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Proletari din toate țările, uniți-vă!

IN tineretului%

Ne aflăm In acest început de 
an nou, marcat de efervescența 
creatoare cu care întregul nos
tru popor se pregătește pentru 
alegeri, într-un moment care 
proiectează o vie lumină asupra 
activității rodnice desfășurate 
cu abnegație și dăruire de po
porul nostru pentru înfăptuirea 
amplului program de dezvoltare 
multilaterală a economiei româ
nești, stabilit de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Națio
nală a P.C.R. Am încheiat, nu 
de mult, primii trei ani ai cin
cinalului. Succesele dobîndite în 
acest timp în toate domeniile 
construcției socialiste reprezintă 
cea mai expresivă dovadă a jus
teții politicii partidului, reflectă 
caracterul științific, realist și 
mobilizator al prevederilor puse 
în slujba înfloririi continue a 
țării.

Cifrele vorbesc de la sine. E- 
conomia noastră națională a în
registrat, pe parcursul acestor 
ani, succese deosebit de impor
tante, cotele atinse reprezentînd 
afirmarea tot mai puternică a 
României socialiste ca o țară cu 
ritmuri înalte de dezvoltare, în 
plin proces de creștere și moder
nizare. Dinamismul — trăsătură 
dominantă a construcției socia
liste — constituie, în prezent. în
săși problema economiei noas
tre, prestigiul și forța el. La 
baza acestei realizări stă grija 
consecventă a Partidului Comu
nist Român, capacitatea sa de a 
•tăpînl, de a pune consecvent în

Conf. univ. 
CONSTANTIN PINTILIE

mișcare, conform unui plan ri
guros, acei factori în stare să 
Imprime șl să asigure mersul as
cendent al economiei noastre, 
creșterea continuă a eficien
ței ei.

Tn acest sens, Congresul al 
IX-Iea al P.C.R. a stabilit, ca 
direcție principală de dezvolta
re, continuarea în ritm susținut 
a industrializării țării — condi
ție hotărîtoare a dezvoltării în
tregii economii. Asigurindu-se 
cu prioritate dezvoltarea Indus
triei grele și în primul rînd a 
pivotului său industria con
structoare de mașini — preve
derile cuprinse în Directivele 
Congresului al IX-lea au avut 
tn vedere, în același timp, acce
lerarea, comparativ cu etapei» 
anterioare, a producției bunuri
lor de consum. Aceste prevederi 
constituie o elocventă expresie a 
preocupărilor fundamentale al» 
politicii P.C.R., politică ce îmbi
nă pe baze științifice temeinic 
fundamentate, interesele genera
le ale dezvoltării economiei na
ționale cu creșterea continuă a 
bunăstării celor ce muncesc.

Anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidu
lui marchează, paralel cu creș
terea continuă a potențialului e- 
conomic al țării, o perioadă da 
ample progrese calitativa în toa-

te ramurile industriei ți agricul
turii noastre. Ne aflăm în plin 
proces de aplicare a ansamblu
lui de măsuri stabilit de Con
gresul al IX-lea pentru perfec
ționarea conducerii și planifică
rii economiei naționale, a apa
ratului de producție și circula
ție, de organizare științifică a
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O PUTERNICĂ EFERVESCENȚĂ POLITICĂ, INTENSE EFORTURI

CREATOARE, ÎN TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE

In IntImpinarea
AL :GERIIOR

I Atmosfera însuflețită, creatoare, de o accentuată efervescen
ță politică caracterizează întrunirile electorale ce au loc în în
treaga țară ți în cadrul cărora oamenii muncii desemnează 
candidații Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de la 
2 martie.

Tn cadrul acestor întruniri, cele mai largi categorii de cetă
țeni dovedesc interesul profund pentru sarcinile importante cs 
stau în fața dezvoltării patriei noastre socialiste, la care fie
care este hotărît să-și aducă maxima sa contribuție patriotică.

Mandatul nostru —
candidați!lor noștri

• JUDEȚUL CLUJ
al

ca

Angajamentele organizațiilor județene

ale U.T.C. privind contribuția tineretului

la dezvoltarea zootehniei

sînt promițătoare

Condiția
I PRODUCȚIA

i
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creatorului I GLOBALĂ IN

La adunarea populară 
care a avut loc la Casa 
de cultură din orașul 
Huedin au venit tineri 
și vîrstnici, români, ma
ghiari din orașul și sa
tele înconjurătoare să 
propună candidatul pen
tru circumscripția nr. 10 
a M.A.N. în peisajul e- 
conomic al țării, Huedi
nul se-nscrie cu nu
meroase obiective in
dustriale, social-econo- 
mice care creează largi 
posibilități de valorifi
care a forței de muncă 
ți care poartă amprenta

anilor care au trecut de 
la alegerile din 1963.

Propunerea prof. univ. 
Tudor Drăgan, șef al 
catedrei de drept admi
nistrativ de la Univer
sitatea Babeș-Boliay din 
Cluj, a fost primită cu 
mult entuziasm. Origi
nar din Năsăud, tovară
șul Drăgan se distinge 
ca un valoros cadru di
dactic, autor al u- 
nor importante studii, 
cursuri, monografii pu
blicate în țară și străi
nătate. Prezența sa este 
cunoscută ca deputat în 
Marea Adunare Națio-

nală, vicepreședinte 
comisiei judecătorești 
administrative a M.A.N. 
Activitatea rodnică de la 
catedră conjugată cu cea 
obștească, apreciată de 
locuitbrii Huedinului, au 
constituit argumente 
pentru susținerea candi
daturii sale pentru cir
cumscripția nr. 10.

Propunerea a fost sus
ținută cu căldură de 
Steiu Nicolae, directorul 
liceului Huedin, coope- 
ratoarca Elisabeta Mi- 
haly de la Izvorul Cri- 
șului, Aurel Oneț, pri
marul comunei Beliș, și 
de alți numeroși partici
pant!.

VIOREL CIOBANU
subredacția Cluj

l

Slujind idealul socialist, 
slujim idealul 

de perfecțiune 
al omului contemporan 

de GRIGORE ARBORE

S-a discutat fi se discută încă extrem de mult 
tn presa noastră, fi cu diferite alte ocazii 
despre caracteristicile spirituale ale tinerelor 
generații de astăzi, despre modalitatea de a 
perfecționa continuu pregătirea lor culturală, 
de a desăvîrși ținuta etică a acestora. Toate 
referințele au un punct de plecare comun, 
anume faptul că anii din urmă au imprimat 
deja un stil, o ținută, o personalitate aparte 
acelei părți a constructorilor orinduirii noastre 
care nu numai prin vîrsta lor pot fi numiți 
tineri, ci fi prin temperamentul, prin entuzias
mul lor nestăvilit. Intr-o accepțiune mai largă, 
poporul nostru este tînăr prin vitalitate, prin 
energia lui nestăvilită. Cei cărora prin vîrstă 
le revin cel mai îndreptățit aceste atribute sini 
cei care, aflați acum în pragul maturității, se 
pregătesc a prelua pe umerii lor sarcina difi
cilă de a duce mai departe fi de a desăvîrfi 
bătălia pentru comunism începută în urmă cu 
decenii pe aceste meleaguri. Entuziasmul con
structiv este, în aceste condiții, o stare firească, 
îndreptățită; într-o asemenea încleftare cu 
timpul, cu durata, cu istoria însăți, precum cea 
în care sîntem angrenați astăzi, el îfi are iz
vorul în luciditate, în înțelegerea realităților 
prezentului, în înțelepciunea cu care trebuie 
să găsim căile de a ne apropia de viitorul 
rîvnit de antecesorii noftri. De aceea socot 
că dăruirea plină de patos a tineretului nos
tru, abnegația cu care se dedică operei de con
strucție socialistă este, în bună măsură, urmare 
a conștiinței înaltei sale responsabilități sociale 
în fața timpului, a istoriei însefi. In acest con
text de încordare laborioasă, de activitate 
în slujba progresului, încercarea de

(Continuare în pag. a Il-a)
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...întrebat cu ce sen
timente s-a îndreptat 
spre locul unde și-a de
pus candidatura, Gheor- 
ghe Prisecaru ne-a răs
puns cu simplitatea ca
racteristică activității 
sale de fiecare zi: „Cu 
dorința de a contribui 
și eu într-una din co
munele acestui județ la 
făurirea istoriei ei. Cir-

cumscripțla nr. 171 cu
prinde satele Stornești 
și Sinești 
Iași ; sînt 
de oameni 
nici să-și 
viață mai 
ceea sînt în luptă con
tinuă cu nerodnicia na
turii ; 
dealuri 
vor să

din județul 
două așezări 
harnici, dor- 
clădească o 

bună. De a-

lucrează niște 
erodate din care 
scoată roadele

muncii lor, din ce în ce 
mai bogate. Pentru a- 
ceasta, cel puțin după 
cite mi-am dat seama 
din prima mea întîlnire 
cu cetățenii, întîlnire cu 
ocazia căreia mi-am de
pus candidatura, este 
necesară în primul rînd 
organizarea științifică a 
luptei cu vitregia natu
rii, este necesară mobi-

ION CHIRIAC

(Continuare tn 
pag. a .V-a)

Examene studențeșt
120 ore din sesiunea de e- 

xamene studențești care însu
mează abia 5 din cele 20 de 
zile nu pot fi concludente, nu 
pot furniza concluzii certe și 
definitive. Ele ne pot da, to
tuși, informații despre „nota 
sesiunii". Și nota aceasta, 
spre deosebire de nota exactă, 
cifrică, pe care o dă examina
torul, are mai multe fațete 
ușor însă de descoperit la 
fața locului, tn sălile de exa
men.

„Catalogul" nostru reporte
ricesc, alcătuit ad-hoc în cîte- 
va facultăți bucureștene, în
sumează bilanțuri optimiste și 
nu puține observații trădînd 
nemulțumiri și' pretenții cu 
nimic exagerate față de stu
denți. El reproduce părerile 
examinatorilor întrucît stifden- 
tul, așteptînd să intre în sala 
de examene sau aflat In fața 
biletului cu întrebări, nu . s-a 
lăsat interogat despre exa
men. N-o spunem cu reproș : 
de fapt ne-au interesat opini
ile profesorilor | pe ale stu-

120 de ore din sesiune
denților le găseam oricum, te- 
flectate în calificativele obți
nute, deloc echivoce, poate 
cele mai exacte și obiective pe 
care le-ar fi putut da.

Dar să ne întoarcem la „ca
talogul" nostru. Tovarășul 
GHEORGHE BANAȚEANU, 
prorector al Institutului de pe
trol, gaze fi geologie, ne în
lesnește o privire de ansam
blu în oglinda sesiunii de exa
mene din institut, așa cum a- 
răta ieri, 21 ianuarie. Prezen
tate la examen : 20 de grupe. 
Proporția pe institut — 91%. 
Exmatriculați înainte de se
siune (pentru absențe) 14 din
tre cei peste 1500 studenți. 
Nota dominantă a sesiunii: 
severitatea (în ceea ce-i pri
vește pe examinatori). Răs
punsul studenților ? 88% din 
cei care au promovat au ob
ținut calificative hune și foar
te bune. Nemulțumirea nr. 1 i

procentul de 9% neprezen- 
tați. Nemulțumirea nr. 2 : re
zultatele slabe ale anului IV 
— „utilaj" la fizică", și ale a- 
nului V „tehnologie" la auto
matizare. Și o nemulțumire 
care dăinuie de mai multe se
siuni : rezultatele slabe la ma
tematică. Părerea despre anul 
I : în general mulțumitoare, 
pentru seriozitatea cu care 
muncesc și maturitatea dove
dită.

REPLICA SĂLII DE EXA
MEN. Intîmplare sau nu, 
prima sală de examen ne o- 
feră o imagine tonică. Acad. 
NICOLAE PETRULIAN de
finește examenul : „N-am 
avut nici o surpriză. Exame
nul (de zăcăminte de minerale

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare In pag. t V-a)

Conferințele organizațiilor județene ale U.T.C., exprimând 
punctul de vedere, hotărârea unanimă a sutelor de mii de ute- 
ciști au acordat — în angajamentele pe care și le-au asumat —
— o atenție particulară sectorului zootehnic. Firesc, zootehnia 
este în prezent sectorul de muncă din agricultura noastră ale 
cărui rezultate sînt în cea mai mare măsură hotărîte de munca 
oamenilor, de priceperea, de hărnicia lor. Organizațiile jude
țene Botoșani, Constanța și Satu Mare și-au stabilit în această 
privință angajamente importante și — trebuie să recunoaștem
— de loc ușoare.

BOTOȘANI : — Folosind condițiile de care dispunem, privind 
creșterea animalelor în județul nostru, organizațiile U.T.C. vor 
recomanda peste 1 200 de tineri care să lucreze în sectoarele 
zootehnice, iar pentru generalizarea experienței bune obținute 
de unele organizații, vom iniția consfătuiri ale tinerilor crescă
tori de animale.

CONSTANȚA : — Organizațiile U.T.C. se vor preocupa de 
antrenarea tinerilor pentru a lucra în zootehnie. Pentru crește
rea producțiilor în sectorul zootehnic, vor fi inițiate activități de 
ridicare a calificării profesionale a tinerilor crescători de ani
male contribuind astfel la obținerea unor producții medii de 
3151 litri lapte de vacă, 4,74 kg lînă la fiecare oaie în I.A.S. și 
1 850 litri lapte de vacă și 3,05 kg lînă de oaie în C.A.P.

SATU MARE : — Organizațiile U.T.C. de la sate vor avea o 
preocupare sporită pentru mobilizarea tinerilor din sectoarele 
zootehnice la creșterea producției nimaliere. Vor fi recoman
dați pentru a lucra în acest sector un număr de 300 de tineri, 
iar un număr de 200 tinere fete, ținînd seama de dezvoltarea 
aviculturii, vor fi recomandate să lucreze în sectorul creșterii 
păsărilor.

Au trecut puține zile de la formularea acestor angajamente 
ți încă nu putem consemna realizări spectaculoase. Două 
aspecte de maximă importanță ne-au îndemnat însă să nu mai 
zăbovim în a deschide această discuție.

Tntîi faptul că perioada iernii corespunde în zootehnie cu o 
etapă de muncă grea, hotărîtoare pentru producțiile propus □ 
se realiza în general — acum au loc fătările. Apoi, în următoa
rele zile, în toate cooperativele agricole de producție se vor 
desfășura adunările generale care, tăcînd bilanțul anului în
cheiat, vor aproba prevederile noului plan de producție și fi
nanciar, vor adopta hotarîri corespunzătoare pentru realizarea 
lui constituind în fapt, ceea ce se cheamă „organizarea mun
cii".

Este bine deci, ca încă de acum tinerii, în număr cît mai 
mare, așa cum s-au angajat organizațiile U.T.C., să-și ocupe 
locurile în importantul sector de muncă.

Pentru a facilita de la început un schimb de păreri, de expe
riențe, am adresat celor trei comitete județene U. T. C. două 
întrebări s

Cum, in ce mod, prin ce forme veți 
i activitatea de convin

gere a tinerilor pentru a merge 
să lucreze in zootehnie ?

S
lum, m CC i 

desfășura 
gere a tin

Ce activități specifice veți iniția, 
cum se va desfășura munca de 

organizație cu tinerii care lucrează 
in zootehnie?

(Continuare în pag. a II-a)
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EXPUNERE DE MOTIVE

VICTOR COT, secretar al 
Comitetului Județean Satu Mare 
al U.T.C. : Angajamentul noistru 
este explicabil. Numai în sec
toarele zootehnice ale coopera
tivelor agricole avem 50 154 ta
urine, 171 288 ovine, 27 436 por
cine șl 62 003 păsări. Și sectoare 
zootehnice tot atît de dezvoltate 
au și întreprinderile agricole de 
stat. Producțiile care s-au pla
nificat a se realiza anul acesta 
deși realiste, științific funda
mentate, nu sint de loc ușoare.

ION POPESCU, prim secre
tar al Comitetului județean 
Constanța al U.T.C. : în jude
țul Constanța există o valoroasă 
tradiție de organizație privind 
recomandarea celor mai destoi
nici tineri de la sat pentru a 
lucra în sectorul creșterii ani
malelor. Dezvoltarea sectoarelor 
zootehnice ale cooperativelor a- 
gricole din Cumpăna, Topraisar, 
Comana, Chirnogeni, Cobadin, 
Tîrgușorul — ca să cităm doar 
cîteva — se confundă în mare 
măsură cu activitatea în de
cursul anilor a organizațiilor 
U.T.C. de aici.

Organizațiile U.T.C. au făcut, 
într-un sens mult mai larg, un 
pionerat. Pentru că, să ne rea
mintim, județul Constanța, Do- 
brogea, în general, nu a avut o 
tradiție în creșterea animalelor. 
Cooperativizarea a deschis la 
noi, drum în această importantă 
ramură a agriculturii. Tinerii au 
fost chemați atunci nu numai să 
învețe o meserie nouă, să lucreze 
într-un sector de producție de 
maximă importanță, dar ei, prin 
rezultatele muncii lor, aveau să 
convingă masa de cooperatori, 
satul, că zootehnia este renta
bilă și in Dobrogea, că investi
țiile ce se făceau era o treabă 
chibzuită.

DUMITRU GHIORGHIASA — 
secretar al Comitetului județean 
Botoșani al U.T.C. : Cine nu-șl 
aduce aminte de Coțușca, de e- 
roul Muncii Socialiste V. Ado- 
chițel care a format la școala 
muncii o pleiadă de vestiți 
crescători de animale I • Munca 
In zootehnie a fost o permanen
ță a activității organizației 
U.T.C. în cursul anului trecut, 
*m organizat cu tinerii, la coo
perativa agricolă din Ungureni,

CUM ACȚIONAȚI PENTRU REALIZAREA LOR ?
un schimb de experiență pe 
tema „Sectorul zootehnic, adu
cător de mar] venituri in 
C.A.P.". Mai tîrziu, la Ripiceni, 
am organizat un alt schimb de 
experiență avînd ca temă „Fru
musețea meseriei de crescător 
de animale". Am inițiat, un 
concurs, gen „Cine știe, cîștigă", 
deschis numai tinerilor care 
muncesc în zootehnie. Tema lui 
a fost : Furajarea rațională a 
animalelor. Concursul s-a des
fășurat la cooperativa agricolă 
din Vl&sinești.

Pentru a-i convinge să meargă 
să lucreze în sectorul zootehnic 
pe cei mai buni tineri, s-au pur
tat discuții în cadrul organizații
lor și grupelor U.T.C. Au fost 
invitate la aceste discuții cadre 
de conducere ale cooperativelor 
agricole, ingineri zootehniști, 
medici veterinari care le-au vor
bit tinerilor despre importanța 
acestui sector. în prezent, în 
sectoarele zootehnice ale unități
lor din județul nostru lucrează, 
cu bune rezultate, 600 de tineri. 
Pentru activitatea depusă în a- 
ceastă direcție, organizația noas
tră județeană a primit aprecieri 
lâ conferința județeană de partid, 
care i-a încredințat sarcina de a 
recomanda anul acesta, pentru 
munca în zootehnie, 1 200 de ti
neri. Aceasta este pe scurt mo
tivarea angajamentului nostru.

CARE VA FI PRIMUL 
PAS? DAR URMĂTORUL?

VICTOR COT : Cu ce să înce
pem ? a fost prima întrebare pe 
care ne-am pus-o după confe
rință. Cu sprijinul organelor de 
resort, vom invita în mijlocul 
tinerilor, la adunările organiza
țiilor U.T.C. din C.A.P., specia
liști din zootehnie care să le ex
plice, să le trezească interes 
pentru meseria de crescător de 
animale. Pornind de la realita
tea din fiecare cooperativă agri
colă, discuțiile vor urmări să e-

vidențleze importanța sectorului 
zootehnic pentru prezentul și 
viitorul unității, veniturile ce 
urmează a fi realizate.

Cu grupuri de tineri vom or
ganiza vizite la acele unități ce 
posedă puternice și moderne 
sectoare zootehnice. Sîntem In 
curs de organizare a unor vizite 
la cooperativele agricole din Ur- 
ziceni, Foieni și altele.

Intențiile noastre de început 
au fost făcute cunoscut tuturor 
activiștilor comitetului județean- 
U.T.C., care plecând acum în te
ren au primit Însărcinări preci
se privind organizarea primelor 
acțiuni.

ION POPESCU : Sîntem hotă- 
rîți să facem o treabă temeinică, 
să desfășurăm o largă acțiune 
din care zootehnia județului 
Constanța să aibă ceva de cîș- 
tigat. Primul lucru pe care l-am 
făcut este un amplu studiu în 

toate cele 155 de cooperative a- 
gricole. Acum știm că din cele 
51 663 persoane care au partici
pat anul trecut la muncile din 
cooperativele agricole, 9 133 au 
fost tineri. Este un lucru pozitiv 
că avem 613 tineri care lucrea
ză în sectorul zootehnic. Am pu
tea spune că avînd peste 9 000 
de tineri în cooperative șl un 
sector zootehnic mare, în plină 
dezvoltare, am putea cu ușurință 
să ne angajăm să recomandăm 
cîteva mii de tineri. Cercetînd 
lucrurile mai atent constatăm 
însă că dintre ei mai mult de 
jumătate, 4 950 sint fete care pot 
lucra cu bune rezultate în fer
mele avicole dar mai greu în 
cele de vaci, porci sau oi. Știm 
acum precis că în 17 C.A.P. a- 
vem între 10—30 tineri care lu
crează în zootehnie dar și că în 
alte 30 de unități nu există nici 
unul.

în acțiunile pe care le vom 
organiza va trebui să ținem sea
ma de o multitudine de particu
larități ale fiecărei cooperative 
agricole, ale tinerilor din satul 
respectiv. Iată, bunăoară, un caz 
— Topraisar și Comana, unde cu 
ani în urmă organizațiile U.T.C. 
din sectoarele zootehnice erau 
puternice, posedînd o bună ex-

periență. Unități dealtfel la fel 
de mari, la fel de bogate, cu sec
toare zootehnice asemănător de 
dezvoltate. La Topraisar avem 
30 de tineri cooperatori în zoo-., primul rînd. un efort fizic mai 
tehnie, la' Comana doar 2. Co
muna Topraisar, aflată pe ace
eași șosea, este la jumătatea dis
tantei dintre Constanța șl Co- 
mana. Dar, dacă Comana folo
sește într-un an cu 100 brațe 
mai mult, numărul tinerilor coo- 

. peratorj care participă la mun
că reprezintă mai puțin de ju
mătate față de Topraisar. Astfel 
de probleme ne ridică și satul 
vecin Comanei, Tătaru, de unde 
tinerii nu prea migrează spre o- 
raș — lucrează aci 104 tineri — 
dar pe care zootehnia nu-i atra
ge. Sînt numai 6 tineri în zoo
tehnie. La Răzoarele, din. 160 de 
tineri, în zootehnie nu lucrează 
nici unul. Iar la Oltina, din 350 
doar unul. De aci a izvorît ne
cesitatea unei dezbateri largi în 
toate organizațiile sătești pe ca
re provizoriu am intitulat-o; 
„Probleme actuale în zooteh
nie".

Concomitent, pentru a stabili 
precis unde este mai multă ne
voie de contribuția tineretului, 
vom avea discuții la Direcția a- 
gricolă și Uniunea județeană a 
C.A.P. Vom iniția cicluri de ex
puneri în fața tinerilor, vizite la 
sectoare zootehnice cu bună ex
periență. La nivelul comunei, al 
centrelor de comune vom orga
niza schimburi 
care vor fi 
U.T.C. Apoi, 
activele U.T.C. 
lucrurile aflate aici, să le tra
ducă în fapte.

tineri oare lucrează în zootehnie 
își are 
impuse tocmii 
muncii.

particularitățile sale, 
de specificul 

Zootehnia solicită, în
mare și continuu. De aici im
perativul ca o mare parte a ac
tivităților pe care le desfășurăm 
ou ceilalți tineri la căminele cul
turale și cluburi, să le organi
zăm pentru crescătorii de ani
male chiar la locul de produc
ție. Acum, în perioada de iarnă, 
de exemplu, vom intensifica 
munca cu cartea. Organizăm 
biblioteci volante la toate sec
toarele zootehnice. în lunile iulie 
șl august, cu sprijinul U.J.C.A.P. 
vom organiza 4 consfătuiri cu 
tinerii crescători de animale. Lo-

cui cuvenit în activitatea orga
nizațiilor UTC, îndreptată spre 
realizarea angajamentului pro
pus, îl vor ocupa șl schimburile 
de experiență. ---- Livada,

ION POPESCU : Pentru ca ti- ‘ ‘ ' 
nerii care lucrează și vOr lu
cra în zootehnie să-și aducă o 
contribuție cît mai mare la rea
lizarea producțiilor planificate, 
avem datoria și ne vom strădui 
să ne-o îndeplinim, de a ne o- 
oupa de condițiile lor de mun
că, de a ridica in fața orga
nelor economice problemele ce 
se ivesc. în acest sens am sta
bilit să întreprindem raiduri an
chete la locurile de muncă ale 
tinerilor, să purtăm convorbiri.

VICTOR COȚ: Sîntem pre-

ocupați de a găsi cele mal sfld- ■ 
ente soluții pentru a folosi la B 
maximum — în scopul activită
ții de organizație — C__
ber al tinerilor îngrijitori,____
intervale!» dintre furajări, din
tre mulsuri. De aici șl primul o- 
biectiv de activitate — punerea 
la punct a camerei Îngrijitoru
lui. Ne străduim ca aici să pu- * 
nem Ha dispoziția tinerilor cărți 
zootehnice — mici biblioteci ■ 
ei să organizăm diferite activi
tăți.

Calificarea o vom influența 
șl prin vizite și schimburi de 
experiență. Pentru etapa ime
diat următoare sint programate aș 
vizite Ia Stațiunea experimentală B 

ferma .de vaci a IAS 
Ardud și la sectoarele zootehni- ■ 
ce ale CAP Foeni și Urzicenl. H 

O chestiune măi dificilă, dar “ 
foarte necesară tinerilor pe care _ 
ne străduim să o rezolvăm îm- B 
preună cu U.J.C.A.P. în toate u- ■ 
nltățile, este problema 'acordăril _ 
unei zile libere pe săptămînă. H 
Printr-o rotație judicios organi- ■ 
zată este .perfect posibil ca fie- _ 
care îngrijitor să aibă p zi li- B 
beră care tiu întotdeauna va fi 
cea de duminică.

Slujind idealultimpul 11- ■
itorl, adică B

î socialist, slujim
±1 idealul de perfect

■ •

| țiune al omului
contemporan

(Urmare din pag. I)

PLEDOARIE PENTRU PROFUNZIME Șl VARIETATE

de experiență la 
invitate activele 
vom insista ca 

să popularizeze

CU TINERI DIN
ZOOTEHNIE, ACTIVITĂȚI

SPECIFICE

DUMITRU GHIORGHIASA :
Activitatea de organizație cu

Realizări spectaculoase nu putem consemna 
doar la cîteva zile după formularea angajamen
telor. Poate că și planurile de acțiuni vor că
păta pe parcurs mai multă substanță, vor fi 
mai bine orientate. Deocamdată trebuie spus 
că o parte din acțiunile anunțate de către cele 
trei comitete județene U.T.C., sint sub nivelul ac
tivităților desfășurate in anii anteriori, cu ti
nerii care urmau să lucreze șl lucrau in sec
torul zootehnic. Chiar dacă acum uni] dintre 
membrii comitetelor U.T.C. de la sate, a ac
tiviștilor nu cunosc această experiență valoroa
să nu este un motiv s-o luăm de la capăt, să 
asudăm descoperind ce a fost de mult desco
perit, forme, metode, acțiuni tinerești specifi
ce, validate de viață.

In obișnuința multor organizații U.T.C., de 
exemplu, a fost ținerea de adunări speciale de 
U.T.C. cu care prilej tinerii erau recomandați 
să lucreze in zootehnie. Era o Învestitură solem
nă dar și un examen.

Locurile de muncă din zootehnie — de mare 
răspundere și foarte bine retribuite — au fost 
scoase în concurs, de multe organizații U.T.C. 
O comisie formată din membrii comitetului 
U.T.C. și avînd in frunte pe inginerul zooteh
nist sau medicul veterinar, examinau pe cei 
care doreau să meargă să lucreze în zootehnie. 

In cadrul întrecerii. Ia Topraisar, Cobadin, 
ca să ne referim doar la aceste exemple — 
sînt desemnați tineri ingrijitori fruntași. La 
Lovrln și Șandra. tinerii din zootehnie au con
stituit mici grupuri artistice a căror primă sar-

I
I
Icină este recrearea tovarășilor de muncă in fi

rele lor libere de peste zi.
Sigur, fiecare sector zootehnio este indicat 

■ă posede o mică bibliotecă cu cărți de specia
litate. Nu trebuie însă uitate cărțile de lite- ■ 
ratară beletristică, șahul și alte jocuri distrac- B 
tive dar și instructive In același timp. In sat 
au dispărut vechile reticențe — „nu vreau să m 
fiu văcarul satului" ; au apărut insă altele. Ti- B 
nerii nu se împacă cu programul de lucru de “ 
la sectorul zootehnio care Ie ocupă întreaga zi, 
vor să se distreze. Or, dacă vom reuși, prin- B 
tr-o multitudine de activități, să le împletim B 
armonios munca eu petrecerea plăcută șl in
structivă a orelor lor libere, ou siguranță că M 
mulțl tineri vor fi atrași de această meserie B 
de răspundere. ' ®

Această experiență se cere a fi atent cerce- — 
tată. Poate ar fi bine să fie consultați activiștii H 
U.T.C„ din anii din urmă, secretarii organiza- B 
(iilor U.T-C-, tinerii care au fost recomandați să 
lucreze in zootehnie. Important este insă a- ■ 
oum ca acțiunile din planuri, intenționate, să B 
capete cit mai curind conturul realității. Repe- ™ 
tăm un lucru cunoscut, acum se face organi- _ 
zarea muncii in toate cooperativele agricole de B 
producție iar pe parcursul anului schimbările ■ 
de oameni în zootehnie sint cu mult mal difi
cile. De altfel, fn lunile de Iarnă, cînd activi
tatea in cîmp s-a restrins 
perioada cea mai propice 
unei susținute activități in

I

I
I

II
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CRONICA DRAMATICA

Piesă cu O adresă politică 
precisă. „Troienele" reprezintă 
drama unei agonii. Agonia stră
vechii cetăți a Ilionului, dar și 
agonia timpului. Căci, în versi
unea lui Euripide, odată cu su
primarea ultimilor apărători 
ai Troiei, pare că și vremea 
se suspendă. Ea se desolidari
zează, astfel, prin absentă, de 
atrocitățile inimaginabile să- 
vîrșite de cuceritorii greci asu
pra unui popor ca vocația 
libertății. De altfel, piesa nici 
nu are o acțiune în accepția 
tradițională a noțiunii. înlăn
țuirea cronologică de fapte 
fiind exclusă, timpul este su
gerat printr-un artificiu : prin 
juxtapunere de tablouri statice, 
unde pînă șl durerea împie
trește. în accente litanice. Ja
lea troienelor, reală, prefigu
rează, în ajunul riscantei expe
diții a lui Alcibiade spre Sici
lia, durerea posibilă a atenie- 
nilor Dinamică rămîne doar 
indignarea poetului și spiritul

nevalorificîndu-i toate suges
tiile sau nesesizîndu-l-Ie.

Scenografia, semnată tot Mi
ron Nlculescu, cu contrastul 
dintre sobrietatea decorului rui
nelor și strania strălucire a 
flăcărilor proiectate pe ziduri 
și în mare, mi s-a părut, cu 
unele rezerve de amănunt, des
tul le inspirată.

Evident, însă, elementele de 
rezistentă ale spectacolului sînt 
detectabile în jocul protagonis
telor. în rolul Hecubei, artista 
emerită Irina Răchițeanu-ȘIrf- 
anu. a fost cînd o femeie co
pleșită de deznădejde, cînd un 
glas reclamînd cu vehemență, 
dreptatea, dar necontenit — 
aceeași nefericită regină. Sil
via Popovic! a întruchipat cu 
mult aplomb o Andromacă sar- 
trlană, cam mic-burgheză in 
disperare, evocînd cu insistență 
nenorocirile ei, moartea so
țului și a copilului el. Față 

de imensa suferință a Hecubei, 
sintetizind, parcă, jalea întregii

Din nou, în această iarnă, ză
pada a adunat copiii pe der- 

delus

la maximum, este 
pentru desfășurarea 
acest sens.

ION ȘERBU |

I
MANIFESTĂRI

CONSACRATE

UNIRII

I
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I
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„TROIENELE
de EURIPIDE

în adaptarea lui Jean-Paul Sartre

la Teatrul Național „I. L. Caragiale"
■

zău critic, raționalist, in ■per
manent dezacord cu tradiția. 
Cenzura pe oare o aplică dra
maturgul antic locurilor comu
ne, poncifelor, corespunde men
talității vremii lui, mai reticen
tă decît epoca lui Eschil, față 
■de vechile mituri. Zeii, erois
mul, cuvintele, sînt. de-a-cum, 
realități, uneori, contestabile, 
dacă nu contestate.

Angajarea plenară în scruta
rea și recuperarea esenței- uma
ne ultragiate, a fost platforma 
ce a favorizat, peste secole, 
dialogul spiritual Euripide — 
Sartre. Scriitorul francez a in
tuit cu siguranță actualitatea, 
pentru acest atît de încercat 
secol 20. a severului avertis
ment antic. Sensul polemic a 
constituit, se pare, un alt punct 
de atracție. însă, textul original 
nu poate fi transpus literal, în- 
tr-o formă neretușată. „Adap
tarea" sart.riană a vizat limba
jul, stilul general al piesei șl 
unele inovații cerute de priza 
mai slabă a legendelor la spec
tatorul modern. „Dramatizînd" 
textul lui Euripide, Sartre a 
compensat pierderile inerente 
de frumusețe, prlntr-o claritate 
sporită a mesajului artistic.

Opțiunea Teatrului Național 
pentru această piesă — a 
fost excelentă, ca intenție, și 
meritorie, ca realizare. în trans
punerea scenică, regizorul Mi
ron Nlculescu a 
mult tact și
inițiativă. Astfel îneît 
tea față de viziunea 

Îndeosebi, față de 
— se impune drept
esențială a regiei. Poate că, 
totuși, montarea de la Național 
• nedreptățit, uneori, pe „coau- 
țirul" modern al „Troienelor",

mal 
decît

dovedit 
prudență, 

fidelita- 
autorllor 
Euriplde 
calitate

cetăți, durerea Andromacăi 
este tot atît de cumplită, dar 
mal egoistă. Iar Silvia Popovlci 
a relevat cu multă inteligentă 
această nuanță.

Valeria Gagealov ml s-a părut, 
în schimb, 
de rolul, 
care i-a 
tr-adevăr, 
cu fascinația pe care o degajă 
frumusețea ei, stîmind în sufle
tele celorlalți superlativele iu
birii sau urii, este mai mult o 
plăsmuire, un joc al fanteziei, 
un vis, cu echivalente imposi
bile în realitate. Vina pentru 
insatisfacțiile spectatorului con
temporan față 
scenică a soției 
rămîne de stabilit între inter
pretă și iluziile noastre, scăpate 
adesea de sub control.

O excelentă creație a reușit 
Adela Mărculescu în Casandra. 
Artista s-a identificat, pentru 
noi, cu profeteasa templului lui 
Apolo, pendulînd continuu în
tre luciditate și nebunie. Ceea 
ce impresionează în chip deo
sebit Ia Adela Mărculescu este, 
pe lîngă talentul evident, bucu
ria, neprofesionalizată, aș zice, 
a interpretării.

Mai temperat 
mul nostru față 
lalțl actori, din 
se detașează doar Eva Pătrăș- 
canu, Almfe Iacobescu, Elena 
Sereda (din Cor) șl Simona Bon
doc tn Pallas Athena.

Remarcînd fondul sonor al 
Iul Rado Căplescu, nu, însă, și 
machiajul care s-a străduit, fără 
motiv să urîțească excesiv acto
rii, am epuizat adeziunile și re
zervele noastre, față de un 
spectacol, în ansamblu, bun.

vădit incomodată 
extrem de dificil, 

fost încredințat. în- 
superficiala Elena,

de traiectoria 
lui Menelau,

este entuzlas- 
de jocul celor- 
rîndul cărora

NICOLAE ALEXANDRU

Bollntln Vale a avut 
loc inaugurarea noului liceu 
care poartă numele lui Di- 
mitrle Bolintineanu. Elevii 
au la dispoziție 12 săli de 
clasă, două laboratoare uti
late cu aparatură modernă, 
două cabinete medicale cu 
încălzire centrală. Noua con
strucție se-nscrie în ansam
blul măsurilor de urbanizare 
a comunei. Directorul liceu-

ora 20;
Sturdza Bu

din bd. Schi- 
: NEPOTUL 
ora 20 ; (sala

PHOTO-FINISH,

Opera Română : LUCIA DI 
LAMMERMOOR, ora 19,30 ; 
Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY, ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : ENIG
MA OTILIEI, ora 19,30 ; (sala 
Studio) : TROIENELE, ora 
19,30 ; Teatrul Mic : VREI SA 
FII NEVASTA MEA? (spec
tacol O.S.T.A.), 
Teatrul „Lucia 
landra" (sala 
tu Măgureanu) 
LUI RAMEAU,
Studio) :
ora 20 ; (sala Teatrului de 
Comedie) : METEORUL, ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : ECHILIBRU 
FRAGIL, ora 19,30 ; (sala Stu
dio) : CÎND LUNA E AL
BASTRĂ, ora 20 ; Teatrul 
Giulești : VISUL UNEI
NOPȚI DE IARNA, ora 19,30; 
Teatrul „Barbu Delavran- 
cea" : DOAMNA DE LA MA
XIM. ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă : REGELE CERB, 
ora 16 ; Teatrul „Țăndărică" 
(sala din Calea Victoriei) : 
ILEANA SÎNZIANA, ora 17;

: A 
17;

(sala din str. Academiei) 
FUGIT UN TREN, ona 
Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) ; CA LA TĂNASE, ora 
19,30 ; (sala din Calea Victo
riei 174) : MEXICO-MELODY 
ora 19,30 ; Ansamblul U. G. 
S. R. ! CU PICIOARELE PE 
PAMÎNT, ora 20 ; Circul de 
Stat: RAPSODIA ACROBA
TICA, ora 19,30.

UN NOU LOCAL

PENTRU LICEU

LA BOLINTIN

VALE

17.30 — Telex TV.
17,35 — TV. pentru specia

liști. Medicină. Sto
macul operat.

18,05 — Limba germană. Lec
ția 39.

18.30 — Prestigii artistice —
emisiune pentru ti
neret. (Participă ti
neri premiați la fes-

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 Modem (orele 9,30; 
13; 16,30; 20).

GISELLE
rulează la
11,15; 13,45;

NOAPTEA
rnlMjX la

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

18.30) . AVENTURA (orele 11;
13.30) . STRIGATUL (orele 8,30; 
21).

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

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

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la Doina (orele 9; 
12,15; 16; 19,30), Glujești (orele 
15,30; 19), Arta (orele 9--15,45 
în continuare; 19,15).

FRAGII SĂLBĂTICI
rulează la Union (orele 16,30; 
18; 20,30).

Thor Heyerdal : EXPEDIȚIA KQN-TIKI, E.S. lei 12.
T. V. Prună : CORĂBIILE MARILOR, E.S., iei 2.
Mircea Pavelescu : URSULEȚUL CĂLĂTOR (GHICIȚI 

COLORAȚI), Ed. Agrosilvică, lei 4.
Al. Căprariu : POVESTEA CU MIELUL, CLOPOȚELUL 

COPĂCELUL E T lei 3
• • • MAGAZIN ’ (CARTEA PENTRU COPII), Ed. Agrosilvică, 

lei 10.
• * * 80 MELODII DE MUZICA UȘOARA, Ed. Muzicală, lei 50. 
Dorin Iancu : SUEDIA, Ed. Științifică, lei 15.
Constantin Sirbu : REPUBLICA ARABĂ UNITA, Ed. Științi

fică, Iei 13,50.
I. Gențiu și colectiv : CRITERII PENTRU ALEGEREA, DEZ

VOLTAREA ȘI MODERNIZAREA TURNATORIILOR, vol. I, 
Ed. Tehnică, lei 14.

Adrian Dragnea, Cornel Atanasiu : EXERCIȚII CU APARA
TE ELASTICE, Ed.C.N.E.F.S., lei 4.

C. Popescu șl colectiv : PREDAREA SIMULTANA LA DOUA 
SAU MĂI MULTE CLASE, Ed. Didactică și Pedagogică, lei 3,25.

luî, tovarășul Ștefan Ivașcu 
a evidențiat în cuvintul său 
eforturile depuse de elevi 
care, în perioada vacanței, 
constituit! în brigăzi perma
nente. au lucrat cîte 7-10 
zile la scurtarea termenului 
de dare în funcțiune a loca
lului.

DATORITA condițiilor at
mosferice nefavorabile, tre
cerea cu bacul peste Dună
re, în sectorul Giurgeni— 
Vadul Oii a fost, temporar, 
întreruptă. Astfel, cu înce
pere de la 21 ianuarie, toate 
punctele de trecere ale flu
viului, pe teritoriul româ
nesc și-au încetat activitatea.

!

• Holurile Muzeului de is
torie a municipiului Bucu
rești găzduiesc cu începere 
de marți o interesantă expo
ziție documentară consacrată 
sărbătoririi Unirii Principa
telor Române. Fotografiile, 
documentele originale și fac
similele, reproducerile după 
tablourile epocii ilustrează 
sugestiv etapele premergă
toare memorabilului act al 
nnirii, frămintările politice 
ale analul 1858 la București, 
adunarea electivă convocată 
In clădirea din Dealul Mitro
poliei și alegerea lui Alexan
dru Ioan Cuza, din 24 ianua
rie 1859, ca domnitor al Țării 
Românești șl Moldovei.

Marți seara, în sala de con
ferințe a muzeului bucu- 
reștean a avut loc o altă ma
nifestare închinată memora
bilului act istorio : simpozio
nul „110 ani de la Ulnlrea 
principatelor", la care an 
luat cuvintul prof. univ. V. 
Macin, membru corespondent 
al Academiei și cercetătorul 
V. Popovlci.

Simpozionul a fost prezidat 
de acad. Petre Constantines- 
cn-Iași, președintele Societă
ții de științe istorice.

I
I

I
si
I
I

EUGEN OPREA
subredacția Ilfov

tivalurile Internațio
nale 1968).

19.30 — Aspecte de la me
ciul de hochei pe 
gheată Iugoslavia — 
România (transmisie 
în direct de la Lju
bljana).

20.30 — Avanpremiera.
20,40 — Ecouri prin timp : U- 

nirea Principatelor.
20,50 — „Steaua fără nume"

— emisiune concura 
de muzică ușoară.

MINISTERUL POȘTELOR 
și telecomunicațiilor, 
a aprobat conectarea la sis
temul telefonic automat in
terurban a localităților Cod- 
lea, Zărnești, — 
nov, situate 
municipiului 
fixul acestor 
922. Abonații 
beneficia și de serviciile cen
tralei telefonice semiautoma
te internaționale, care leagă 
România cu numeroase ora
șe europene, printre care 
Moscova, Budapesta, Berlin, 
Fraga, Paris, Londra.

Tohani și Rîș- 
în apropierea 
Brașov. Pre- 
centrale va fi 
respectivi vor

I
I
I
I
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i
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• Tot marți, tn anla Aca
demiei Militare Generale a 
avut loc un simpozion cu 
tema „110 ani de la Unirea 
Principatelor Române".

Au vorbit acad. Mihai Be- 
niuc, despre „Unirea Princi
patelor Române oglindită în 
literatură" și Dumitru Almaș, 
directorul revistei Magazin 
Istoric, despre „Unirea Prin
cipatelor, moment important 
!n istoria poporului român".

I

îmbogățire spirituală, de per
fecționare a portretului inte
rior al generațiilor tinere nu 
poate fi decît salutari, ca 
fiind menită să exprime ten
dința firească a acestora de a 
regăsi în propria lor conștiință 
cauzele, mobilările efervescen
ței creatoare vizibilă la tot 
pasul în jur.

Integrați acestui amplu 
proces, tinerii creatori de 
frumos sint prin opera lor 
oglindă a înaltei conștiințe 
morale și patriotice ce animă 
pe colegii de generație din 
toate unghiurile țării. In ope
ra tînărului creator de fru
mos, ca de altfel în orice ope
ră animată de înalte idealuri 
etice și artistice, regăsim 
spiritul și frămîntarea nu ale 

' unei persoane dar ale tuturor 
oamenilor muncii, ale unui 
erou colectiv care în chip ne
cesar transmite autorului suf
lul vieții însăși.

Seriozitatea, înalta conștiin
ță profesională cu care tinerii 
scriitori, de pildă, se apropie 
de problemele specifice artei 
sînt un semn al maturității a- 
cestora, al dorinței lor da a 
contribui cu mijloacele de 
care dispun la sprijinirea as
pirației continue a omului 
spre frumos. Idealul socialis
mului de bunăstare — pre
cum se știe — nu poate fi 
despărțit de idealul de fru
mos și, deși noi nu vedem a- 
semeni anticilor în frumos o 
varietate a utilului, nu putem 
concepe pe linia dezvoltării 
istorice un decalaj între cele 
două noțiuni. Slujind echili
brul, armonia, slujim de fapt 
setea de perfecțiune a omului 
modern, dorința acestuia de a .- 
se recunoaște nu numai în ? 
produsele finite ale materiei 
ci și în operele de artă de o 
ținută elevată, superioară. La 
baza îndeplinirii cu succes a 
unei asemenea
care 
și-au asumat-o cu deplină res
ponsabilitate, stă o mutică pa
sionantă, dar mai ales anima
tă de o mare seriozitate ca 
exclude de la bun început fal
sul, impostura, exaltarea va
lorilor minore. Că lucrurile 
stau astfel o dovedește apre
cierea pe care o dă publicul 
operei unor tineri și talentați 
scriitori al căror nume este 
deja cunoscut în cercurile 
largi ale iubitorilor artei. Se- 
midoctismul agresiv, care ig
noră valori deja constituite ale 
culturii noastre este străin 
generației noastre, în tot ce 
are ea mai valoros, mai re
prezentativ. Exaltarea spo- \ 
rădică șt fără nici o mo
tivare practică a unor o- 
pere minore este, de aseme
nea, la noi un fenomen nere
curent, originile unor aseme
nea manifestări fiind de căutat 
mai ales în ignoranța unor 
autori amatori de senzațional 
și de glorie efemeră. Partea 
cea mai însemnată a tinerilor, 
de sub ale căror condeie se 
naște istoria de mîine a lite
raturii române, nu iubește 
gratuitatea, confuzia spiritua
lă, rod al insuficientei asimi
lări a culturii. Slujind con
ceptul de artă militantă, pusă 
în slujba societății, mani- 
festîndu-ne inaderența la dog
matism, la viziunile vulgariza
toare asupra artei, sîn
tem pe deplin conștienți 
de faptul că slujim la

misiuni pe
scriitorii noștri tineri

ACUZATUL
rulează la Floreasca (orele 
18,15; 20,30). FREDY, LOVEȘ
TE TU 1NTÎII (orele 9; 11,15; 
13,45; 16).

ALO, JAPONIA !
rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

BECKET
rulează Ia 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; 18,15; 
Flamura (orele 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Grivița (orele 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30), Aurora (o- 
rele 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 
20,30).

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

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

COLUMNA (ambele serii)
rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 19), Drumul Sării (ore
le 15,30; 19), Cotroceni (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, 
NEBUNA

rulează la Unirea (orele 18). 
MARIANA, AGENTUL 9555 
(ora 15,30).

HEIDI
rulează la Lira
18 ; 20,15).

JUDOKA, AGENT
rulează la Volga 
17,45; 20,15).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,30).

(orele ÎS,30;

SECRET 
(orele 15,30;

i
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9 filiala Brașov a Uniunii 
Ziariștilor a organizat marți, 
la clubul presei din localita
te un simpozion consacrat a- 
cestui eveniment.

Despre semnificația zilei 
de 24 ianuarie au vorbit prof. 
Mircea Băltescu și prof. Ște
fan Petraru.

In încheiere, artiști șl scrii
tori din Brașov au recitat 
versuri închinate actului is
toric al Unirii.

• In cadrul manifestărilor 
prilejuite de împlinirea a 
110 ani de la Unirea Prin
cipatelor Române, la Reghin 
s-a deschis marți o expozi
ție, organizată sub auspioiilo 
serviciului arhivelor statu
lui din Tg. Mureș și a fi
lialei din Reghin. Ea cu
prinde peste 60 de documen
te originale, fotocopii, foto
grafii, stampe, materiale din 
presa vremii, precum ș| alte 
materiale legate de acest 
important eveniment In Is
toria României. Materialul 
documentar expus reflectă și 
ecourile pe care le-a avut 
Unirea in Transilvania.

(Agerpres)
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îmbogățirea conținutului no
țiunii de frumos într-o orîn- 
duire nouă, unde a dispărut 
posibilitatea servituții sociale 
Și spirituale. Combătînd ma
nifestările de dogmatism de 
care s-a făcut vinovată o par
te a criticii noastre literare 
sau artistice în anii trecuți nu 
trebuie și nu putem să des
chidem însă drum unor aspec
te noi ale estetismului, în 
fond o încercare de a dogma
tiza de pe alte poziții. Accep
ted arta ca pe o realitate o- 
biectivă, ca pe o creație a 
subiectivității și personalității 
puternice a artistului noi 
vedem în ea un instru
ment care ajută la perfecțio
narea omului societății noas
tre și nu doar un produs in
form al imaginației. Improvi
zația, incultura sînt incompa
tibile cu noțiunea de scriitor, 
în accepțiunea nobilă și 
adevărată a acestui cuvînt. Su
bliniem acest lucru deoarece 
este evident pentru oricine 
faptul că în domeniul artei 
prezența unor asemenea feno
mene ar deschide cîmp liber 
arbitrarului, falsului, afirmă
rii ca bun cultural a nonva- 
1°™- Țenonal, în locul unei 
discuții despre originile extra
terestre ale inspirației aș pre
fera mai multe discuții des
pre procesul de instruire și e- 
ducare a tineretului nostru 
care tinde să-și recunoască 
problemele în opera scriitori
lor din generații apropiate. 
Integrîndu-se tot mai mult ce
tății, dorind să fie prezenți 
într-un mod semnificativ în 
mijlocul transformărilor iulhu- 
rătoare ce au cuprins societa
tea noastră, tinerii scriitori îj< 
afirmă astfel dorința lor de a 
sluji cu condeiul, efectiv, con
strucția societății noastre.



• i SClNTEIA TINERETULUI Pag. 5

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis lu! RICHARD 
NIXON, președintele Statelor Unite ale Americil, următoarea 
telegramă :

Cu prilejul inaugurării oficiale a mandatului dumneavoastră 
de președinte al Statelor Unite ale Amerlcli, vă adresez feli
citările mele cordiale și cele mai bune urări.

îmi exprim încă o dată speranța că relațiile dintre Republica 
Socialistă România și Statele Unita ale Americil se vor extinde 
In interesul popoarelor noastre, al cauzei colaborării intoma- 
țlonaie și a păcii.ân lume.

Primire la C.C. al P.C.R.
Marți la amiază, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit pe tovarășii Hary Ott și 
Wemer Eberlein, adjuncți de șef 
de secție Ia C.C. al P.S.U.G., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
au făcut o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, au participat tova
rășii V. Vlad, șef de secție, D. 
Lazăr, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul 
București.

R. D. Germane la

★
In timpul vizitei întreprinse In 

țara noastră, delegația de activiști 
ai C.C. al P.S.U.G. a avut con
vorbiri la secțiile relațiilor exter
ne și organizatorică ale C.C. al 
P.C.R., la Comitetul județean 
Brașov al P.C.R., a vizitat obiec
tive social-culturale din orașele 
București și Brașov.

Marți seara, delegația a plecat 
spre patrie.

afacerilor externeVizita ministrului
al Regatului Maroc, dr. Ahmed Laraki

Tn cursul dimineții de marți, 
ministrul afacerilor externe 
al Regatului Maroc, dr. Ah
med Laraki, a făcut o vizită 
protocolară ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Comeliu 
Mănescu.

In aceeași dimineață, !a Mi
nisterul Afacerilor Externe 
au început convorbirile ofici
ale între cei doi miniștri.

La convorbiri participă, 
din partea română, Petru Bur
lacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Alexandru 
Albescu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Ștefan 
Cleja, ambasador, director în 
M.A.E., Ion Anghel, director 
,.i M.A.E.. și Vasile Ileasă, 
director a.i. în M.A.E.

Din partea marocană parti
cipă Fathi Nejjari, directorul 
de cabinet al ministrului afa
cerilor externe, Mohamed 
Bennani Smires, directorul 
protocolului din Ministerul A- 
facerilor Externe, Abdelhamid 
Kriem, directorul afacerilor e- 
conomice din Ministerul Afa
cerilor Externe, și Mohamed 
Jaidi, secretarul general al Bi
roului de cercetări și partici
pați! miniere.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
ți înțelegere reciprocă.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Regatului Maroc, dr. Ahmed La
raki, împreună cu persoanele o- 
flcîale care îl însoțesc în vizita în 
țara noastră, a depus marți di
mineața o coroană de flori la

Monumentul Eroilor Luptei Pen
tru Libertatea Poporului și a Pa
triei, pentru Socialism.

La solemnitate au fost de față 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Dumi
tru Necșoiu, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal 
București, funcționari superiori 
din M.A.E., generali și ofițeri su
periori.

★
Ministrul afacerilor externe al 

României, Comeliu Mănescu, a 
oferit marți un dejun In onoarea 
ministrului afacerilor externe al 
Regatului Maroc, dr. Ahmed La- 
raki, care face o vizită oficială în 
țara noastră.

Au luat parte Bujor Almășan, 
ministrul minelor, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, A- 
drian Dimitriu, ministrul justiției, 
Aurel Moga, ministrul sănătății^ 
membri ai conducerii altor minis
tere și instituții centrale, funcțio
nari superiori din M.A.E.

Au participat persoanele oficia
le care îl însoțesc pe ministrul 
afacerilor externe al Regatului 
Maroc în vizita pe care o între
prinde în țara noastră.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, Comeliu Mănescu și dr. 
Ahmed Laraki au rostit toasturi.

★
In cursul după-amlezii de 

marți, ministrul afacerilor externe 
al regatului Maroc, dr. Abmed 

’ Laraki, și persoanele care îl în
soțesc, a vizitat Muzeul de Artă 
al Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

t

COMUNICAT COMUN ROMÂNO - FRANCEZ ÎNTRUNIRI PENTRU PROPUNERI

Marți dimineața, Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Marii Britanii în

Republica Socialistă România, 
Denis Seward Laskey, în legătu
ră cu apropiata prezentare • scri
sorilor sale de acreditare.

(Agerpres)

La Paris, la?20 ianuarie 1969, 
s-a semnat Acordul privind în
ființarea Comisiei mixte gu
vernamentale româno-franceze 
de cooperare economică, știin
țifică și tehnică. Acordul a 
fost semnat din partea guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia de Manea Mănescu, pre
ședintele Consiliului Economic, 
iar din partea guvernului Re
publicii Franceze de Franțois 
Xavier Ortoli, ministrul eco
nomiei și finanțelor, asistat de 
Jeăn de Lipkowski, secretar 
de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe.

Lucările primei sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamenta
le româno-franceze de coope
rare economică, științifică și 
tehnică s-au desfășurat în șe
dințe plenare și în cadrul gru
pelor de lucru, constituite pe 
domenii de activitate.’

Sesiunea a analizat ansam
blul problemelor referitoare la 
cooperarea economică, științi
fică și tehnică, precum și evo
luția relațiilor comerciale din
tre România și Franța.

Examinînd realizarea acor
durilor și a altor înțelegeri 
de cooperare româno-franceze 
în domeniile economic, științi
fic și tehnic, Părțile au subli
niat rezultatele pozitive înre
gistrate în executarea acestor 
acorduri, spiritul de deplină 
înțelegere dintre reprezentan
ții celor două țări, faptul că 
se conlucrează în mod fruc
tuos în domeniile economic, 
științific și tehnic, pe baza 
principiilor egalității, respec
tului mutual, avantajului re
ciproc și neamestecului în tre
burile interne.

Comisia mixtă guvernamen
tală a constatat că în ultimii 
ani s-au perfectat o serie de 
acțiuni de cooperare în dome
niile industriei mecanice și 
electrice, chimiei, agriculturii. 
Aplicarea prevederilor Aran
jamentului de cooperare știin
țifică șl tehnică româno-fran- 
cez a fost apreciată ca satis
făcătoare. Analizînd modul 
cum s-a realizat Acordul co
mercial de lungă durată, am
bele Părți au reliefat, cu sa
tisfacție, creșterea an de an, a 
volumului schimburilor re
ciproce, care în 1968 a fost de 
aproape două ori mai mare 
decît în 1965.

Părțile au relevat existența 
unor largi posibilități pentru 
dezvoltarea cooperării în vii
tor. Ele au subliniat că pro
gresul economiilor lor națio
nale creează posibilități spori
te pentru intensificarea și 
diversificarea cooperării e- 
conomice, științifice și tehnice 
și a schimburilor comerciale 
corespunzător relațiilor tra
diționale de prietenie româ- 
no-fr.anceză și hotărîrii celor 
două țări de a promova în 
lume bunaînțelegere și coope
rarea pe baza independenței, 
suveranității și respectului 
reciproc. In această privință, 
examlnîndu-se o serie de pro
puneri prezentate de ambele 
părți, Comisia mixtă guverna
mentală a relevat necesitatea 
de a se întreprinde noi acți
uni pentru a extinde coopera
rea tn producția de echipa
mente industriale, utilaje,

mașini și subansamble, atît 
pentru nevoile celor două 
țări, cît și pentru export pe 
terțe piețe. Se are în vedere, 
îndeosebi, lărgirea cooperării 
în chimie, Industria mecanică 
și electrică, în siderurgie, în 
industria extractivă și petro
lieră, precum și în agricultură.

Comisia mixtă guverna
mentală româno-franceză a a- 
nalizat și stabilit măsuri utile, 
care să permită găsirea celor 
mal adecvate soluții șl forme 
pentru dezvoltarea, în conti
nuare, a cooperării economice 
și industriale între cele două 
țări, recomandînd Comisiei 
mixte de cooperare economi
că și industrială, precum și 
comitetelor specializate pen
tru industria mecanică, elec
trică și pentru industria chi
mică să-și intensifice activi
tatea.

S-a stabilit că aceste comi
tete să se întrunească în a 
doua jumătate a lunii martie 
1969, în scopul de a examina 
și propune noi acțiuni în do
meniul cooperării economice 
și industriale. Totodată, s-a 
convenit ca, în cursul lunilor 
ianuarie șl februarie a.c. să se 
întîlnească grupe de experți 
din industria siderurgică și 
din agricultură, în vederea fi
nalizării unor propuneri de 
cooperare în aceste domenii.

Comisia mixtă guvernamen
tală româno-franceză de co
operare economică, științifică 
și tehnică apreciază că există 
posibilități de lărgire a coope
rării științifice și tehnice pen
tru cercetarea în comun a u- 
nor teme de Interes reciproc.

In acest scop s-a convenit 
să fie explorate, îndeosebi, do
meniile chimiei, folosirii în 
scopuri pașnice a energiei nu
cleare, perfecționării tehnolo
giilor în diferite domenii ale 
Industriei, precum șl aerodi
namicii și activității spațiale, 
transporturilor și agriculturii.

Părțile consideră că există 
condiții favorabile pentru spo
rirea și diversificarea schim
burilor comerciale dintre Ro
mânia șl Franța, precum șl 
pentru adoptarea unor soluții 
reciproc avantajoase, în vede
rea dezvoltării echilibrate a 
acestor schimburi.

Un mijloc important de pro
movare a schimburilor comer
ciale îl constituie intensifica
rea prospectării reciproce a 
celor două piețe. Dornici să 
asigure continuitatea și stabi
litatea relațiilor lor economice, 
cele două părți au convenit 
ca, începînd din luna mai 1969, 
vor avea Ioc negocieri în ve
derea încheierii unui nou a- 
cord pe termen lung româno- 
francez, pentru următorii cinci 
ani (1970—1974), privind dez
voltarea schimburilor și a co
operării economice dintre cele 
două țări.

Cele două Părți și-au ex
primat încrederea că perspec
tivele identificate ale coope
rării vor fi, în continuare, fo
losite în diferite domenii ale 
producției șl cercetării științi
fice din cele două țări.

Considerînd că promovarea 
și intensificarea schimburilor 
turistice constituie un mijloc 
important pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă. Comisia

ti recomandat ca reprezentan- 
ții organelor competenta să 
se întîlnească într-un termen (J 
apropiat pentru a examina 
problema încheierii eventuale 
a unui Acord de cooperare tu- 
ristică între Republica Socia
listă România și Franța.

In cadrul lucrărilor s-a ho- © 
tărît ca cea de-a doua sesiune 
a Comisiei mixte guvernamen- — 
tale româno-franceze de coo- W 
perare economică, științifică 
și tehnică să aibă loc la Bucu- a 
rești în cursul ultimului tri- " 
mestru al anului 1969. în ve
derea pregătirii acestei sesi- 0 
uni, s-a recomandat Comisiei ” 
mixte româno-franceze con
stituită în baza acordurilor și A 
înțelegerilor în vigoare, să e- w 
xamineze rezultatele obținute 
în domeniile respective de ac- £ 
tivitate și să elaboreze noi 
propuneri pentru lărgirea co- — 
operării economice, științifice O 
și tehnice.

în cursul șederii sale la Pa
ris, președintele delegației gu
vernamentale române, Manea 
Mănescu, a fost primit de că
tre președintele Republicii 
Franceze, generalul Charles 
de Gaulle. Convorbirea care 
a avut loc cu acest prilej s-a 
referit la dezvoltarea relații
lor dintre România și Franța, 
a cooperării economice, știin
țifice șl tehnice, precum șl • 
schimburilor comerciale 
spiritul celor stabilite în 
clarația româno-franceză, 
doptată de către cei doi 
de state în 1968 la București.

Președintele delegației gu
vernamentale române a fost 
primit, de asemenea, de către 
primul ministru Maurice 
Couve de Murville cu care a 
avut o convorbire privind 
dezvoltarea relațiilor econo
mice bilaterale.

Președintele delegației gu
vernamentale române a mai 
avut convorbiri 
Bettencourt, i 
triei, cu Robert Galley, 
nistrul cercetării științifice, a- 
tomice și spațiale, cu Emile 
Roche, președintele Consiliului 
economic și social, și cu Robert 
Hirsch, administrator general, 
delegat guvernamental la Co
misariatul pentru energie a- 
tomică.

în cadrul programului său, 
delegația guvernamentală ro
mână a vizitat Departamentul 
Alpilor maritimi, fiind înso
țită de secretarul de stat de pe 
lingă primul ministru însăr
cinat cu funcțiunea publică, 
Philippe Malaud.

Președintele delegației gu
vernamentale române a ex
primat mulțumiri guvernului 
francez pentru primirea căldu
roasă și ospitalitatea de care 
s-a bucurat delegația română.

Lucrările Comisiei mixte A 
guvernamentale românO-fran- ” 
ceze de cooperare econo
mică, științifică și tehni- 
că s-au desfășurat într-ow 
atmosferă de 
ambele părți 
dorința de a se depune noi e- 
forturi pentru intensificarea 
cooperării multilaterale dintre © 
țările lor, în interesul celor 
două popoare, al cauzei gene
rale, a colaborării internațio
nale, a progresului șl păcii în 
lume.

în 
De-

a- 
șefl

O

DE CANDIDAȚI Al ERONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE

în aceeași atmosferă de en
tuziasm, au continuat marți în
trunirile electorale în cadrul 
cărora oamenii muncii din o- 
rașe și sate au desemnat can
didați ai Frontului Unității 
Socialiste pentru alegerile de 
Ia 2 martie. Pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională au fost desemnați 
candidați în :

JUDEȚUL BUZĂU — Gheor- 
ghe Sora, maistru mecanic la 
schela Berea, în circumscripția 
electorală nr. 9 — Vernești.

JUDEȚUL CONSTANȚA —

Academicianul Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al C.C. al 
P.C.R., în circumscripția elec
torală nr. 2 — Tomis nord.

JUDEȚUL NEAMȚ — Gheor
ghe Maftei, Erou al muncii so
cialiste. președintele coopera
tivei agricole de producție din 
comuna Țibucani. tn circum
scripția electorală nr. 8 — 
Țibucani.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
—- Augustin Francisc, condu
cătorul arhiepiscopiei romano- 
catolice București, în circum-

scripția electorală nr. 16 — 
„13 Septembrie"; Mircea 
Rebreanu, judecător la Tri
bunalul municipal, în cir
cumscripția electorală nr. 33 
Alex. Sahia ; Ion Roman, di
rectorul Institutului de cerce
tări pentru tehnologia con
strucțiilor de mașini, în cir
cumscripția electorală nr. 10 
Mărășești ; Vasile Predescu, 
prorectorul Institutului medi- 
co-farmaceutic, în circumscrip
ția electorală nr. 4 — Mihai 
Bravu.

(Agerpres)

ROMANI OÂW 0 LCO OMIE
ÎNFLORITOARE, DINAMICĂ,

IN
(Urmare din pag. I)

producției și a muncii, în scopul 
creșterii eficienței întregii noas- 
tre economii. Aceste măsuri, 
conturînd o nouă etapă, superi-

PLIN AVINT

TURNEE DE FOTBAL

• în cadrul turneului in
ternational de fotbal de la 
Mar del Plata, echipa argen- 
tiniană Estudiantes a întrecut 
cu scorul de 4—0 (3—0) for
mația austriacă Rapid Viena.

• Tn primul meci al tur
neului internațional de fotbal 
de la Montevideo, echipa u-

(Urmare din pag. I)

utile, anul IV Facultatea. de 
geologie tehnică n a.) aș spu
ne că n-a fost neapărat o „ve
rificare" a cunoștințelor, ci o 
confirmare a activității studen
țești din timpul semestrului. 
Cunoscînd pe fiecare student 
din grupa, aproape că știam 
cum vor răspunde lă examen. 
Condiția succesului, după ex
periența mea, este să lucrezi, 
ca profesor, cu fiecare stu
dent în timpul anului și să nu 
aștepți „minuni" în timpul 
examenului. Altfel, unii își 
imaginează — și din păcate 
sînt destui ca aceștia — că 
studenția șe reduce la exa
mene..."

...Era un examen calm, exa
minatorul cerea foarte mult de 
Ia studenți, iar studenții îi 
răspundeau fără crispare, exa
minatorul punînd nota defi
nitivă după cc consulta încă 
o dată carnetul de însemnări 
al asistentului grupei, Radu 
Jude. Un singur 6. pînă la 
orele 13 : în rest 7, 8, 9, 10.

rugualană Penarol a învins 
cu scorul de 2—0 (0—0) for
mația Torpedo Moscova. Cele 
două goluri au fost marcate 
de Spencer și Rocha.

CEI MAI BUNI PUGILIȘTI 
Al TURNEELOR OLIMPICE

• Comentatorul polonez 
de box, Jerzy Zmarzlik, a pu
blicat recent un articol în 
care analizează turneele olim
pice de box, denumind și pe 
cei mai buni pugiliști ai ulti
melor cinci olimpiade. In or
dinea categoriilor, aceștia ar 
fi următorii: Rodriguțz (Ve
nezuela), Delgado (Mexic), 
Grigoriev și Stepașkin 
(U.R.S.S.), Padzior și Kulej 
(Polonia), Benvenutti (Italia), 
Papp (Ungaria), Popencenko 
1U.R.S.S.), Cassius Clay și 
Sanders (S.U.A.).

(Agerpres).

Examenul Ia grupa nr. 166, 
Facultatea de geofizică, nu 
confirmă integral părerea to
varășului prorector Bănățeanu 
despre anul I pentru că, din 
cei 17 studenți, doar unul „e 
student, adică studiază", după 
aprecierea tov. prof. univ. A- 
LEXANDRU NICOLESCU. 
Restul ? S-au prezentat la e-

*

PARIS 21 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Marți dimineață a plecat 
cu avionul Spre București dele
gația guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Manea Mă
nescu, președintele Consiliului 
Economic al Republicii Socialiste 
România, care a participat la 
lucrările primei sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale româ- 
no-franceze de cooperare econo
mică, științifică și tehnică desfă
șurate la Paris, între 17 și 21 ia
nuarie.

Pe aeroportul Bourget, dele
gația guvernamentală română a 
fost salutată la plecare de Jean 
de Lipkowski, membru al guver
nului francez, secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne, de Pierre Pelen, ambasadorul 
Franței Ia București, de membri 
ai delegației franceze la lucră
rile primei sesiuni a Comisiei 
mixte și de alte persoane ofici
ale. A fost, de asemenea, de față 
Constantin Flitan, ambasadorul 
României la Paris, și membri ai 
Ambasadei.

Înainte de plecare, tovarășul 
Manea Mănescu a făcut o decla-

*

rație reprezentanților prese! pre- 
zenți pe aeroport în care a 
spus printre altele : „Lucrări
le primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
franceze, activitatea desfășurată 
în cadrul ei, constituie o nouă 
contribuție, la dezvoltarea ra
porturilor de cooperare pe plan 
economic, tehnic și științific din
tre țările noastre. în acest 
fel se continuă și se am
plifică în mod firesc tradițio
nalele legături de prietenie și 
colaborare româno - franceză,

Ir
Marți după-amiază s-a înapo

iat de la Paris delegația guver
namentală condusă de Manea 
Mănescu, președintele Consiliu
lui economic, care a încheiat A- 
cordul între guvernele român și 
francez, privind înființarea Co
misiei mixte guvernamentale ro
mâno-franceze de cooperare eco
nomică, științifică și tehnică și a 
participat la lucrările primei se
siuni a acestei comisii.

Din delegație au făcut parte 
Florea Dumitrescu, vicepreșe-

oiri cu Andrâ oară calitativ, în dezvoltarea e- 
ministrul indus- A conomiei noastre, influențează 
*rt Galley mi- puternic întreaga activitate a
irit «titnftWe. n. compartimentelor economice,

• deschizmdu-le larg unor înnoiri 
creatoare de anvergură.

Dinamismul cifrelor, al preve- 
• derilor Directivelor și-a găsit si 

își găsește o pregnantă întruchi
pare în dinamismul faptelor de 

• muncă și de creație. Urmînd 
neabătut politica partidului, oa
menii muncii din industrie și-au 
mobilizat toate forțele, toate e- 

• nergiile creatoare, reușind să a- 
sigure, în perioada 1966—1968, 
un ritm de creștere a producției 

©industriale de 12,3 la sută, supe
rior prevederilor planului cincl- 

• nal. Acest ritm exprimă preocu
parea tot mal intensă pentru va
lorificarea superioară a resurse- 

— lor naturale ale țării, pentru 
consolidarea rolului conducă
tor al Industriei în dezvoltarea 
întregii noastre economii. Asi
gurarea prioritară a bazei teh- 
nico-materiale pentru ramurile 
hotărîtoare în stabilirea echili
brului economic al țării — coor
donată esențială a politicii știin
țifice a partidului — a permis 
realizarea, în anul 1968, a unei 
producții globale industriale de 
13 ori mai mare decît cea a fi
nului 1938. In concordantă cu e- 
xigențele dezvoltării proporțio
nale șl ascendente a întregii e- 
conomii, cele mai pronunțate rit
muri de dezvoltare le cunosc e- 
nergia electrică, siderurgia, chl- 
mia, construcțiile de mașini — 

Q ramuri determinante pentru pro
movarea progresului tehnic în 
toate sectoarele de activitate — 

A în scopul asigurării condițiilor 
— impuse de cerințele reproducției 

socialiste lărgite, de ridicarea 
• continuă a nivelului de trai al 

poporului. Necesitatea promovă
rii unor astfel de ritmuri a fost 

_ demonstrată de însăși experien- 
© ta economiei noastre planificate, 

a practicii construcției socialiste 
• în țara noastră și ea cunoaște, 

ca urmare a hotărîrilor Congre
sului al IX-lea 
noi dimensiuni, 

A de orizonturi.
Iată de ce, o 

sebită va trebui acordată ritmu- 
• rilor de dezvoltare a acestor ra

muri hotărîtoare, determinante 
pentru progresul întregii econo- 

• mii.
Datorită atenției deosebite cu 

care conducerea de partid și de 
_ stat urmărește, în cadrul politi- 
© cii de industrializare socialistă 

a țării, dezvoltarea industriei 
_ construcțiilor de mașini, da

torită vastei activități crea
toare desfășurate de oame
nii muncii din această ra
mură, sarcina trasată de Con
gresul al IX-lea de a asigura 
din producția internă aproxima
tiv două treimi din necesarul de 
mașini și utilaje pentru dotarea 
economiei naționale, a fost înde
plinită cu succes. Ritmul mediu 
anual de creștere a producției în 
industria construcției de mașini, 
înregistrat în perioada 1966—

cordialitate, 
manifestînd

întotdeauna 
bucurăm că 
sesiunii noa-

★
pe care le evocăm 
cu plăcere. Ne 
acum, la sfîrșitul 
stre, avem plăcerea să afir
măm că am putut adăuga la 
prietenia româno-franceză încă 
un element util și revelator 
asupra largilor posibilități de 
extindere a cooperării existente 
între cele două țări. Părăsim 
Franța cu convingerea că dezvol
tarea continuă a relațiilor dintre 
țările noastre corespunde intere
selor popoarelor român și francez, 
slujind totodată cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

* *
dinte al Consiliului economic, 
Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului național ai cer
cetării științifice, Grigore Birgă- 
oanu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, 
Mauriciu Novac, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Plani
ficării, Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei construcții
lor de mașini, precum și repre
zentanți ai altor instituții cen
trale.

al partidului, 
noi deschideri

subliniere deo-

9

• 1968. a fost de 16,1 la sută față 
de 13,1 la sută prevăzut în pla-

statistică ce ar putea sta (și 
ar’îi bine să stea !) la baza 
unei discuții despre calitatea 
de student în anul I inițiată 
de organizația U.T.C. și aso
ciația studenților.

Și pentru că sîntem Ia „ca
pitolul anul I“, să consemnăm 
și opiniile prof. univ. MIHAI 
NECULCE de la Facultatea

cu o mare seriozitate în învă
țătură pentru a-și menține, 
cu rezultate meritorii, calitatea 
de student. Pe scurt, mai ne
mulțumește pregătirea defici
tară cu care au venit din școa
lă, lipsa unei gîndiri logice, 
faptul că sînt puțini acei care 
și-au format un limbaj știin
țific..." Pretențiile formulate

CU, prodecan al facultății, și 
tot de aici deținem informația 
că foarte mulți studenți au ți
nut să se prezinte la examene 
parțiale „ceea ce dovedește 
interes și seriozitate pentru 
pregătire continua".

Prof. univ. EUGEN DO- 
CEA, decan al Facultății de 
agricultură nu dă nota 5. I se

EXAMENE STUDENTEȘ1
xamen 17 studenți. După teză, 
au abandonat 3. In timpul e- 
xamenului oral au mai capitu
lat alți 3 studenți. Din cei 11 
rămași, doar Valeriu Tănăses- 
cu a obținut nota 10 (el este 
singurul student în adevărata 
accepțiune a cuvîntului, după 
părerea profesorului) șl în a- 
fară de alți doi care au obți
nut note de 8, restul au pro
movat cu 5 și 6. Iată o mică

de matematici a Universită
ții. Concluzia domniei sale nu 
este definitivă, întrucît sesiu
nea e la început. Dar întreg 
semestrul a demonstrat că t 
„trebuie să se muncească în 
continuare cu anul I pentru 
a ridica valoarea pregătirii 
fiecărui student. Asta, în 
ceea ce privește facultatea. 
Fiecare student, însă, trebuie 
să dubleze interesul facultății

aici se încadrează perfect tn 
exigențele acestei facultăți 
față de studenții săi în gene
ral. E drept, au fost susținute 
puține examene, dar chiar și 
acestea exprimă strădania stu
denților de a face față exigen
țelor formulate. Dovada : 82% 
din examenele promovate au 
fost trecute cu note între 7 și 
10 — ne-a informat tovarășa 
prof. univ. VIORICA IONES-

pare mal echitabil pentru el 
ca examinator, pentru student, 
dar mai ales pentru producție 
să noteze cu 4 neștiința, obli- 
gîndu-1 pe student să se pre
gătească bine. „Pentru un vii
tor inginer Fitopatologia este 
o cheie de boltă. Necunoaște
rea celui mai însemnat agent 
patogen poate produce mari 
pagube culturilor — se expli
că profesorul. Examinatorul

nu dă nota 5 și regretă că a 
dat prea puține note de 10. Și 
n-a dat pentru că, cele 3 gru
pe ale anului IV — Faculta
tea de horticultura — exami
nate pînă acum au ofeiit pu
ține răspunsuri de nota 10.

Ce le reproșează profesorul 
studenților ? Comoditatea. Au 
toate condițiile să învețe stiă- 
lucit, dar sînt destul aceia 
care se menajează.

*
Examenele continuă. Nu ne 

permitem concluzii. Sugerăm 
analizarea tuturor faptelor 
care compun această sesiune 
— așa cum se acumulează ele 
în fiecare zi. Și n-ar fi lipsit 
de interes ca acestea să fie 
făcute cunoscute opiniei stu
dențești pe măsura apariției 
lor. Sugestia are o explicație : 
n-am întîlnit nicăieri „oglinzi" 
ale sesiunii, ori măcar un ele
mentar panou care să înregis
treze mersul examenelor. Su
gestia, sau mal degrabă criti
ca, este adresată organizațiilor 
U.T.C. șî asociațiilor studenți
lor respective.

nul cincinal; trebuie notat, tn 
același timp, că 75 la sută din 
sporul de producție realizat în 
acest interval se datorează creș
terii productivității muncii.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată în această perioadă ac
celerării ritmului de dezvoltare 
a acelor subramuri capabile să 
ridice gradul calitativ de prelu
crare al produselor, indicator de 
primă însemnătate tn ridicarea 
eficienței activității economice. 
O expresie concludentă o con
stituie. în acest sens, ritmul a- 
nual de ’creștere al producției 
Industriei electrotehnice și de 
mașlni-unelte, devansat cu 25 și 
respectiv, 23 la sută. Consecințe
le acestui fenomen sînt vizibile, 
ușor descifrabile : un important 
progres calitativ al industriei 
constructoare de mașini cu am
ple răsfrîngeri pe planul dezvol
tării întregii noastre economii. 
Procesul de industrializare a tă
rii este însoțit după cum se 
știe de creșterea accentuată a 
consumului de metal. In vederea 
satisfacerii cerințelor mereu mal 
ridicate de metal, planul cinci
nal a prevăzut sporirea substan
țială a producției de fontă și 
otel, atît prin raționalizarea ex
ploatării capacităților de produc
ție existente cît, mai ales, prin 
intrarea în circuitul economic 
a noi izvoare de metal. Ma
rele combinat de Ia Galați — 
reprezentant de prestigiu al teh
nicității celei mai avansate în 
domeniul elaborării șl laminării 
oțelului — e elocvent pentru 
progresele siderurgiei. O dezvol
tare deosebită a înregistrat, tn 
acești ani, industria chimică, una 
din direcțiile principale de dez
voltare ale economiei noastre. 
Chemată să participe activ la 
valorificarea superioară a bogă
țiilor țării, să extindă gama de 
materii prime a industriei, să 
producă un număr tot mai mare 
de sortimente, industria chimică 
românească a atins în primii trei 
ani ai cincinalului, un ritm de 
creștere de 20 la sută, reali
zing în prezent o producție de 
25 de ori maj mare față de fi
nul 1938. Numai între anii 1966— 
1968 au intrat în funcțiune 100 de 
obiective și capacități de produc
ție — o elocventă demonstrație 
a consecvenței cu care Partidul 
Comunist Român amplifică de 
la o etapă Ia alta, preocupările 
și măsurile destinate creșterii 
continue a potențialului econo
mic al țării.

Dezvoltarea în ritm susținut a 
producției a atras după sine, în 
mod firesc creșteri spectaculoa
se ale potențialului energetic al 
țării. Intensificarea producției de 
energie electrică și termică a o- 
cupat un loc deosebit de însem
nat în planurile stabilite de 
partid, conținutul acestora fiind 
astfel dimensionat îneît dezvol
tarea energeticii să prefațeze și 
să impulsioneze întreaga operă a 
industrializării socialiste. Intro
ducerea largă a tehnicii noi, ri
dicarea nivelului de mecanizare 
și automatizare a producției, ex
tinderea proceselor tehnologice 
moderne au decis dezvoltarea 
largă a bazei energetice, ritmul 
anual de creștere a producției de 
energie electrică fiind, între a- 
nii 1961—1968, de aproape 20 Ia 
sută. S-a pornit în această ope
ră de amploare, de la necesita
tea valorificării complexe și ra
ționale a surselor de energie pri
mară. Reducîndu-se ponderea 
hidrocarburilor — orientate cu 
precădere către chimie — a cres
cut și va crește în continuare a-

portul șl rolul combustibililor 
solizi, a energiei hidroelectrice 
și nucleare. Pînă la sfîrșitul a- 
nuluț 1968 s-au dat în funcțiune 
mai bine de două treimi din 
puterea de 4 000 MW prevăzută 
a fi instalată în actualul cinci
nal ; la Porțile de Fier, pe Lo
tru, la Deva, la Rovinari, se 
află în curs de edificare noi Im
portante „rampe de lansare" a 
kilowaților, deschizftnd una din 
cele mai sugestive pagini ale 
creșterii si consolidării potenția
lului economic al țării.

în tabloul economiei noastre, 
dinamismul industriei — factor 
hotărîtor al dezvoltării țării — 
se împletește armonios cu dez
voltarea impetuoasă a agri
culturii, chemată să înscrie 
un aport tot mai activ la 
înflorirea țării. In primii trei 
ani ai cincinalului au fost afec
tate acestei ramuri din fondurile 
statului 18 miliarde lei, sumă ca
re echivalează întregul volum 
de investiții alocat în perioada 
1951—1960, în scopul intensifică
rii mecanizării și chimizării, al 
extinderii lucrărilor de hidro
ameliorații șl, în special, a iri
gațiilor, al creșterii nivelului 
tehnic șl organizatoric al mun
cii. Numai în anul 1968. agricul
turii 1 s-a repartizat din fondu
rile statului, un volum de in
vestiții de 1,2 mai mare decît cel 
consacrat întregii economii în 
1950, iar numărul de tractoare cu 
care a fost dotată agricultura 
în ultimul an întrece de două 
ori întregul parc existent in 
1938. Creșterea producției agri
cole vegetale și animale, ritmu
rile tot mai înalte dobîndite în 
această importantă ramură a e- 
conomiei se 0186630, astfel pe o 
bază trainică, ale cărei posibili
tăți vor trebui fructificate tot 
mai intens.

Succesul politicii de Indus
trializare socialistă a țării, dina
mismul economiei au la bază in
vestițiile din ce în ce mai mari 
făcute de statul nostru. Orienta
rea cu precădere a fondurilor de 
investiții pentru dezvoltarea in
dustriei evidențiază preocuparea 
constantă a partidului și statului 
pentru dezvoltarea producției 
materiale, temelia progresului 
întregii societăți. In perioada 
1966—1963, în vederea înfăptuirii 
obiectivelor prevăzute în cinci
nal, statul socialist a alocat 
fonduri de investiții de aproape 
160 miliarde, din care peste 86 
la sută reprezintă investițiile în 
industrie, construcții, transpor
turi și telecomunicații, ramuri cu 
o pregnantă dinamică compara
tiv cu 1965. în comparație cu a- 
celași an 1965, volumul de in
vestiții a crescut cu 45 la sută, 
creștere orientată spre introdu
cerea șl amplificarea tehnicii 
noi, ca bază de sporire a pro
ducției si productivități} muncii 
în scopul ridicării permanente a 
eficientei întregii economii.

Cronica economică a acestor 
zile consemnează deja, în filele 
sale, rezultatele pe care oame
nii muncii din întreaga țară le 
raportează in contul anului 1969 
— an hotărîtor pentru îndepli
nirea marilor sarcini ale cinci
nalului. Alăturate succeselor ca
re au marcat primii trei ani ai 
cincinalului, dezvoltîndu-le și 
imbogățindu-le pe linia înfăptui
rii exemplare a obiectivelor 
Congresului al IX-lea, aceste 
realizări vor imprima un nou 
avînt întregii noastre economii, 
pentru înflorirea continuă a 
României socialiste și ridicarea 
bunăstării poporului.

MANDATUL NOSTRU

CANDIDAȚILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. I)

lizarea tinerilor înzes
trați cu pricepere și e- 
nergie. Pentru o evolu
ție economică din ce în 
ce mai prosperă, va tre
bui să se dezvolte prin
cipalele sectoare econo
mice, rentabile în co
operativele agricole din 
aceste sate : zootehnia și 
pomicultura. Am discu
tat acest lucru și cu ță
ranii cooperatori, alegă
torii și am ajuns cu toții 
la concluzia că vor fi 
necesare cadre tinere de 
zootehniști șl pomicul- 
tori. Cultura mare, a 
cerealelor va putea creș-

te în productivitate 
dacă, utilizînd îngrășă
minte și ..................
nate, se 
resursele 
apă'1.

Pentru 
trebuie să specificăm că 
Gheorghe Prisecaru nu 
este specialist, inginer 
agronom, ci absolvent al 
unei facultăți umaniste, 
prim-secretar al Comi
tetului județean Iași 
al U.T.C. Candidatul 
Gheorghe Prisecaru are 
o singură dar puternică 
dorință de a contribui 
la făurirea bunăstării și 
fericirii oamenilor, de a 
le îndreptăți încrederea.

soiuri selecțio- 
vor folosi și 
naturale de

cititorii no$tri
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9 Cuvintarea rostită de președintele R.A.U.

• Răspunsul sovietic la propunerea 
guvernului francez • Agravarea 
instabilității politice in Liban

Președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, a rostit un discurs 
cu prilejul deschiderii sesiunii 
noii Adunări Naționale. El s-a 
ocupat mai ales de necesitatea 
dezvoltării capacității militare a 
țării. După părerea sa „nu există 
nici o speranță cu privire la o 
soluție politică, decît dacă duș
manul își va da seama că sîntem 
capabili să-l forțăm să se retragă 
prin luptă". Președintele Nasser 
a adăugat că viitorul buget al 
țării trebuie să includă reparti
zarea unor sume sporite pentru 
nevoile apărării. El a exprimat 
mulțumiri la adresa Arabiei Sau- 
dite, Kuweitului și Libiei pentru 
ajutorul financiar acordat R.A.U. 
în conformitate cu rezoluțiile 
conferinței arabe la nivel înalt 
care a avut loc în septembrie 
1967 Ia Khartum. Nasser a rele
vat importanța sprijinului primit 
din partea Uniunii Sovietice în 
această direcție.

blema situației din Orientul A- 
propiat. în răspunsul trimis gu
vernului Franței, guvernul sovie
tic constată că propunerea fran
ceză corespunde poziției Uniunii 
Sovietice de realizare a unei re
glementări politice pașnice în 
Orientul Apropiat pe baza înde
plinirii rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967.

ședinfâ
plenară

a conferinfei
de la Paris

Agenția TASS anunță că gu
vernul sovietic și-a exprimat a- 
cordul în legătură cu propune
rea guvernului Franței de a se 
organiza o întîlnire a reprezen
tanților celor 
Consiliul de

patru puteri în 
Securitate în pro-

Instabilitatea politică din Liban 
continuă să se agraveze, odată 
cu intensificarea divergențelor 
dintre membrii cabinetului con
dus de Rashid Karams, interve
nite la numai 24 de ore după 
alcătuirea sa. După cum rela
tează corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE, surse ofi
ciale din Beirut au confirmat 
demisia celui de-al treilea 
membru al guvernului de abia 
format. Este vorba de Hussein 
Mansour, ministru al planului, 
care s-a alăturat primilor doi 
demisionați: Pierre Gemayel și 
Raymond Edde. Totodată, se 
menționează că alți trei miniștri 
au declarat că intenționează să-și 
reconsidere poziția în legătură cu 
acceptarea participării la 
cabinet.

acest

S-a anunțat în mod oficial 
că prima ședință plenară a 
Conferinței de Ia Paris în 
problema vietnameză va avea 
loc sîmbătă dimineața Ia ora 
10,30 (ora Parisului). La reu
niunea anterioară, care a so
luționat chestiunile de proce
dură, participaseră numai șe
fii adjuncți ai delegațiilor și 
cîțiva din colaboratorii lor. 
Sîmbătă, cele patru delegații 
se vor reuni în marele salon 
al fostului hotel Majestic, de
venit acum centru internațio
nal de conferințe, în jurul 
mesei rotunde cu un diametru 
de patru metri, flancată în 
două părți de mesele dreptun
ghiulare ale secretarilor. Pen
tru prima oară, cei patru șefi 
de delegații — Xuan Thuv 
(R.D. Vietnam), Henry Cabot 
Lodge, (S.U.A.), Tran Buu 
Kiem (Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud) și Pham Dang Lam (Ad
ministrația de la Saigon) — 
ie vor afla în jurul aceleiași 
mese.

BERLIN 21 — Coresponden
tul Agerpres, Șt. Deju, transmite : 
La 21 ianuarie, Ia Berlin și-a în
ceput lucrările cea de-a 22-a se
siune a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, la care par
ticipă delegații guvernamentale 
din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R.D. Germană, R.P. Mon
golă, R.P. Polonă, Republica So
cialistă România, R.P. Ungară 
și U.R.S.S. în conformitate cu a- 
cordul dintre C.A.E.R. și R.S.F. 
Iugoslavia, la sesiune participă o 
delegație guvernamentală iugo
slavă.

Delegația Republicii Socialiste 
România este condusă de tova
rășul Gheorghe Radulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent 
al țării noastre în C.A.E.R.

După ședința de deschidere a 
celei de-a 22-a sesiuni a C.A.E.R., 
la Consiliul de Miniștri al 
R.D.G. a avut loc ședința festivă 
consacrată celei de-a 20-a ani
versări a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. La masa pre
zidiului au luat loc conducătorii 
delegațiilor guvernamentale care 
participă la cea de-a 22-a sesiune 
a C.A.E.R. în sală au fost pre- 
zenți membrii delegațiilor parti
cipante la sesiune, observatori 
din R.P.D. Coreeană, Cuba și 
R.D. Vietnam, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Berlin, 
personalități ale vieții economice 
și politice din R.D. Germană.

N. Faddeev, secretarul C.A.E.R., 
a prezentat un raport în care a 
relevat dezvoltarea colaborării 
între țările membre ale C.A.E.R.
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• PURTĂTORUL DE CU- 
VÎNT AL DEPARTAMENTU
LUI DE STAT, Robert McClo- 
sky, a anunțat marți că noua ad
ministrație Nixon va examina 
cu prioritate propunerea guver
nului sovietic în legătură cu în
ceperea unui schimb de păreri 
cu guvernul S.U.A. în problema 
limitării reciproce și reducerii 
mijloacelor strategice de trans
portare a armei nucleare, inclu
siv sistemele defensive. El a a- 
dăugat că deolarația guvernului 
sovietic in această problemă va 
fi studiată cu cea mai mare a- 
tențic.

• ÎN GERMANIA OCCIDEN
TALĂ se desfășoară în. prezent 
pregătirile în vederea manevre
lor americano-vest-germane 
„Reforger one", care urmează 
să albă loc sub egida NATO, 
în perioada 28 ianuarie — 3

februarie, pe teritoriul R.F. 
Germaniei.

•
După transporta

rea a 15 000 de infanteriști din 
S.U.A. în Germania occidenta
lă, luni a început transferarea 
mai multor escadrile de avioane 
„Phantom" și a 5 000 de soldați 
din forțele aeriene americane.

• UN VAL DE GREVE a cu
prins Italia, în timp ce sindica
tele de toate tendințele au în
ceput de marți dimineața con
vorbiri cu reprezentanții guver
nului privind o reformă a regi
mului de pensionare și abolirea 
diferentelor de salarizare exis
tente între diverse regiuni.

Principalele centrale sindicale 
au anuntat că vor chema la o 
grevă generală în întreaga țară 
la 5 februarie, în cazul în care 
guvernul nu va satisface reven
dicările lor.

Mario Zagari, subsecretar de 
stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Italiei, care se află 
în prezent la Geneva pentru 
a participa la o reuniune a ex- 
perților guvernamentali ai Co
misiei Economice O.N.U. pen
tru Europa, a declarat la o 
conferință de presă că „un 
dialog în domeniul tehnologic 
și științific între Europa oc» 
cidentală și cea răsăriteană ar 
trebui să contribuie la relan
sarea politicii 
promovată de 
lian".

ACȚIUNI ALE PATRIOTILOR 
TAILANDEZI

EXTINDEREA

de destindere 
guvernul ita-

• FORȚELE PATRIOTICE 
tailandeze își intensifică acțiu
nile ofensive lansate împotriva 
trupelor guvernamentale, rela
tează de la Bangkok carespon- 
dcntul agenției United Press 
International. în acest sens se 
menționează că au fost semna
late lupte puternice într-o re
giune situată Ia aproximativ 
400 de kilometri de capitală. 
Potrivit știrilor parvenite la 
Bangkok, în urma acestor cioc
niri trupele guvernamentale au 
suferit pierderi foarte grele.

al

Precizările 
lui Pompidou

Fostul prîm-ministru
Franței, Georges Pompi
dou, a făcut marți preci
zări importante în legă
tură cu felul cum au fost 
interpretate declarațiile 
sale privind eventuala sa 
candidatură pentru func
ția de președinte al Repu
blicii Franceze.

• CITIND SURSE autorizate 
londoneze, agenția FRANCE 
PRESSE scrie că primul minis
tru britanic, Harold Wilson, in
tenționează să facă în viitorul 
apropiat o vizită ofioială la 
Washington pentru a conferi cu 
președintele S.U.A., Richard 
Nixon. Deși data unei asemenea 
vizite n-a fost încă stabilită, 
la Whitehall se exprimă părerea 
că ea ar putea avea loc în 
cursul primăverii.

SCHIMBURILOR 
COMERCIALE 

SOVIETO-JAPONEZE

SESIUNEA
U. N. C. T. A. D.

Referindu-se la ecoul acestor 
declarații, el a ținut să atragă a- 
tenția asupra unui aspect esențial 
al problemei. Acest aspect 
— a declarat Pompidou — se re
feră la presupunerea unor organe 
de presă că el ar fi fost infor
mat despre o posibilă retragere a 
generalului de Gaulle din actu
ala sa funcție. Fostul premier 
precizează : „Generalul de Gaulle 
este președintele Republicii 
Franceze ; mandatul său expiră 
în 1972, iar eu nu cunosc nimic 
despre intențiile sale. Dacă le-aș 
fi cunoscut, nimic din acțiunile 
și din cuvintele mele nu ar fi 
permis ca aceste intenții să fie 
ghicite. Este o chestiune de co- 
lectitudine elementară. Cine gîn- 
dește sau presupune contrariul, 
înseamnă că nu știe nimic des
pre raporturile mele cu genera
lul de Gaulle și despre respectul 
pe care i-1 port".

Cea de-a 8-a sesiune a Consi
liului Conferinței Națiunilor V- 
nite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.) și-a început 
lucrările marți după-amiază la 
Palatul Națiunilor. Delegația ro
mână este condusă de Gheor
ghe Dolgu. Problemele cele mai 
importante de pe ordinea de zi 
se referă la contribuția 
U.N.C.T.A.D. în pregătirea celui 
de-al 2-lea deceniu al dezvoltă
rii ; politica prețurilor pentru 
produsele de bază; accesul la 
piețe și eliminarea excedentelor ; 
stabilirea unui regim tarifar pre
ferențial pentru importurile de 
produse industriale provenind 
din țările în curs de dezvoltare.

Consiliul va lua în discuție și 
alte probleme importante, în
deosebi relațiile comerciale între 
țări cu sisteme economice și so
ciale diferite.

• AGENȚIA TASS transmite 
că, la 21 ianuarie, la Moscova 
a fost inaugurată reprezentanța 
firmei comerciale japoneze 
„Nicimen", unul din partenerii 
comerciali japonezi cei mai im
portanți ai instituțiilor sovieti
ce de comerț exterior. Firma 
achiziționează din U.R.S.S. 
cărbune, cherestea, instalații 
de sudură, diferite mașini-unel- 
te și livrează Uniunii Sovietice 
instalații industriale.

In prezent, la Moscova există 
reprezentante permanente a 
opt mari grupuri comerciale 
japoneze, reprezentînd intere
sele a 13 firme, care colaborea
ză cu întreprinderile sovietice 
de comerț exterior.

Tncepînd cu anul 1987, Japo
nia ocupă primul loc în comer
țul U.R.S.S. cu țările capitaliste. 
Anul trecut, valoarea schim
burilor de mărfuri sovieto-ja- 
poneze a fost de aproximativ 
600 milioane dolari.

• GUVERNUL SPANIOL a 
hotărît să extindă limita ape
lor teritoriale ale tării la 12 
mile marine. Această măsură, 
se apreciază la Madrid, este 
menită să ușureze extinderea 
controlului asupra Gibraltaru- 
lui.

în cei 20 de ani de existență a 
acestei organizații.

Au luat apoi cuvîntul conducă
torii delegațiilor prezente la se
siune.

în cuvîntul său, tovarășul Ghe
orghe Rădulescu, șeful delegației 
guvernamentale române, a spus 
printre altele : „Succesele deose
bite obținute de țările noastre în 
construcția societății noi, socia
liste, demonstrează în mod con
cludent că dezvoltarea pe baze 
moderne a economiilor naționale, 
creșterea continuă a potențialu
lui economic și îmbunătățirea ni
velului de trai material și cultu
ral al celor ce muncesc sînt posi
bile ca urmare a eforturilor mate
riale și financiare susținute ale 
popoarelor noastre. Factorul fun
damental al progresului economio 
și tehnico-științific îl constituie 
mobilizarea intensă a resurselor 
fiecărei țări, realizarea unei rate 
înalte a acumulării, înfăptuirea 
industrializării". Referindu-se la 
activitatea C.A.E.R. în cei 20 de 
ani care s-au scurs de la înfiin
țare, vorbitorul a spus : „Repu
blica Socialistă România apreci
ază pozitiv activitatea desfășu
rată de Consiliul de Ajutor E- 
conomic Reciproc și rezultatele 
valoroase obținute în cadrul a- 
cestei organizații de colaborare 
multilaterală".

„în colaborarea economică și 
tehnico-științifică dintre țările 
membre ale C.A.E.R., a spus to
varășul Gheorghe Rădulescu, e- 
xistă largi posibilități neexplo
rate încă, de adîncire și lărgire 
a relațiilor economice, pe calea 
perfecționării și aprofundării ac
tivității acestei organizații".

„Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român și guvernul 
Republicii Socialiste România — 
a continuat vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al țării noas
tre — consideră că perfecționarea 
colaborării dintre statele membre 
ale C.A.E.R. are o importanță 
deosebită pentru progresul țări
lor noastre, pentru cauza gene
rală a socialismului și pentru în
tărirea sistemului mondial socia
list. Fundamentînd și în viitor 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică pe principiile marxist- 
leniniste ale internaționalismului 
socialist, statornicite în relațiile 
dintre țările socialiste — egali
tatea deplină în drepturi, respec
tarea suveranității și intereselor 
naționale, avantajului reciproc și 
întrajutorarea tovărășească — 
principii înscrise și în statutul 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, și asigurînd o largă și 
fructuoasă conlucrare tovărășească 
în spiritul stimei și încrederii re
ciproce, vom oferi un model îna
intat de colaborare internațională 
și vom demonstra superioritatea 
socialismului și în domeniul re
lațiilor dintre state și națiuni".

Atunci cînd la Roma se sem
na Tratatul de constituire 
a Pieții Comune, adepții 

ideologici ai „integrării" econo
mice și politice zugrăveau pers
pective dintre cele mai roze tu
turor țărilor angajate în această 
direcție de „unificare", tuturor 
întreprinderilor din cele șase 
state, ba chiar tuturor cetățeni
lor luați în parte. De la intrarea 
în vigoare a Tratatului de la 
Roma au trecut peste 11 ani, iar 
tonul s-a schimbat în mod radi
cal. In locul euforiei de altă dată 
astăzi sînt proferate reproșuri la 
adresa „celor care nu se lasă 
integrați", celor care se opun din 
ce în ce mai viguros proceselor 
de „unificare" economică și po
litică. Acestora li se impută că 
efectele Pieții Comune nu sînt 
mai profunde și că succesul ideii 
însăși de „integrare" este mai 
discutabil astăzi decît orieînd.

Schimbările petrecute in opi
nia publică vest-europeană față 
de procesele integraționiste, — 
„acceptate" inițial cu indiferen
ță sau, uneori, cu speranța că 
puternicele contradicții se vor 
atenua — își au o explicație pro
fundă în evoluția realităților 
comunitare de-a lungul deceniu
lui care s-a scurs. în locul „armo
nizării* intereselor dintre state, 
au rezultat contradicții noi, care 
și-au luat locul alături de cele 
vechi, accentuîndu-Ie și exacer- 
bîndu-Ie și pe acestea. In locul 
dispariției concurenței dintre 
întreprinderile țărilor comuni
tare s-a ajuns Ia o luptă acerbă 
nu numai pentru cucerirea pie
țelor interne și externe, dar și Ia 
disperata luptă pentru supravie
țuirea firmelor sufocate de con-

Un proces cu o amploare 
crescîndă este și acela al con
centrărilor de capital peste gra
nițele naționale ale celor șase 
țări, proces pe caro unii econo
miști occidentali îl interpretează 
ca pe o expresie a „internațio
nalizării" producției și capita
lului. In realitate este vorba des
pre o contopire a capitalurilor 
sau o cooperare a lor subordo
nată celor mai puternice mono
poluri, care își spun cuvîntul 
asupra sensurilor generale do 
dezvoltare viitoare a producției. 
Că este așa, o dovedesc, pe de 
o parte. împotrivirea unor mari 
monopoluri față de acest gen de 
internaționalizare, iar pe de altă, 
parte, refuzul unor guverne vest- 
europene de a aproba aseme
nea fuziuni. Recentul epi
sod al fuziunii proiectate între 
Fiat și Citrogn, care a ridicat 
obiecțiile de principiu ale gu
vernului francez, ca și oprobiul 
opiniei publice, este prea cunos
cut pentru a mai insista asupra 
lui. Este limpede însă că împotri
virea avea drept sursă certitudi
nea că asemenea fuziuni primej- 
duiesc ramuri econoniice-che- 
ie și că ele antrenează după sine 
riscuri mari pentru independența 
economică și politică, a țărilor 
membre. «

Armonizarea mult promisă a 
intereselor nu se realizează nu 
numai în ce privește diversele 
ramuri de producție, dar nici Ia 
dimensiunilo ansamblului econo
miei naționale. Pe bună dreptate, 
cunoscutul ziar parizian „Le 
Monde* scria că „diferențele 
considerabile în privința nivelu
lui de viață și modului de exis
tență continuă să subziste atît

tic! care apreciază in mod rea
list implicațiile politice și sociale 
ale proceselor de „integrare", 
ajung la concluzia că transmite
rea unor atribute ale puterii 
din mîinile guvernelor în acelea 
ale unor organisme supranațio
nale poate avea grave urmări 
asupra economiei, antrenînd 
lichidarea unor ramuri, subordo
narea ramurilor-cheie față de 
interese străine, complexe pro
bleme în legătură cu folosirea 
forței de muncă ele. De aceea, 
este un fenomen deosebit de 
semnificativ că nemulțumirea 
față de perspectivele „integrării" 
sporește în Europa occidentală, 
iar rezistența guvernelor sta
telor membre ale C.E.E, față 
de transferul atribuțiilor suve
ranității este într-o continuă 
creștere. Ziarul vest-german 
„Frankfurter Rundschau" scria 
că „fiecare dintre cele șase gu
verne dorește să păstreze în mîi
nile sale politica bugetară, poli
tica monetară și politica de con
junctură, de care depinde 
apărarea ts- —

aprecia 
rea de 
dezintegrării este mal mare as
tăzi decît în primii ani ai cons
trucției Pieței comune... Chiar și 
gradul de „integrare" la care 
s-a ajuns pînă acum se află fn- 
tr-o permanentă primejdie". 
Partizan al „integrării", Erich 
Hauser, autorul articolului, pre
conizează pentru preîntîmpina- 
rca „dezintegrării" lichidarea 
deplină a suveranității statelor 
participante. El trebuie, însă, să 
constate că „nici unul dintre cele 
șase guverne nu este dispus să 
■e supună unei intervenții supra-

națională . De aceea, 
articolul, „oricît ar pă- 

paradoxal, primejdia

„INTEGRAREA" ÎN 
COMUNĂ VEST-EUROPEANĂ

PIAfA

ACCENTUEAZĂ INEGALITATEA
DINTRE PARTENERI

Tinerii norvegieni
împotriva N. A. T. O.

în capitala Norvegiei s-au în
cheiat lucrările Congresului ex
traordinar al Organizației de 
tineret a Partidului Muncito
resc din Norvegia. Printre do
cumentele adoptate de Congres 
se numără și rezoluțiile prin 
care se cere retragerea Norve
giei din N.A.T.O., recunoaște
rea Republicii Democrate Ger
mane și a Republicii Democra
te Vietnam.

încetarea, din viată a
studentului Jan Palach
PRAGA 21 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția C.T.K., la 
Praga a încetat din viață Jan 
Palach, student la Universitatea 
Karoline, care și-a dat foc în 
Piața Vaclav din Praga.

Intr-un document al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, adoptat 
în legătură cu acest caz, se spu
ne, între altele : „Înțelegem sen
timentele răscolite ale multor ti
neri — năzuința lor spre o pu
ritate morală ideală și temerile 
lor cu privire la evoluția politi
cii socialiste pe care partidul 
nostru o realizează din ianuarie 
1988“. „Cu toată durerea pe care 
o încercăm în legătură cu tra
gedia studentului Jan Palach — 
se spune în documentul adoptat 
— nu putem însă să nu ne ex
primăm convingerea cea mai sin
ceră că tinerii pot să ajute cel 
mai bine împlinirea principiilor 
socialiste cu privire la societatea 
umană prin hotărîrea lor de a-și 
dedica întreaga viață activității 
rodnice de îndeplinire a politicii 
de după ianuarie".

In telegrama de condoleanțe 
trimisă mamei studentului de 
Ludvik Svoboda, Alexander Dub- 
cek, Jozef Smrkovsky și Oldrich 
Cernik se subliniază, în același 
timp, că sacrificiul lui Jan Pa
lach este un eveniment tragic. 
„El este cu atît mai tragic, cu 
cît mintea sa înțeleaptă și ca
racterul său curat erau tot atît 
de necesare muncii spre binele 
patriei socialiste, ca și munca și 
inteligența fiecărui om cinstit".

După cum anunță agenția 
C.T.K., Ludvik Svoboda, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, a 
rostit luni seara, tîrziu, o cuvîn- 
tare la posturile de radio și tele
viziune, în care, referindu-se la 
evenimentul tragic al încetării 
din viață a tînărului Jan Palach, 
l-a caracterizat pe acesta ca pe 
un om cu caracter cinstit și cu 
aspirații cinstite. Ca soldat — a 
subliniat Svoboda — apreciez ab
negația și curajul personal al tui 
J. Palach. Ca președinte și cetă
țean al republicii noastre nu pot, 
însă, ascunde că nu sînt de a- 
cord ca poziția politică să fie ex
primată în acest mod. Președin
tele Cehoslovaciei a făcut un apel 
către cetățeni, prin care îi chea
mă ca în acțiunile întreprins» 

pentru atingerea mai rapidă și 
mai eficientă a țelurilor urmărite, 
să dea dovadă de rațiune și în
țelepciune, să țină seama de con
dițiile concret» existent».

PRAGA 21 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. anunță că, dumi
nică seara, în orașul Plsen, mun
citorul Joseph Glavati, în vîrstă 
de 25 de ani, și-a turnat benzină 
pe haine și și-a dat foc în piața 
centrală a orașului. El a fost 
transportat de urgență la spital, 
unde se află în stare gravă.

Ministrul afacerilor interne al 
guvernului Republicii Socialiste 
Cehe, I. Gressel, i-a informat, 
marți, pe ziariștii din Praga des
pre împrejurările legate de ten
tativa muncitorului din Plsen de 
a se sinucide.

In cazul lui Glavati, a spus 
ministrul de interne Gressel, este 
vorba de o poziție morală cali
tativ diferită decît cea a lui Jan 
Palach. Diferența constă în prin
cipal în motivarea acțiunii. Cer
cetările făcute, declarațiile mar
torilor, precum și ale părinților și 
fostei soții a lui I. Glavati dove
desc că acțiunea lui a fost deter
minată de o viață personală de
zordonată și de considerente fa
miliare.

curența „suratelor" lor din inte
riorul Pieții Comune.

în cadrul fiecărei țări, ca și 
în spațiul economic creat de 
Piața Comună prin desființarea 
taxelor vamale la produsele in
dustriale, procesul de concentra
re și centralizare a capitalurilor 
a căpătat o amploare neîntîlnită. 
Principalele beneficiare ale aces
tui proces sînt marile monopoluri 
care și-au întărit pozițiile consi
derabil și care fac totul pentru 
a cuceri noi spații pentru desfa
cere, ca și pentru plasare de ca
pital. Existența unor ramuri 
întregi este pusă sub semnul în
trebării tocmai ca urmare a 
accentuării luptei de concurență. 
Așa, de pildă, beneficiind do 
unele avantaje relative, in
dustria textilă, a confecțiilor și a 
tricotajelor din Italia a cucerit 
poziții-cheie pe piețele tuturor ce
lorlalte cinci Jări din Comunitatea 
Economică — 
Rezultatul 
lare din 
fac greu 
firmelor italiene, 
dicapcază prin 

și putere de adaptare Ia schim
bările de modă.

Exemple de acest gen ar putea 
fi date din toate ramurile de pro
ducție, nu numai ale industriei 
ușoare, dar și din cele ale in
dustriei grele. Există însă un mo
tiv care face ca lucrurile să se 
prezinte cu totul altfel in cazul 
industriei grele, producătoare de 
mijloace de producție. Prin rolul 
hotărîtor pe care îl joacă indus
tria grea în dezvoltarea în an
samblu a economiei naționale a 
fiecăruia dintre cele 6 state 
membre ale Pieții comune, înlă
turarea unor firme din cauza 
concurenței întreprinderilor din 
alte țări, aduce prejudicii grave 
perspectivelor dezvoltării pe vii
tor a economiei naționale.

Aceasta și explică împotrivirea 
crescîndă a statelor C.E.E. față 
de solicitările integraționiștilor 
de a încredința soarta ramurilor 
lor hotărîtoare în mîinile unor 
organisme suprastatale.

Europeană (C.E.E.). 
este că firmele simi- 
celclalte 

față
cinci țări 
concurenței 

care ie han- 
preț, calitate

între grupele socio-profesionale 
cît și între țările membre ale Pie- 
ții Comune. Interpenetrarea cres- 
cîndă a economiilor concurente 
ale celor șase țări, ca și circula
ția tot mai ușoară a produselor 
peste frontieră, nu au dus încă 
Ia acea armonizare a condițiilor 
sociale care trebuia să rezulte 
din integrarea europeană".

Inegalitatea ritmurilor de creș
tere a producției industriale, ca 
și încetinirea lor față de peri
oada anterioară creării Pieții 
Comune, au făcut ca locurile di
verselor țări în producția indus
trială a Pieții Comune să se mo
difice considerabil. Pozițiile s-au 
schimbat, în primul rînd, în de
favoarea țărilor mai mici — 
Olanda, Belgia și Luxemburg, 
în ultimii cinci ani, de pildă, 
Franța, R.F. a Germaniei și Ita
lia și-au sporit producția indus
trială într-un ritm ce variază 
între 4,2 și 4,7 la sută, în vreme 
ce Belgia și Olanda au avut un 
ritm de 3,8 ți, respectiv, de 3,2 
la sută, iar Luxemburgul do 
numai 2,2 la sută.

Faptele 
favorizează 
țările mai 
grupărilor 
chiar dacă 
fac parte numai țări dezvoltate 
din punct de vedere economic. 
Această concluzie, din ce în 
ce mai larg acceptată în Europa 
occidentală, se reflectă atît în 
literatura economică și în presa 
politică vest-europeană, cît și în 
declarațiile unor personalități 
politice ale țărilor membre ale 
Pieței comune. Economiștii ana
lizează tot mai profund implica
țiile de perspectivă ale „integră
rii" economice, conchizînd că 
avantajele obținute sînt consi
derabil mai mici decît imensele 
riscuri pe care le presupune con
topirea economiilor naționale 
ale celor șase țări într-o unitate 
ce va favoriza în continuare mari
le monopoluri, creîndu-le condiții 
pentru acapararea mai facilă a 
pozițiilor în economia „interna
ționalizată'' a Pieței comune.

Pe de altă parte, oamenii poli-

arată că „integrarea" 
în mod unilateral 
puternice din cadrul 
economice închise, 

în respectiva grupare

naționale în politica sa*. Or, 
tocmai o asemenea concluzie se 
degajă cu putere din întreaga 

evoluție de pînă acum a Pieței 
comune și a altor organizații cu 
tendințe integraționiste. în fapt, 
nici un stat, dezvoltat sau nu, nu 
este de acord să dea din mîinile 
sale prerogativele puterii econo
mice și politice și să-și subor
doneze politica internă și externă 
unor directive elaborate de ins
tituții supranaționale, dat fiind 
că la originea fenomenelor nega
tive ale „integrării" stau tendin
țele capitalului monopolist de a 
impune dominația celor mai pu
ternici asupra celor mai slabi, 
înccrcărilo de a nesocoti intere
sele proprii ale membrilor Pieței 
comune într-un domeniu sau 
altul, de a impune măsuri de 
natură să știrbească în mod 
flagrant suveranitatea lor națio
nală. De fapt, așa cum se con
stată din luările de atitudine 
recente ale guvernelor celor șase 
țări, nici unul din statele membre 
nl C.E.E. nu este dispus să re
nunțe la controlul asupra pîrghii- 
lor do conducere a economiei 
naționale de care depinde nu 
numai dezvoltarea lor economică 
dar și alte interese vitale.

O cerință esențială a dezvol
tării economice a tuturor state
lor lumii contemporane este res
pectarea strictă a independenței 
și suveranității lor naționale. 
Numai în astfel de condiții se 
pot dezvolta relații echitabile 
intre state, relații care să asigure 
avantajul reciproc al parteneri
lor, dreptul lor inalienabil de a 
hotărî asupra amplificării legătu
rilor lor economice internaționa
le. Respectarea reciprocă a aces
tor principii fundamentale alo 
relațiilor dintre state duce la 
armonizarea reală a intereselor 
diferitelor economii naționale, 
înlăturind dezavantajele unila
terale pentru unele țări ce de
curg din tendințele de hegemo
nie ale unor state capitaliste 
puternic dezvoltate 
de vedere economic.

din punct

Tensiune in viața politică belgiană

— Turbină hidraulică la uzina „Al XXII-lea Congres al P.C.U.S." din leningrad
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Conferința internațională do solidaritate cu lupta popoarelor 
din Africa de sud, Africa de sud-vest și din coloniile portugheze 
și-a încheiat lucrările la Khartum. La conferință au luat parte 
delegați din peste 50 de țări din Asia, Africa, Europa, America 
Latină, reprezentanți ai unor organizații internaționale. Din Ro
mânia a participat la lucrări o delegației a Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa și a Comitetului național pentru 
apărarea păcii formată din tovarășii Costică Alecu și Stanciu 
Brătescu.

în documentele finale delegații Ia conferință preconizează o serie 
de măsuri privind intensificarea ajutorului acordat mișcărilor de 
eliberare din teritoriile menționate. Au fost adoptate declarația 
conferinței, rezoluția în problemele privind expansiunea imperia
listă a Republicii Sud-Africane, o rezoluție de condamnare a colo
nialismului portughez și a aliaților acestuia.

Conferința și-a exprima solidaritatea cu lupta pentru elibera
rea coloniilor portugheze și cu lupta populației de culoare din 
Africa de sud și Africa de sud-vest și a chemat toate forțele pro
gresiste să sprijine această luptă. Conferința a făcut apel la gu
vernele tuturor țărilor pentru a recunoaște mișcările de eliberare 
din Angola, Guyneea — Bissau, Africa de sud — Africa de sud- 
vest și Rhodesia.

După încheierea conferinței, la Khartum a avut loc un mare 
miting al oamenilor muncii sudanezi, în fața cărora au luat cu- 
vîntul mai mulți participanțl la conferință.

Situația politică din 
Belgia trece în prezent 
printr-o nouă perioadă do 
tensiune, ca urmare a re
fuzului anunțat de unele 
partide din opoziție de a 
participa la ședințele Par
lamentului, destinate dis
cutării proiectelor guver
namentale privind modi
ficarea constituției.

Se știe că, prin declarația sa 
program din 25 iunie 1968, gu
vernul Eyskens și-a fixat ca prin
cipal obiectiv să pună capăt 
disputei po temă lingvistică din
tre valoni și flamanzi, care divi
zează populația belgiană de 
mulți ani. Pentru aceasta, însă, 
apare ca necesară o reformă a 
constituției, care, potrivit actua
lelor reglementări, nu poate fi 
înfăptuită decît cu o majoritate 
de două treimi a membrilor Par
lamentului. Or, majoritatea gu
vernamentală nu dispune în pre
zent decît de 128 dintre cele 212

S. NICOLAE

locuri din Camera Deputaților. 
In felul acesta, refuzul celor trei 
partide de opoziție, denumite 
„lingvistice", de a participa la 
dezbaterile pentru modificarea 
constituției, paralizează de fapt 
aplicarea programului guver
nului Eyskens.

La^ Camaguey so desfă
șoară lucrările celei de-a 
5-a plenare a conducerii 
naționale a Uniunii Tineri
lor Comuniști din Cuba. 
Luînd cuvîntul, secretarul ge
neral al Uniunii, Jaime 
Crombet, a relevat partici- 
ftarea în masă a tinerilor 
a lucrările agricole, în con

strucții și la activitatea flo
tei de pescuit. El a eviden
țiat, de asemenea, rolul în
semnat al tineretului în ar
mată și organizațiile mili
tare.


