi „Cupa Unirii". Pe 
pîrtiile din vecinătatea par
cului stațiunii balneare și de 
pe Dealul Rund au luat star
tul 160 de concuresnți din 11 
județe : Brașov, Prahova, 
Maramureș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Harghita etc.

In prima zi a competiției, 
sportivii s-au întrecut in pro
ba de slalom uriaș și fond, 
iar în a doua zi, la slalom 
special și ștafetă. La slalom 
special băieți, acordarea pri
mului loc a creat serioase

ME&HOIIAIN
Turneul de fotbal 

de la Bogota
în turneul internațional de• J _____  _____________

— fotbal de la Bogota (Columbia), 
V ° selecționată de tineret a Un

gariei a terminat la egalitate : 
2—2 (1—0) cu echipa poloneză 

A Gornik. La acest turneu mal 
'**’ participă echipele locale Millo- 

narios și Santa Fe.
® Tn „C.C.E." la volei

• La Pireu, în cadrul primului 
tur (meci retur) al „Cupei cam
pionilor europeni" la volei mas- 
culta, s-au întîlnit formațiile. 
Olympiakos Pireu și Mladost 
Zagreb. Victoria a revenit vo
leibaliștilor iugoslavi cu scorul 

A de 3—0 (15—3, 17—15, 15—9). E- 
“ chipa Mladost Zagreb, care 

cîștigase și primul joc, s-a cali
ficat pentru turul următor al

• competiției în care va întîlnl 
formația Hapoel Tel Aviv.

• Peste 15 000 de spectatori 
au urmărit la Toronto întilnirea 
internațională de hochei pe 
gheață dintre selecționatele 

A Canadei și U.R.S.S. La capătul 
” unui joc spectaculos, victoria a 

revenit hocheișttlor sovietici 
• cu scorul de 4—2 (0—1, 1—0, 

3—1).
V. Cioeîltea —• 3,5 puncte

In runda a 5-a a turneului 
internațional de șah (grupa 
maeștrilor) de la Beverwijk, 
Victor Cioeîltea (cu piesele 
negre) a remizat cu cehoslova- 

• cul Kozma. Liderul clasamen
tului iugoslavul Kurajița, a cîș- 
tigat la olandezul Krabe. In 

• clasament conduce Kurajița 
(Iugoslavia) cu 5 puncte, urmat 
de Honfi (Ungaria) 4 puncte 
(1), Cioeîltea (România), Veste- 

• rinen (Finlanda) — 3,5 puncte 
etc.

A început și turneul feminin, 
în prima rundă, șahista român- 

M că Alexandra Nicolau (cu pie
sele albe) a învins-o pe olan
deza Tuk,

dispute între arbitrii, deoa
rece, doi dintre protagoniști — 
Ion Bobiș (Brașov) și Ladis- 
lau Pali (Suceava) — care 
realizaseră cel mai bun timp 
au fost descalificați. A cîș- 
tigat proba, al treilea, pra
hoveanul Eugen Sandu. Iată 
cîștigătorii celorlalte probe : 

10 km. Savu Ilie — Sucea
va ; 5 km. Paraschiva Cojo- 
caru — Suceava ; slalom u- 
riaș (băieți) — Ladislau Pali 
— Suceava ;
(fete) Maria 
Brașov ,

Clasamentul 
competiției se 
fel :

I. Brașov, 666 puncte, II. 
Suceava, 611 puncte, III. Hu
nedoara, 490 puncte.

LIVIU DOBEE

slalom uriaș 
Cîmpeanu —

general al 
prezintă ast-

scula 
tot ca 
umblă 
meu
autobuzele care 
pc oamenii 
către uzine. Pe urmă, 
dacă aș vedea că o- 
rariul nu este res
pectat, și ar fi impo
sibil să 
lucru, 
pină Ia 
linie și .
claca de dimineață a 
șoferilor și manipu- 

șl 
pentru 

întîrzie 
de la 
amen- 

care

nu văd acest 
m-a$ repezi 
capetele de 

aș sparge

langită cronică ? Pe 
părintele său care-i 
scrie 
să-și 
trele 
l-aș 
canță iar pe mămica 
lui, cit e ea de fiș- 
neață, aș mai ruga-o 
să aibă grijă și de o- 
drasla adusă pe lume, 
chit că ei ii place să

lecțiile in loc 
vadă de regis- 
lui contabile 
trimite în va-

rlle alea în care lu
crează nu mai încap 
și alte tuburi, tron
soane și fire telefo
nice ori electrice, 
pentru că tot am 
făcut o treabă și să 
nu ne trezim mîine, 
poimiine cu o 
echipă, la fel de 
nică, la fel de 
pe fapte mari,

altă 
har- 
pusă
nu-

lantilor, aplicînd 
niște amenzi, 
că și cci care 
fără voia lor 
serviciu sînt 
dați. După 
m-aș repezi pînă a- 
casă la directorul ge
neral al transportu
rilor urbane și l-aș 
trezi și pe el din 
somn, rugîndu-1 să 
se culce devreme și 
să 
ceea 
eu...

Pe 
zita 
trage cu ochiul în ca
taloage : cine lip
sește și de ce ? A 
fost odorul mamii 
atins de gripă, ori a 
dansat pînă în zori 
la un ceai 7 Are Goe 
al meu un furuncul 
Intr-un loc Imposibil 
de descris, ori chiu-

CE-AȘ FACE
DACA...
EUGEN BARBU

facă 
ce

de 
am

optIa 
școlile

roîlne 
făcut

aș vi
li aș

bată bulevardele în 
căutare de ciorapi 
■au de pantofi... Cînd 
s-ar face de 
plimba nițel 
să 
au 
de 
de

10 m-aș 
pe jos 
trotuare 
găurite 
echipe 

de

văd cite 
mai fost 
harnicele 
la Telefoane, 

la Canal, Gaze și alte 
invențiunl ale civi
lizației. Dacă băieții 
ar fi Ia lucru i-aș 
întreba dacă în gău-

mal bună să 
rească și ea 
tul de la capăt...

Ei, și mulțumit 
oarecum aș trece din 
bloc în bloc să ve
dem cum stăm cu 
curțile interioare, cu 
spațiile verzi pentru 
copii, cn conflictele 
dintre vecini care a- 
jung uneori pînă la 
Tribunalul Mare. Și

gia- 
asfal-

ca un moșneag, chit 
că n-am atîția ani, 
aș asculta păsurile 
fiecăruia, i-aș pune 
să se împece șl 
poate chiar să coope
reze la îngrijirea a- 

vutului comun. Poate 
in felul acesta aș 
mai afla și unele pă
suri, aș mai vedea că 
există și altele nevoi 
ce pot fi 
pe loc.

Treaba 
cite va ore 
cind ml s-ar încheia 
ziua de lucru, aș afla 
de la secretară că 
din moment ce eu 
i-am căutat pe oa
meni, ei nu mai 
m-ati căutat ; că sala 
de audiențe e goală 
și că mîine nu mai 
e nevoie de nici o 
ședință. Ședințele 
le-aș face pe teren 
cu toți cei Interesați 
în rezolvarea trebu
rilor cetățenești : cu 
inspectorii, cu conta
in, CU responsabilii 
de nu știu ce hîrtii, 
și așa mai departe...

Șl poate că într-o 
zi, mare-i Dumnezeu, 
am da afară birou
rile din încăperile pe 
care Ie ocupăm șl 
le-am duce la Mu
zeul birocrației.

rezolvate

mi-ar lua 
bune, dar

ȘI-A FĂCUT-O SINGUR
(Urmare din pag. a l-a)

pescu, cu aer de restaurant mo
dern, cu o atmosferă de exube
ranță tinerească. Am văzut sta
dionul și terenurile de sport, 
unde tînărul, în decorul de plopi 
și răchite, pe malul Begăi, ar fi 
putut să-și petreacă orele libere, 
cheltuindu-și energiile juvenile...

CU TOATE ACESTEA...

Avea absențe nemotivate, ami
na examene, umbla după „scutiri 
medicale". Împlinise cea mai ro
mantică vîrstă cu putință : 21 ani l

Nu-i plăceau însă tainele me
canicii, nu agrea serile studen
țești, cu dans și colege frumoase, 
nu-și găsise o prietenă de vîrsta 
sa, cu care să se plimbe pe 
malul apei, povestindu.i cîte-n 
lună și-n stele...

Popescu îndrăgise localurile, 
viața de noapte, cu toată fosfo
rescenta sa aură de seducție. De
venise un noctambul. Cu noto
rietăți lipsite de glorie, în acti
vitatea de noapte, cu mult co
niac și cu amare reminiscențe 
materiale...

(Intr-o scrisoare trimisă acasă, 
scria: „...iau burse!“ Avea
dreptate).

Obiectele furate, vîndute in 
oraș, se duceau pe apele Begăi, 
se topeau, noapte de noapte, în 
fumul unor petreceri lipsite de 
veselie, stropite cu băutură.

Nevăzut, sfîrșitul se apropia, 
inevitabil. E greu de prezumat 
că petrecărețul ar fi umblat să 
frtneze în această cursă, care-l 
trăgea, succesiv, din furt în furt. 
Comisese 22 de infracțiuni I

Cînd s-ar fi oprit ? La 
la 60?

UN MAGNETOFON..

29,

pus...furat de la un coleg, a 
capăt seriei de hoții. A dispărut 
cu magnetofonul la Lugoj unde, 
mai avînd bani, s-a pus pe pe
treceri... Era firesc, era logic ca, 
la un moment dat, să se pună 
capăt acestei muzici ca și carierei 
noctambulului infractor.

...L-AM VĂZUT LA MILIȚIE

FINALUL..

prea 
mult, 
exact 

dintre 
le re- 
optat

Primire la Consiliul de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Janos Fazekas, a 
primit luni dimineața pe Istvan 
Szurdi, ministrul comerțului in
terior al Repubicil Populare 
Ungare.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au 
participat Ion Pătan, ministrul 
comerțului interior, precum și 
Jozsef Vince, ambasadorul R.P. 
Ungare ia București.

Sosirea ministrului afacerilor externe al Regatului Maroc

In întreaga țară continuă în
trunirile electorale în cadrul că
rora oamenii muncii desemnează 
candidații Frontului Unității So
cialiste pentru alegerile de la 2 
martie.

Mii de oameni ai muncii folo
sesc acest prilej pentru a adăuga 
însuflețitelor lor angajamente în 
întrecerea socialistă pe anul 1969 
.— an hotărîtor al cincinalului — 
tot atît de însuflețite angajamente 
de a sprijini munca viitorilor de
putați pentru înfrumusețarea ora
șelor și comunelor, pentru mai 
buna lor gospodărire, pentru ri
dicarea gradului de civilizație so
cialistă în toate așezările patriei.

In cadrul adunărilor care au a- 
vut loc pînă luni seara în în
treaga țară au fost desemnați 
4 315 candidați ai Frontului U- 
nității Socialiste, pentru consili
ile populare județene, 3 589 pen
tru consiliile populare munici
pale, 6 135 pentru consiliile popu
lare orășenești, 69 087 pentru 
consiliile populare comunale.

Paralel cu adunările cetățenești, 
birourile executive ale Consiliilor 
Frontului Unității Socialiste des
fășoară a intensivă activitate de 
pregătire a alegerilor de la 2 
martie.

cir- 
e- 

____ _______ . S-au 
stabilit 465 circumscripții electo
rale pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională, 
8188 circumscripții pentru ale
gerile de deputați în consiliile 
populare județene, 7 360 pentru 
cele municipale, 12 583 pentru 
consiliile populare orășenești, și 
136 938 pentru consiliile populare 
comunale.

Totodată, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București au 
emis decizii de delimitare și nu
merotare a secțiilor de votare. 
Au fost stabilite 9 890 de secții, 
revenind fiecăreia în medie cîle 
1 000—1 500 de alegători. La a- 
cestea se adaugă alte 407 secții 
de votare speciale, ce se vor or
ganiza în maternități, spitale, pe 
nave, precum și în unități mi
litare.

Acțiunea de delimitare a 
cumscripțiilor electorale, de 
xemplu, a fost încheiată.

■k
In cele cîteva zile de cînd a 

început acțiunea, au fost înscriși 
în listele electorale mai mult de 
5 milioane de cetățeni cu drept 
de vot. Printre aceștia se află 
numeroși tineri care, ajunși la 
majorat, vor vota la 2 martie 
pentru prima dată.

★ ★★

O dată cu începerea campaniei electorale, în întreaga țară au 

nostru pi a sarcinilor care stau în fața întregului popor în etapa 
actuală.
în județul Constanța, formații

le artistice ale sindicatelor 
D.N.M., „NAVROM", întreprin
derii de producție alimentară și 
textilă, Trustului alimentației pu
blice locale, sindicatului sanitar 
și cooperativei meșteșugărești 
„Igiena" din Constanța au sus
ținut, în ultimele zile, numeroase 
spectacole consacrate alegerilor 
de deputați de la 2 martie, în 
comunele Valul lui Traian, Mur- 
fatlar, Castelu, Negru Vodă, Co- 
gealac și în alte localități. For
mațiile artistice au fost însoțite 
de lectori ai cabinetului județean 
de partid, care au prezentat con
ferința „Partidul Comunist Ro
mân, forța conducătoare a socie
tății noastre socialiste".

★
în județele Prahova, Dîmbovi

ța și Buzău se prezintă la sate 
un ciclu de peste 20 de filme 
documentare și artistice de pro
ducție româneas.că, alcătuit anu-

loc manifestări și acțiuni de popularizare a realizărilor regimului

me de întreprinderea cinemato
grafică interjudețeană — Ploiești. 
Ele oglindesc trecutul eroic de 
luptă al poporului nostru, realiză
rile oamenilor muncii în toate do
meniile de activitate, obținute 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român în județele respective.

★
La casele de cultură din 

Miercurea Ciuc, Gheorghieni, To- 
plița, Odorheiul Secuiesc, la clu
burile și căminele culturale se 
adună, seară de seară, sute de ce
tățeni. Artiștii amatori prezintă 
aici programe artistice și cultu
rale atractive, multe din ele ins
pirate din realitățile satului res
pectiv. Cetățenii găsesc, de ase
menea, în aceste sălașuri de cul
tură broșuri, pliante, monografii 
bogat ilustrate, care vorbesc des
pre înfrumusețarea continuă a ță
rii și localităților.

(Agerpres)

Vasile MOINEAGU

w «La Istanbul s-a disputat 
returul meciului dintre echi- 

• pele Fenerbahce Istanbul și 
„17 Nendori" (Albania), contînd 
pentru „Cupa campionilor euro- 

_ peni" Ia volei feminin. Sporti- 
fP vele albaneze au obținut victo

ria cu scorul de 3—2 (7—15, 
13—15, 15—10, 15—13, 15—2) șl 

A sau calificat pentru turul II al 
competiției.

...unei atare vieți n-are 
multe variante. Cheltuia 
venituri n-avea. Și aici, 
In punctul de confluență 
nevoi și modalitatea de a 
zolva, Ioan Popescu a 
pentru una oribilă: a început 
să-și jefuiască colegii, care erau 
plecați la cursuri. Bămînea in 
cămin sub pretext că este bolnav 
și scotocea prin dormitoare. Un 
aparat de fotografiat. Un trend. 
O trusă cu un aparat electric 
de bărbierit. O haină lăsată în 
cuier. O valiză descuiată, cu 
bursa abia încasată, a unui coleg...

De la 'primele întrebări, măr
turisește cele 23 de furturi. Din 
lipsă de motivări, dădea să 
plîngă I Nu cred că atit din 
căință, cît din pricina perspecti
velor ce și le crease singur.

La 21 de ani, Ioan Popescu 
nu poate invoca nici dezinte
resul familiei, nici influențele 
nefaste ale mediului, nici grija 
pe care societatea nu i-ar fi 
acordat.o...

Nu văd unde-ar mai putea fi și 
în ce fel — circumstanțele ate
nuante. Un singur lucru rămîne 
clar, parcă și mai puternic sub
liniat de absența circumstanțe
lor ce însoțesc, uneori, asemenea 
fapte: RESPONSABILITATEA 
celui vinovat.

La invitația ministrului afa
cerilor externe. Cornellu Mă- 
nescu, luni la amiază a sosit în 
Capitală ministrul afacerilor 
externe al Regatului Maroc, dr. 
Ahmed Laraki, care va face o 
vizită oficială în țara noastră.

Ministrul marocan este însoțit 
de Abdelhamid Kriem, directo
rul afacerilor economice din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Mohamed Jaidi, secretarul ge
neral al Biroului de cercetări șl 
participații miniere, Fathi Nej- 
jari, directorul de cabinet al 
ministrului afacerilor externe, 
și Mahomed Bennani Smires, 
directorul protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe,

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. oaspeții au fost întimpi- 
nați de ministrul Corneliu Mă- 
nescu. de Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Alexandru Albescu, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, de funcționari su
periori din M.A.E.

Erau prezenti Moustapha 
Moukhtar, ambasadorul Repu
blicii Arabe Unite si Jalal Jaff, 
însărcinatul cu afaceri ad-ln- 
terim al Irakului în Republica 
Socialistă România.

★
La cite va clipe după sosire, 

ministrul de externe marocan 
a făcut o declarație redactoru
lui agenției „Agerpres", Mircea 
S. Ionescu, cu care prilej și-a 
exprimat marea plăcere de a

face o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România. „Am 
avut onoarea — a spus domnia 
sa — de a primi acum cîteva 
luni la Rabat, în numele Ma- ' 
jestății Sale Regele Marocului, 
pe domnul Mănescu, ministrul 
afacerilor externe român. Aces- • •
te schimburi de vizite ilustrea
ză excelentele raporturi care 
există între Maroc și România, 
bazate pe o dorință sinceră de 
înțelegere mutuală șl de coope
rare fructuoasă între cele două 
țări. Sînt foarte fericit de a 
regăsi pe prietenul și colegul 
meu, domnul Corneliu Mănescu. 
care prin rolul remarcabil pe 
care l-a avut în calitate de pre
ședinte al celei de-a XXII-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
și prin eforturile pe care le-a 
depus a făcut onoare Republicii 
Socialiste România, 
cind calitățile acestui popor iu
bitor de pace, profund atașat 
coexistentei pașnice și cooperă
rii rodnice între toate popoa
rele".

Oaspetele și-a exprimat, tn 
încheierea declarației sale, con
vingerea că " 
si convorbiri 
in România 
consolidarea 
Maroc și România, la contura
rea unor noi perspective favo
rabile ale relațiilor dintre cele 
două țări.

personifi-

diversele contacte 
pe care le va avea 
vor contribui la 

colaborării între

(
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nificativă este, în acest sens, 
creșterea producțiilor medii la 
hectar la principalele cul
turi :

Despre bogatele rezerve pen
tru creșterea producției existente 
în fiecare cooperativă agricolă, 
ne vorbesc, în mod convingător, 
rezultatele obținute de județele 
în care procesul cooperativizării 
agriculturii s-a încheiat mai de
vreme. Deși anul 1968 a cunos
cut o perioadă de secetă pre
lungită, care în sudul țării a 
fost mult mai pronunțată, coope
rativele agricole din județul 
Constanța, de pildă, au obținut 
producții medii la hectar foarte 
bune. S-a dovedit astfel, încă 
o dată, forța agriculturii noastre 
socialiste, faptul că, în condițiile 
cînd se dispune de o puternică 
bază tehnico-materială, cînd în 
fiecare unitate de producție lu
crează cel puțin un specialist cu 
studii superioare, cînd, printr-un 
întreg complex de forme și mij
loace se asigură generalizarea a 
tot ceea ce e valoros în știința 
și practica agricolă, nivelul pro
ducțiilor, chiar și în condiții cli
materice grele, poate satisface 
din plin nevoile de consum ale 
populației, înzestrarea industriei 
cu materii prime, realizînd, în a- 
celași timp, și unele disponibili
tăți pentru export. Un rol deose
bit în asigurarea unor recolte 
bogate ți constante îl are extin
derea pe scară largă a irigațiilor. 
Folosind instalațiile și celelalte 
mijloace ale științei și tehnicii a- 
vansate, pe care statul le asigu
ră într-o măsură tot mai mare, 
cooperativele agricole au reușit 
să amenajeze, pînă în prezent, 
pentru irigat, o suprafață de pes
te 340 000 hectare, dintre care 
cea mai mare parte prin posibi
lități locale. Este o urmaie fi
rească a creșterii potențialului e- 
conomic al cooperativelor agrico
le, care au acum posibilitatea să 
aloce, în acest scop, fonduri tot 
mai mari și să concentreze, pen
tru executarea lucrărilor de acest 
gen, însemnate forțe de muncă. 
Extinderea suprafețelor irigate, 
acțiune vastă, de amploare, rea
lizată la indicația și cu sprijinul 
permanent primit din partea 
conducerii partidului, a permis

dezvoltarea, în cadrul cooperati
velor agricole, a unor puternice 
bazine legumicole. Sînt, în pre
zent, foarte multe unități care au 
făcut din legumicultură una 
din ramurile lor economice 
de bază. în 1968, suprafa
ța cultivată cu aceste plan
te a fost extinsă la 121 000 hec
tare în ogor propriu, cărora li 
se adaugă circa 50 000 hectare 
în culturi succesive. în felul a- 
cesta, cooperativele agricole au 
vîndut pentru fondul de stat, în 
1968, de peste trei ori mai mul
te legume față de 1962, contri
buind la îmbunătățirea aprovi-

zolvării unor probleme hotărî- 
toare pentru dezvoltarea în pers
pectivă a acestui sector. în 
cooperativele agricole au fost 
organizate 694 îngrășătorii de 
bovine, cu o capacitate de peste 
100 000 capete, 758 îngrășătorii, 
cu 228 300 porci; numai în 
cursul anului trecut au fost în- 
grășați, pentru export, 240 000 
miei. Merită reliefat faptul că, în 
vederea furajării raționale a ani
malelor, au fost organizate, în 
ultimul timp, 228 stații pentru 
amestecat furajele concentrate, 
cu o capacitate de 690 000 tone.

Cooperativele agricole răspund,

140 000 tone floarea-soarelui și 
cu peste 1 700 000 tone sfeclă de 
zahăr. Sînt cifre care atestă e- 
locvent și sintetic, dezvoltarea 
continuă a agriculturii coopera
tiste și afirmarea ei ca ramură 
cu o pondere crescîndă în an
samblul economiei noastre națio
nale.

In eforturile pe care le de
pun pentru creșterea potențialului 
lor economic, prin valorificarea 
la un nivel tot mai înalt a re
zervelor mari de care dispun, 
cooperativele agricole primesc 
permanent sprijinul generos, pu
ternic, al statului, sprijin concre-

tensiv pe care îl îmbracă pro
ducția agricolă.

Profund semnificativ pentru 
stadiul actual de dezvoltare a a- 
griculturii noastre cooperatiste 
este faptul că tot mai multe co
operative agricole își unesc for
țele în vederea executării unor 
acțiuni intercooperatiste de in
teres comun. Aceste acțiuni și-au 
dovedit cu deosebire eficiența în 
amenajările pentru irigații, în lu
crările de îndiguire și combatere 
a eroziunilor, în construcția și 
darea în folosință a serelor in
tercooperatiste, a unor mori, a- 
teliere mecanice, a fabricilor de 
nutrețuri combinate etc. Fără în-

AGRICULTURA COOPERATISTA

zionării populației cu aceste pro
duse.

Rezultatele din ce în ce mai 
bune obținute în sectorul vege
tal, diversificarea și sporirea pro
ducțiilor medii, au favorizat 
crearea și dezvoltarea unor pu
ternice sectoare zootehnice în 
majoritatea covîrșitoare a coope
rativelor agricole. Intre anii 1962 
—1968, numărul total al bovine
lor, .proprietate obștească a coo
perativelor, a crescut cu peste 
500 000, dintre care al vacilor 
și junincilor cu 225 000. în a- 
ceeași perioadă, numărul porci
lor a crescut cu aproape 400 000 
capete, iar al oilor cu 1270.000 
capete. Ceea ce caracterizează, 
în prezent, activitatea desfășura
tă de cooperativele agricole, cu 
sprijinul uniunilor cooperatiste, 
în domeniul creșterii animalelor, 
este accentuarea acțiunii de pro
filare a producției marfă din zo
otehnie, asigurarea unor condiții 
tot mai bune de cazare și fura
jare, preocuparea pentru a se 
găsi soluții corespunzătoare re-

astfel, în măsură crescîndă, ce
rințelor economiei naționale în 
domeniul producției zootehnice. 
Anul trecut, în comparație cu 
1962, sectorul cooperatist al a- 
griculturii a pus la dispoziția 
populației, prin intermediul sta
tului, de circa două ori și ju
mătate mai mult lapte de vacă, 
de aproape trei ori mai multă 
came, de peste două ori și ju
mătate mai multe ouă și a livrat 
întreprinderilor industriei ușoare 
de circa două ori mai multă 
lină. Adăugind cantitățile mereu 
sporite de cereale și plante teh
nice vîndute statului, vom avea 
o imagine concludentă asupra 
creșterii contribuției cooperative
lor agricole la aprovizionarea 
populației și industriei, la asigu
rarea produselor pentru export, 
în comparație cu anul încheierii 
procesului de cooperativizare al 
agriculturii, cooperativele agri
cole au vîndut, în 1968, la fon
dul central de produse agricole, 
cu peste 500 000 mai multe tone 
de grîu, 250 000 tone porumb,

tizat în înzestrarea agriculturii 
cu o bază tehnico-materială mo
dernă, în creșterea gradului de 
mecanizare, chimizare și irigații. 
Ca urmare, numai în anul 1968, 
numărul tractoarelor care au lu
crat pe ogoarele cooperativelor 
a crescut cu șapte la sută față 
de 1967, iar cel al combinelor 
de recoltat cereale — cu cinci 
la sută. Sînt în întregime meca
nizate lucrările de bază ale so
lului, semănatul și recoltatul pă- 
ioaselor; lucrările de întreținere 
a culturilor se realizează mecani
zat în proporție de 70 la sută.

De asemenea, în anul 1968, a- 
gricultura noastră cooperatistă a 
primit peste 316 000 tone îngră
șăminte chimice — substanță ac
tivă. Conjugat cu eforturile în
suflețite, pline de abnegație ale 
țărănimii cooperatiste, ajutorul 
acordat de partidul și statul nos
tru constituie factorul decisiv al 
progresului înregistrat, cu fiecare 
an, în cooperativele agricole, 
«ursa caracterului său tot mai in

doială că, asemenea acțiuni con
stituie un început valoros, și, de 
aceea, cu sprijinul uniunilor co
operatiste, cooperativele sînt ho- 
tărîte să le extindă pe scară lar
gă, știind că, în felul 
care leu investit va 
ximum de beneficii.

Eforturile pe care 
noastră cooperatistă 
pentru creșterea continuă a pro
ducției agricole își găsesc răs
plata în ridicarea continuă a ni
velului ei de trai, material și spi
ritual, în gradul tot mai ridicat 
de confort și civilizație, care con
stituie astăzi o trăsătură caracte
ristică a satului nostru contem
poran.

Despre creșterea nivelului de 
trai al țărănimii vorbește astăzi, 
în mod convingător, sporirea sub
stanțială a veniturilor, materiali
zată în puterea lor tot mai ridi
cată de cumpărare, în locuințele 
moderne, frumos mobilate. Nu
mai între anii 1962 și 1967 au a- 
părut aproape 427 000 locuințe 
noi. Localitățile rurale capătă o

acesta, fie- 
aduce ma

țărănimea 
le depune

înfățișare tot mai prosperă. în 
aceeași perioadă, țărănimea a 
cumpărat peste 170 000 televi
zoare, iar numărul abonaților la 
radio și radioficare a crescut la 
peste I 367 000. Astăzi, peste 1,2 
milioane țărani cooperatori pri
mesc pensii pe baza statutului a- 
doptat de Congresul cooperative
lor agricole. Acestea sînt doar 
cîteva cifre — cîteva exemple 
dintre multe altele — care in
dică în mod clar și incontesta
bil creșterea continuă a venitu
rilor țărănimii, faptul că ea cu
lege astăzi, din plin, bineface
rile pe care le-a adus socialis
mul pe pămîntul patriei noastre.

Planul de dezvoltare a agricul
turii cooperatiste pe anul 1969 
prevede creșterea substanțială a 
producției în toate sectoarele. Ca 
și pentru celelalte ramuri ale e- 
conomiei naționale, anul 1969 
constituie, și pentru agricultura 
cooperatistă, un an hotărîtor în 
înfăptuirea obiectivelor stabilite 
pentru actualul cincinal, de că
tre Congresul al IX-lea al parti
dului. O demonstrează în mod 
deosebit faptul că, față de anul 
trecut, producția globală a coo
perativelor agricole va trebui să 
crească cu 26 la sută. Pentru în
făptuirea acestei sarcini, unită
țile agriculturii cooperatiste vor 
trebui să obțină o producție me
die la hectar, pe țară, de cel 
puțin 1885 kg grîu, 2 500 kg 
porumb boabe, 1520 kg floarea-
soarelui, 23 000 kg sfeclă de za
hăr și 14 600 kg legume. Produc
ția totală de carne va crește cu 12 
la sută, cea de lapte de vacă cu 
14 la sută și cea de ouă cu 60 
la sută. Creșteri asemănătoare se 
prevăd și la ceilalți indicatori ai 
planului de producție și finan
ciar din cooperativele agricole.

Angajamentele luate de repre
zentanții țărănimii cooperatiste 
la conferințele județene de partid 
arată că toți cooperatorii se con
sideră antrenați în întrecerea 
patriotică la care participă între
gul nostru popor pentru înfăp
tuirea și depășirea sarcinilor de 
plan pe anul 1969. în felul a- 
cesta, ei înțeleg să întîmpine îm-
plinirea . a două decenii de la 
constituirea primelor cooperative 
agricole de producție pe pămîn
tul României, cea de-a XXV-a 
aniversare a Eliberării patriei. 
Congresul al X-lea al partidului.
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ÎNCHEIEREA lucrărilor primei sesiuni 
A COMISIEI GUVERNAMENTALE MIXTE

PARIS 20 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Luni s-au încheiat lucră
rile primei sesiuni a Comisiei gu
vernamentale mixte româno-fran- 
ceze de cooperare economică, 
științifică și tehnică. In cursul 
ultimei ședințe s-a convenit a- 
supra Protocolului primei sesiuni 
a Comisiei guvernamentale mixte 
și asupra Comunicatului comun. 
Cele două delegații au hotărît ca 
a doua sesiune a Comisiei mixte 
să aibă loc la București în cursul 
ultimului trimestru al anului 
1969.

în aceeași zi, la Palatul Luvru 
a fost semnat Acordul cu privire 
la activitatea Comisiei guverna
mentale mixte româno-franceze, 
constituită în baza Declarației co
mune din 1968 semnate de pre
ședintele Consiliului de Stat al R.S. 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
generalul Charles de Gaulle, 
președintele Republicii Franceze. 
Cu acest prilej, Manea Mănescu 
și Francois Ortoli au rostit 
scurte alocuțiuni.
într-o declarație făcută cores

pondentului Agerpies, ministrul 
Francois Ortoli a spus : „îmi ex
prim satisfacția deosebită pentru 
încheierea acestui acord pe care 
l-am semnat împreună cu dl. Ma
nea Mănescu. Ca membru al gu
vernului francez am convingerea 
că am creat condiții pentru dez
voltarea unei cooperări foarte 
rodnice în spiritul tradiției de 
prietenie între cele două țări ale 
noastre".

Ministrul Francois Ortoli a o- 
ferit apoi în saloanele Palatului 
Luvru un dejun în onoarea de
legației guvernamentale române, 

în cursul serii ambasadorul 
României la Paris, Constantin Fli- 
tan, a oferit o recepție în saloa
nele ambasadei. Au luat parte 
Francois Ortoli, ministrul econo
miei și finanțelor, și membrii de
legației franceze la lucrările pri
mei sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale ; Jean Lipkowski,

BERLIN 20 (Agerpres). — La 
Berlin au fost date publicită
ții tezele Comitetului de pre
gătire a celei de-a 20-a ani
versări a R.D.G. Trecînd în 
revistă realizările obținute în 
acești ani, în teze se arată că 
față de 1950 venitul național și 
salariul real au crescut în 
R.D.G. în prezent-de 3,5 ori. 
în ultimii 12 ani, cheltuielile 
statului pentru învățămîntul 
public, pregătirea profesională, 
sport, ocrotirea sănătății și a- 
sistență socială, știință, artă 
și cultură s-au dublat ajungînd 
la cifra de 24 milioane mărci 
anual.

Crearea Republicii Democrate 
Germane, subliniază documen
tul, a constituit o cotitură în 
istoria poporului german. As
tăzi, se spune în. teze, putem 
constata cu satisfacție că po
porul muncitor din R.D. Ger
mană, sub conducerea clasei 
muncitoare și a partidului său, 
a învins definitiv și irevocabil, 
au fost puse bazele socialis
mului.

Socialismul se dezvoltă în 
R.D.G. pe o bază proprie și 
potrivit legităților sale proprii. 
Telul său strategic este de a 
garanta securitatea și pacea 
pentru ca sarcinile construcției 
socialiste să poată fi îndeplinite 
cu succes. în continuare, se 
menționează că poporul ger
man nu poate dobîndi aprecie
rea și prietenia popoarelor, 
precum și pacea și securitatea 
prin expansiunea imperialistă, 
ci numai prin munca de cali
tate a oamenilor săi, prin rea
lizările savanților și operele 
culturii sale umaniste. Sarcina 
istorică a Republicii noastre, 
se subliniază în document, este 
să facem totul pentru ca de pe 
teritoriul german să nu mai iz
bucnească un nou război.

R.D. Germană,-se arată în 
teze, se pronunță pentru o 
pace durabilă în Europa, pre- 
conizînd între altele recunoaș
terea statu-quo-ului teritorial 
existent, stabilirea de relații 
diplomatice normale între toate 
statele europene, primirea am
belor state germane în O.N.U. 
și în organismele acestei or
ganizații, încheierea unui tra
tat fn vederea neutilizării for
ței In relațiile dintre cele două 
state germane, și a unui tra
tat dintre R.D. Germană și Re
publica Federală a Germaniei.

Principiile fundamentale de 
nezdruncinat ale politicii de 
pace a R.D.G. sînt prietenia 
fermă cu Uniunea Sovietică, 
permanenta întărire a comuni
tății statelor socialiste, solida
ritatea cu statele naționale și 
coexistența cu state cu orîn- 
duiri sociale deosebite. 

membru al guvernului, secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe ; Philippe Malaud, mem
bru al guvernului, secretar de 
stat însărcinat cu funcțiunea pu
blică ; Robert Hirsch, administra
tor general, delegat guvernamen
tal la Comisariatul pentru ener
gia atomică ; Francis Perrin, 
înaltul comisar pentru energia a- 
tomică, Lucien Neuwirth, preșe
dintele grupului de prietenie 
franco-român din Adunarea Na
țională ; Raymond Guyot, mem
bru al Biroului Politic al Parti
dului Comunist Francez, func
ționari superiori din diferite mi
nistere, președinți și directori ge
nerali ai unor mari socie^ți și 
întreprinderi, industriași. Au luat 
parte, de asemenea, șefi ai unor 
misiuni diplomatice și numeroși 
membri ai Corpului diplomatic 
acreditați la Paris.

w.
fl -

• ÎNTREPRINDEREA polo
neză de comerț exterior „Me- 
tallexport" a încheiat un con
tract cu firma engleză „Bent
ley" pentru achiziția unor ma
șini textile engleze în valoare 
de 6,5 milioane dolari.

Pentru îndeplinirea progra
mului de modernizare a indus
triei ușoare, relatează agenția 
P.A.P.. întreprinderea „Metall- 
export" achiziționează nume
roase instalații din străinătate, 
în acest an, valoarea achiziții
lor din import în acest sector 
va depăși 50 milioane dolari.

TELEGRAFIȘTII BRITANICI 
ÎN GREVĂ

• LUNI a început greva lu
crătorilor telegrafiști din Marea 
Britanie. Aceasta este prima 
grevă oficială în istoria de 98 
de ani a sindicatului telegrafiș- 
tilor. Ea a fost organizată în 
sprijinul revendicărilor privind 
îmbunătățirea salariilor. Greva, 
la care participă 3 500 de opera
tori telegrafiști, dintre care 2 000 
din Londra, a provocat întreru
perea totală a legăturilor tele
grafice dintre Marea Britanie și 
restul lumii. Secretarul general 
al sindicatului lucrătorilor poș
tali, Tom Jackson, a arătat că 
greva a fost precedată de tra
tative cu ministrul poștelor, 
John Stonehouse, care a refuzat 
să facă orice concesii pentru e- 
vitarea grevei.

Criza politică din Liban s-a agravat luni, ca urmare a demi
siei unui alt membru al guvernului constituit săptămîna trecută 
de Rashid Karame. Este vorba de ministrul planificării, Hussain 
Mansour, care face parte din „gruparea de centru" a blocului 
parlamentar. In scrisoarea de demisie pe care a înaintat-o pre
ședintelui Libanului, Charles Helou, ministrul planificării a pre
cizat că modul în care a fost format noul guvern nu corespunde 
opiniilor grupării sale.

Observatorii politici consideră că situația actualului guvern li
banez ar putea deveni și mai dificilă, dacă alti doi miniștri care 
fac parte din „gruparea de centru" ar lua o hotărîre similară.

După cum se știe, ministrul lucrărilor publice, Raymond Edde, 
ți ministrul finanțelor, Pierre Gemayel, au demisionat săptă
mîna trecută, nemulțumiți de faptul că partidul fostului pre
ședinte al țării Chamoun nu este reprezentat în noul guvern.

• O ÎNTÎLNIRE a reprezentanților vieții publice din S.U.A. 
ți U.R.S.S., avînd drept scop studierea la nivel neoficial a celor 
mai importante probleme și divergențe existente între cele două 
țări, a avut loc între 13 și 18 ianuarie în orașul Ray din statul 
New York, anunță agenția TASS.

în cadrul conferinței s-a discutat un larg cerc de probleme 
privind pacea, precum și relațiile sovieto-americane. A fost rele
vată necesitatea lărgirii legăturilor economice, științifice și cul
turale dintre S.U.A. și U.R.S.S.

Delegația sovietică la conferință a fost condusă de N. Blohin, 
președintele Institutului pentru relațiile sovieto-americane.

■Ml

IRLANDA DE NORD. — Aspect din timpul recentelor incidente

?

pentru a 
la lucrările celei 
sesiuni a Consi- 
Ajutor Economic 
care se va des- 

capitala R. D.

BERLIN 20. — Corespon
dentul Agerpres, Șt. Deju, 
transmite : Luni dimineața 
a sosit la Berlin delegația 
guvernamentală română 
condusă de Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, re
prezentantul permanent al 
Republicii Socialiste Româ
nia în G.A.E.R., 
participa 
de-a 23-a 
liului de 
Reciproc, 
fășura în 
Germane între 21 și 23 ia
nuarie.

Oaspeții români au fost 
salutați la sosire de vice
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. G., dr. 
Gerhard Weiss, de secreta
rul G.A.E.R., Nicolai Fa
deev, precum și de alte per
soane oficiale.

$

DISPUTA MONETARĂ
OCCIDENTALĂ

• RĂSPUNZÎND unei inter
pelări în Bundestag, Dieter 
Arndt, secretar de stat la Minis
terul vest-german al Economiei, 
a declarat: „Guvernul federal 
consideră că întrunirea unei 
conferințe monetare internațio
nale nu este necesară în mo
mentul de față".

Această declarație confirmă 
reticența exprimată de guvernul 
vest-german față de propunerile 
franceze de reorganizare a siste
mului monetar occidental.

• ACTIVITATEA conferin
ței internaționale de solida
ritate cu lupta popoarelor din 
coloniile portugheze din A- 
frica de sud și Africa de 
sud-vest, a continuat luni în 
ședințe pe comitete care pre
gătesc hotărîrile conferinței. 
In aceeași zi a avut loc o șe
dință plenară în cadrul că
reia a fost adoptată decla
rația generală a conferinței.

In cadrul ședinței plenare 
de duminică au luat cuvintul 
reprezentant! ai 15 delegații 
din Asia, Africa. Europa și 
America, exprimindu-și soli
daritatea cu lupta patrioților 
din Africa în lupta împotriva 
colonialiștilor portughezi și 
regimurilor rasiste din 
Africa.

R. S. F. IUGOSLAVIA. 
Imagine interioară di la la
minorul de cupru din Sevojno 

(Serbia)

• AUTORITĂȚILE rho- 
desiene au formulat luni îm
potriva liderului organiza
ției de guerilă Zaniu. reve
rendul Ndabaningi Sithole, 
arestat în urmă cu patru 
ani, acuzația de incitare la 
crimă. Data procesului nu a 
fost anunțată. Potrivit de
clarațiilor făcute agenției 
Reuter de apărătorii (numiți 
din oficiu) ai reverendului 
Sithole, acesta ar urma să 
apară în fața instanței la 
data de 3 februarie.

Președintele Braziliei, generalul < da Costa e Silva, a semnat 
un decret prin care, în principiu, se interzice achiziționarea pe 
viilor de către cetățeni străini a unor proprietăți funciare pe 
teritoriul brazilian. In cercurile oficiale din Rio se relevă că 
acest decret urmărește „să prevină" continuarea și extinderea 
tranzacțiilor funciare și, în primul rînd — așa cum notează co
tidianul ULTIMA HORA — „speculațiile nord-americane cu pă- 
mînturile din nordul brazilian".

Profitînd de o lege datînd 
din 1951, care oferă scu
tirea de impozite pe timp 

de zece ani și o serie de alte 
avantaje celor ce cumpără pă- 
mînturi în vastele întinderi ne
defrișate ale junglelor Amazo
nului, cîmpiilor statului Goias și 
colinelor din Matto Grosso, lege 
promulgată de autorități în 
scopul de a atrage fermieri în 
acest uriaș teritoriu înapoiat e- 
conomicește și neexploatat, di
ferite societăți nora-americane 
și întreprinzători particulari din 
S.U.A. au acaparat suprafețe 
imense de pămînturi în această 
țară. Revista TIME relevă că 
„investitorii americani" stăpî- 
nesc o întindere mai mare de 
pămînturi braziliene decît state
le Connecticut), Rhode Island, 
Delaware, Massachusetts și 
New Hampshire luate la un loc. 
In nordul și nord-estul Braziliei 
străinii stăpînesc municipii bra

S O S- AMAZONIA
• GOANA DUPĂ PĂMÎNTURILE BRAZILIENE Șl NOUL DECRET 
PREZIDENȚIAL • TRANZACȚII FUNCIARE CARE ATENTEAZĂ 

LA SUVERANITATEA BRAZILIEI

ziliene întregi, unele de mări
mea unor țări europene ca El
veția, Danemarca, Belgia, Por
tugalia. Pînă și „Pico de nebli- 
na" (punctul cel mai înalt al te
ritoriului brazilian, socotit pa
trimoniu național) aparține unui 
proprietar străin. După apreci
erile forurilor guvernamentale, 
aproximativ o cincime din teri
toriul Braziliei se află în mîini- 
le străinilor. Cei mai mari pro
prietari funciari străini sînt, la 
ora actuală, societățile Lanca. 
shire General Investmen Co 
(12 460 000 acri), J. G. Araujo 
Ltd, controlată de un grup de 
bancheri texani (1.977.000 acri) 
și Stanley Selig, un magnat din 
Indianopolis, care stăpînește o 
■suprafață de 1.519.000 acri 
(650.000 ha, adică de trei ori 
mai mare decît suprafața sta
tului brazilian Guanabara).

Marea majoritate a proprie- ' 
tarilor străini nu utilizea* 
ză de loc terenurile perf- 

tru agricultură, ci se ocupă in
tens cu extracția ilegală de mi
nereuri strategice, în primul 
rînd radio-active, și cu expe
dierea lor peste graniță. Tran
zacțiile ilicite cu achiziționarea 
de terenuri sînt precedate, de 
regulă, de studir aprofotogra- 
matice pentru detectarea bogă
țiilor subsolului. Este notorie, în 
acest sens, activitatea de cerce
tare aerofotografică desfășura
tă de avioane ale sqp/îciului 
cartografic al armatef S.U.A.,
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Instalarea noului pre
ședinte la Washington

Luni au avut Ioc, Ia Washington, festivitățile consacrate 
instalării celui de-al 37-lea președinte al Statelor Unite ale 
America, Richard Milhous Nixon.

în același timp, Spiro Agnew 
a fost instalat ca vicepreședinte 
al S.U.A. Evenimentul a marcat 
venirea la putere a unei admi
nistrații republicane după ce, în 
ultimii opt ani, Statele Unite au 
fost conduse de un guvern for
mat de partidul democrat.

Președintele Richard Nixon a 
depus jurămîntul, după care a 
rostit tradiționala cuvîntare de 
instalare.

Noul președinte al S.U.A. a 
declarat că cea mai importantă 
sarcină a poporului american este 
de a urmări o politică de pace.

Subliniind că America „tre
buie să-și analizeze cu sinceri
tate slăbiciunile și să le abor
deze cu speranță", președintele a

avioane înzestrate cu dispoziti
ve speciale de detectare și eva
luare a zăcămintelor minerale. 
După cum s-a'făcut cunoscut în 
presa braziliană, nici un orga
nism din Brazilia nu primește 
copii ale rezultatelor obținute.

Toate acestea au avut, în mod 
firesc, darul să sensibilizeze 
sectoare întregi ale opiniei pu
blice braziliene, inclusiv unele 
cercuri din rîndurile forțelor ar
mate, care privesc cu legitimă 
neliniște penetrația masivă a 
străinilor în nordul țării. Un 
ecou al acestor preocupări l-a 
constituit și ampla lucrare a 
profesorului Arturo Reis (fost gu
vernator al statului Amazonas), 
intitulată „Amazonia și lăcomia 
internațională". Pe baza unei 
extrem de bogate documentări, 
Reis emite avertismentul că 
„dacă nu vor fi luate măsuri 
urgente, statul brazilian s-ar pu
tea trezi cu o parte a teritoriu-

lui național în afara controlu
lui său, ceea ce ar însemna o 
catastrofală ciuntire a suverani
tății".

Puternicul curent de opinie 
în favoarea apărării pă- 
mintului și bogățiilor nor

dului brazilian .de penetrația 
străină a determinat autoritățile 
de Ig. Rio să se decidă la unele 
acțiuni concrete. Măsurile res
trictive inițtate prin recentul de
cret prezidențial constituie un 
început iii b'cest domeniu. Surse 
autorizate fdiri capitala brazili
ană informează că este studiată 
actualmente „eventualitatea a- 
nutării/sau limitării concesiilor 
fimcigrre acordate străinilor" în 
Zone socotite „de interes pentru 
siguranța națională",'adică în 
Igrgi zone din centrul șț nordul 
țarii (unde, de fapt, se concen- 

,'trează majoritatea propi'tyăți- 
lor străine). Soluționarea acestei 
probleme de maximă importan
ță implică însă decizii comple
xe printre care și revizuirea 
unor articole din Constituție, 
care, în forma actuală, conferă 
foarte largi drepturi și posibili
tăți de manevrare investitorilor 
străini. Nu se poate, de aseme
nea, ignora că în calea unor 
măsuri eficiente în domeniul 
tranzacțiilor funciare se ridică 
puternice interese particulare, 
eternul „binom latino-ameri-- F.„-
can' : oligarhie funciară plus I jecte concrete și modalitățile de 
capitalul monopolist strain. |

E. R. 

declarat că țara trece printr-o 
„criză a spiritului". „Noi consta
tăm — a spus el — că sîntem 
bogați în bunuri, dar deficient 
în ce privește spiritul, ajungînd 
cu o precizie minunată la Lună, 
însă sfîșiați de dezbinări aici, pe 
Pămînt".

Vorbitorul a spus că printre o- 
biectivele guvernului său se în
scriu folosirea deplină a brațelor 
de muncă, locuințe mai bune, un 
nivel superior în domeniul edu
cației, reconstrucția orașelor etc. 
Adresînd un apel poporului ame
rican la colaborare, Nixon s-a 
pronunțat pentru unitatea între 
albi și negri, afirmînd că „nici 
un om nu poate fi pe deplin 
liber dacă vecinul său nu este 
liber".

In partea consacrată proble
melor internaționale, noul pre
ședinte al S.U.A. a declarat că 
„după o perioadă de confrunta
re intrăm într-o eră de nego
cieri". EI a afirmat că în cursul 
administrației sale, „căile noastre 
de comunicație vor fi deschise".

Nixon s-a pronunțat în favoa
rea colaborării internaționale în 
domeniul explorării spațiului cos
mic, în reducerea poverii înar
mărilor și pentru a întări struc
tura păcii. El a subliniat că „pa
cea nu poate veni numai dorin
d-o și nimic nu poate înlocui zi
lele și chiar anii de diplomație 
răbdătoare și îndelungată".

După ceremonie a avut loc 
tradiționala paradă, unde nume
roși cetățeni americani au salutat 
pe noul președinte al S.U.A.

DECLARAȚIA 
GUVERNULUI SOVIETIC

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
La Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a avut loc luni o 
conferință de presă, în cadrul 
căreia L. M. Zamiatin, șeful 
Secției presă din M.A.E. al 
U.R.S.S., a prezentat o declarație 
a guvernului sovietic, în care se 
reafirmă că U.R.S.S. este gata 
să înceapă un schimb de păreri 
cu guvernul S.U.A. cu privire la 
limitarea reciprocă și reducerea 
mijloacelor strategice de trans
portare a armei nucleare, inclu
siv sistemele defensive.

Guvernul sovietic subliniază că 
realizarea unei înțelegeri în pro
blemele concrete ale frînării 
cursei înarmărilor, inclusiv în 
problema limitării cursei înarmă
rilor nucleare, este un lucru c- 
fectiv realizabil, deși este dificil, 
în declarație se arată că încer
cările insistente întreprinse de o 
serie de țări membre ale 
N.A.T.O., în primul rînd S.U.A., 
Anglia și R.F.G., de a intensi
fica activitatea acestui bloc duc 
la încingerea atmosferei „războ
iului rece", ceea ce creează noi 
obstacole în căutarea de soluții 
comune în domeniul dezarmării.

Programului de lărgire a pre
gătirilor militare din partea unor 
state ale N.A.T.O., Uniunea So
vietică, alte țări socialiste îi opun 
un program de măsuri concrete 
în domeniul dezarmării, al conso
lidării securității europene, un

NECESITATEA DEZVOLTĂRII
COOPERĂRII ȘTIINȚIFICE Șl TEHNICE

Luni s-au deschis la sediul Palatului Națiunilor lucrările unei 
reuniuni a experților guvernamentali pentru cooperarea știin
țifică și tehnică, organizată de Comisia economică O.N.U. pentru 
Europa.

9

Ordinea de zi prevede exami
narea activităților Comisiei e- 
conomice O.N.U. pentru Eu
ropa în domeniul promovării 
cooperării științifice și tehnice 
și a perspectivelor dezvoltării 
transferului de tehnologie, difu
zării de informații științifice șl 
tehnice, încurajării organizării 
cercetării internaționale conju
gate. previziunilor tehnologice 
și planificării pe termen lung.

Participanții vor discuta, de 
asemenea, stabilirea unei ordini 
de prioritate pentru diferite pro- 
întărire a mecanismului institu
țional de cooperare științifică șl 
tehnică existînd în. cadrul Comi
siei.

Nu este nevoie de modificări profunde Ia scenariul cunoscu
tului film „Hoții de biciclete" pentru a fi reluat cu aceeași 
actualitate ca în anii în care a fost turnat — remarca într-o 
corespondență din Roma cotidianul francez FIGARO. Frămin- 
tările sociale, care au cunoscut o recrudescență în cursul anului 
trecut au fost generate de existența unor anomalii în structura 
societății italiene, ce relevă și în prezent actualitatea filmului 
realizat de Vittorio de Sica cu mai bine de 2» de ani în urmă.

Deși numărul emigranților a scăzut de la 450 000 la 350 000 pe 
an, iar 330 000 de țărani părăsesc anual mediul rural pentru a se 
îndrepta spre marile orașe industriale, taxa șomajului în Italia 
a înregistrat o diminuare de la 6,2 la sută în 1958 Ia circa 2,8 la 
sută în 1963. Ulterior un „reflux" economic a dus iarăși, la creș
terea procentului de șomaj în iulie 1968 la 3,3 la sută. Totuși re
ducerea șomajului nu s-a răsfrint asupra tuturor păturilor soci
ale. Prețul cel mai mare continuă să-l plătească șl în prezent 
tineretul cuprins între 14—25 de ani aflat în căutarea unui loc 

de muncă, al primului loc de muncă. Astfel dacă rata șomajului 
la nivelul întregii țări atingea la mijlocul anului trecut 3,3 la 
sută, pentru tineret procentul era de 12 la sută. Ultimele statistici 
publicate în presa Italiană sînt elocvente în acest sens : 290 000 
de șomeri totali, 243 000 șomeri parțiali și 360 000 de tineri în cău
tarea pentru întîla oară a unui loo de muncă. Potrivit ziarului 
citat „realitatea e mult mai sumbră decît pare la prima vedere".

In anul 1960 din 100 tineri aflați în căutarea primei angajări 32 
aveau terminate școlile primare, 28 absolviseră cursuri secun
dare, 31 aveau bacalaureatul șl 3 dispuneau de diplome universi
tare. In prezent, statistica plasează în frunte pe acei tineri fără 
ocupație care posedă bacalaureat (38 la sută) urmați de absolvenți 
ai școlilor secundare ce includ pregătire tehnică și profesională 
(32 Ia sută). Diplomații universitari în căutarea unui loc de muncă 
alcătuiesc un procent de 4 la sută. Ultimii ating, în cifre abso
lute, 13—14 000, ceea ce reprezintă practio jumătate din licențiații 
care Ies anual pe porțile universităților italiene.

Originea acestei situații, potrivit unor observatori, nu se află 
numai în structurile anchilozate ale învățămîntului, ci și în faptul 
că economia italiană nu absoarbe în întregime noua forță de 
muncă specializată. Exemplul cel mai notoriu se poate da din 
Messina unde numeroși licențlațl în drept îndeplinesc munci 
grele, ce nu solicită nici o calificare (gunoieri) munei „obținute 
prin recomandarea fermă a primăriei locale" (FIGARO). Ingi
nerii găsesc un loo de muncă ceva mai ușor : băncile sint pline 
de asemenea angajați, ceea ce fără îndoială agravează criza 11- 
cențiaților în științe economice.

Sînt tot mai numeroși absolvenții care în disperare, îndepli
nesc orice muncă. „Ocupația mea actuală — a răspuns unul din 
acești tineri — este aceea de a fi hăituit de portari. Căci diploma 
în drept nu-mi servește decît să pledez înaintea lor pentru a-ml 
permite să merg din ușă în ușă încercînd să vînd cărți pentru 
copii sau să plasez asigurări pe viață". Numeroși medici parcurg 
țara de Ia un capăt Ia altul în calitate de agenți comerciali, In- 
cercînd să facă reclamă sau să vindă produse cosmetice. Con
cursurile publice pentru angajări sint experiențe triste pentru 
majoritatea tinerilor candidați. Potrivit ziarului FIGARO, abia 
după un termen de 18 luni după înscriere ești chemat pșațjru 
probe scrise, după alte 6—9 luni pentru probe orale. Și c z5ă 
totul decurge bine, după un alt an primești scrisoarea de an
gajare : aceasta înseamnă un șomaj de 3—4 ani. .

Firesc, asemenea stări de lucruri provoacă reacții protestatoare, 
mărturie în acest sens fiind manifestațiile studențești care în 
cursul annlui trecut au atins proporții nemaiintîlnite în peninsula 
italică. In cursul lunii decembrie elevii școlilor secundare șl stu
denții institutelor tehnice din Roma au purtat la manifestații 
pancarte pe care scria : „Ziua obținerii diplomei, triumful șoma
jului" ; „Cincisprezece ani de studii pentru a deveni șomer- 
specializat”.

Din inițiativa studenților la Universitatea din Roma a fost 
creat un birou de orientare al candidaților și de plasare a ab
solvenților. Unele cercuri economice au acordat sprijin acestei 
inițiative indispensabile în vederea găsirii unei soluții. însă Ia 
puțin timp după deschiderea biroului în incinta universității, rec
toratul a dispus închiderea localului, pretinzînd că nu are auto
rizația formală a oficialităților.

program de lărgire a colaborării 
internaționale între toate statele 
indiferent de deosebirile exis
tente în orânduirea lor socială.

Declarația amintește memoran
dumul guvernului sovietic, pre
zentat spre examinare celei de-a 
XXIII Sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., în legătură cu u- 
nele măsuri imediate în vederea 
încetării cursei înarmărilor și în 
vederea dezarmării.

în declarație se subliniază că 
tratatul de neproliferare a armei 
nucleare va crea premise favo
rabile pentru continuarea luptei 
în vederea încetării cursei înar
mărilor, pentru înfăptuirea unor 
măsuri eficace în vederea inter
zicerii și distrugerii armei nu
cleare. Guvernul sovietic a pro
pus tuturor puterilor nucleare să 
procedeze de urgență la tratative 
privind încetarea fabricării ar
mei nucleare, reducerea stocuri
lor ci, interzicerea completă și li
chidarea ulterioară a armei nu
cleare,

în încheierea declarației se 
subliniază că securitatea euro
peană și internațională poate fi 
asigurată nu prin cursa înarmări
lor sau prin accelerarea pregăti
rilor militare, ci pe baza stabi
lirii colaborării pașnice, realizării 
unei destinderi reale a încordă
rii, pe baza rezolvării probleme
lor internaționale actuale prin 
mijloace pașnice.

Delegația română la reuniune 
este condusă de acad. Aurel A- 
vramescu, directorul Institutului 
de Documentare al Academiei 
Republicii Socialiste România.

în ședința de după-amiază, 
delegatul român Stelian Ilinolu 
a luat cuvântul, insistînd asupra 
necesității de a se dezvolta co
operarea științifică și tehnică în 
domenii noi, astfel incit cir
cuitul valorilor materiale să fie 
cit mai larg. Schimburile aces
tea — a subliniat el — trebuie 
concepute în ipiritul respectului 
pentru suveranitatea națională 
și al asigurării avantajului reci
proc.'

Cine profită 
de pe uriL. 
„ajutorului" 

S. 0. A.
Din „ajutorul economic" 

acordat de S.U.A. țărilor in 
curs de dezvoltare a rezul
tat în 1968 beneficii de 175 
milioane dolari pentru ba
lanța de plăți a Statelor 
Unite — aceasta este conclu
zia unui raport prezentat de 
Willam G-aud, directorul 
Agenției de dezvoltare Inter
națională (A.I.D.), organism 
guvernamental subordonat 
Departamentului de stat al 
S.U.A. Astfel, Gaud a arătat 
că în 1968 aproape întregul 
ajutor american. — 91,5 la 
sută, adică 1,9 miliarde do
lari — a fost folosit pentru 
cumpărarea de bunuri și 
servicii din Statele Unite. 
(La începutul anilor ’60 pro
porția era de 50 la sută). 
Ieșirile directe de dolari 
pentru programul de ajutor 
economic au fost de numai 
178 milioane dolari în 1968, 
a precizat Gaud.

Pe de altă parte. Statele 
Unite au primit în 1968 ’ din 
partea țărilor în curs de dez
voltare 259 milioane dolari 
sub forma dobînzilor și ram
bursării unor împrumuturi 
anterioare. în asemenea con
diții circulația directă de 
capitaluri declanșată de aju
torul economic s-a soldat 
pentru balanța de plăți a 
S.U.A. cu un beneficiu de 81 
milioane dolari. Dar dacă se 
tine seama și de efectul 
direct pe care programele de 
ajutor pentru țările în curs 
de dezvoltare le au asupra 
exporturilor americane, a- 
cest beneficiu este în reali
tate mai ridicat : de 175 mi
lioane dolari în 1968, după 
aprecierea lui William GauB.

Agenția de dezvoltare in
ternațională acordă de fapt 
prioritate finanțării proiec
telor susceptibile să declan
șeze o creștere ulterioară a 
importurilor de bunuri și 
servicii din Statele Unite. 
A.I.D. negociază frecvent 
acorduri în baza cărora 
țările beneficiare se an
gajează să consacre Im
porturilor din S.U.A. o 
parte a devizelor de care 
dispun, parte egală cu 
împrumutul primit. Ase
menea acorduri au fost în
cheiate recent cu Bolivia șl 
Chile.
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