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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Unul din importantele obiective ale peisajului industrial al țării 
din ultimii ani: Uzina de alumină din Oradea
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Profesor

și cetățean
O priveam in timp ce 

mai mulți cetățeni din cir
cumscripția electorală nr. 
1 Pitești, reuniți la Casa 
de cultură a tineretului din 
oraș, rosteau cuvinte de a- 
preciere la adresa profe
soarei Viorica Rotăreasa, 
directoarea adjunctă a Li
ceului nr. 2. O femeie ti- 
nără. cu o prii ire deschi
să — evident, puțin emo
ționată — asculta împreu
nă cu cei 600 de repre
zentanți ai alegătorilor, te
meiurile pentru care a fost

propusă drept candidat al 
Frontului Unității Socialis
te.

Toți cei ce s-au perindat 
la tribună sint oameni ti
neri, crescuți și formați pe 
meleagurile argeșene. Vio
rica Rotăreasa aparține și 
ea acestei generații, din 
care fac parte inginerul 
Gheorghe Viorel, directo
rul Uzinei chimice, Traian 
Bigan. directorul l C.M , 
Cecilia Petrescu, directoa
rea Liceului nr. 2, Luiza 
Petre, asistentă la Institu
tul pedagogic, cetățeni ce 
au susținut cu căldură can
didatura profesoarei. Fie
care dintre ei o cunoaște 
din alte împrejurări, s-a a- 
flat alături de ea de-a lun
gul anilor. Unii dintre ei 
i-au fost elevi — în urmă 
cu un deceniu — la Școala 
medie serală din Găvana- 
Pitești, unde a predat pen
tru prima oară după ter
minarea studiilor universi
tare. Pe atunci, erau tineri 
muncitori de diferite pro
fesii — metalurgiști. chi- 
miști, strungari, construc
tori. Profesoara le-a însu
flețit aspirațiile, le-a sădit

V. AMBROZIE

(Continuare în pag. a IIl-a) 

în marea familie 

a gospodarilor
,.în martie votez a treia 

oară, fiind propus candidat 
în circumscripția electora
lă nr. 152 a sectorului I. Ca 
să pot reprezenta cît mai 
bine opinia și cerințele a- 
legătorilor, gîndesc că tre
buie să ai, în primul rînd, 
un bun simț gospodăresc. 
Poate că vîrsta nu mă re
comandă într-un chip ideal 
ca gospodar, cred însă că 
experiența familiei mele și 
a tovarășilor de muncă îmi 
poate fi de folos în marea 
familie a unei circumscrip
ții. Am vizitat-o în cîteva 
rînduri, m-am consultat cu 
alegătorii și de pe acum a 
fost stabilit un plan de ac
țiuni gospodărești, pentru 
la primăvară. Avem cele 
două parcuri, „Ioanide' și 
„Grădina Icoanei1, foarte 
frecventate de copii și 
populație în sezonul esti
val. Va trebui să le înfru
musețăm ca să fie adevă
rate oaze de răcoare, plan- 
tînd pomi, să-i chemăm pe 
cei de la spații verzi să ne 
ajute ca să răsădim flori, 
să aranjăm bazinele. Cred 
că după opt ore de muncă 
la riglă și calculator vom 
lucra bucuroși afară. Tre-

I. M.

(Continuare în pag. a '. Ill-a)

Societatea românească a 
cunoscut, în anii socialismului, 
transformări radicale pe plan 
politic, economic și social, în 
structura de clasă, în organi
zarea socială și de stat. Trans
formarea fundamentală care 
a determinat procesul profund 
de înnoire a țării, care a ge
nerat întreaga metamorfoză 
a societății românești și a 
pus în mișcare puternice for
țe motrice materiale, politice, 
sociale și spirituale, a consti
tuit-o răsturnarea de la pute
re a claselor lor exploatatoare, 
lichidarea proprietății private 
și, prin aceasta, desființarea 
relațiilor bazate pe exploata
rea omului de către om.

Pe fondul unor astfel de 
prefaceri de esență, care stau 
la temelia victoriilor obținute 
de poporul nostru, sub condu
cerea ~ .......... ~
Român 
a vieții 
loc la 2 
deputați 
Națională 
populare județene, municipale, 
orășenești și comunale. Eve
niment de mare însemnătate 
tn viața întregii țări, prilej de 
relevare a mărețelor succese 
dobîndite de oamenii muncii 
în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale, alegerile 
proiectează, în același timp, 
o vie lumină asupra conținu
tului acelor forțe motrice ma
teriale și politico-sociale care 
asigură progresul constant și 
multilateral al patriei noastre.

Pe prim plan, în rîndul a- 
cestor forțe motrice, se situ-

ează proprietatea și relațiile 
de producție socialiste, cuce
riri fundamentale ale revolu
ției, pe baza cărora s-a născut, 
consolidîndu-se perpetuu, co
munitatea de interese a tutu
ror claselor și păturilor soci
ale, unitatea de aspirații a 
întregului nostru popor. Dez
voltarea și înflorirea proprie
tății obștești, perfecționarea

Făurirea societății socialiste 
este rodul unei activități con
știente de o deosebită inten
sitate și arie de cuprindere. 
Posibilitatea cunoașterii și, 
mai ales, a folosirii conștiente 
a legilor obiective ale dezvol
tării sociale, a direcționării 
științifice a întregii evoluții a 
societății, constituie o eloc
ventă dovadă a superiorității

Națională a partidului au su
bliniat cu pregnanță faptul că 
valorificarea deplină a avan
tajelor orînduirii socialiste, 
fructificarea Ia un înalt grad 
de eficiență a resurselor ma
teriale și spirituale de care 
dispune acesta, sînt condițio
nate în mod hotărîtor de pro
movarea unei politici juste, 
fundamentate științific, care

AFIRMARE PLENARA
Partidului Comunist 
în opera de edificare 
socialiste, vor avea 
martie alegerile de 
în Marea Adunare 

și în consiliile

A FORȚELOR MOTRICE
ALE

relațiilor de producție generate 
de ea, reprezintă puternice 
forțe motrice materiale ale 
societății noastre, formînd 
baza obiectivă a, progresului 
multilateral al țării, izvorul 
bunăstării și fericirii maselor 
largi, chezășia valorificării 
depline a capacității, a ener
giei și talentelor lor creatoare.

PROGRESULUI
socialismului, a marilor avan
taje pe care le oferă orîndui- 
rea noastră.

Transformarea în realitate 
a acestei posibilități — care e, 
totodată, o necesitate stringen
tă a dezvoltării societății — 
este funcția esențială a facto
rilor de conducere a vieții so
ciale. In acest spirit, Congre
sul al IX-lea și Conferința

întreg 
condi- 
fiecă- 
socia- 
o ase-

să țină seama de un 
complex de factori, de 
țiile și particularitățile 
rei etape. Singura forță 
lă capabilă să elaboreze
menea politică de largă pers
pectivă, care să întruchipeze, 
ridicîndu-le pe o treaptă su
perioară, țelurile și interesele 
fundamentale ale poporului și 
care, în același timp, să des-

fășoare o multilaterală activi
tate — educativă și organiza
torică — de mobilizare a ma
selor pentru transpunerea în 
viață a acestei politici, este 
partidul marxist-leninist, de
tașamentul de avangardă al 
societății, principala forță mo
trice politico-socială, care 
pune în valoare și dinamizea
ză toate potențele materiale 
și spirituale ale națiunii. Creș
terea rolului conducător al 
partidului, în actuala etapă 
de dezvoltare a României, 
este expresiv și pregnant de
monstrată de adîncirea carac
terului științific al politicii 
sale. Această trăsătură este 
puternic ilustrată de ansam
blul de măsuri luate de Con
gresul al IX-lea, Conferința 
Națională și plenarele ulteri
oare ale C.C. al P.C.R., pentru 
perfecționarea conducerii e- 
conomiei și a întregii vieți 
sociale. Reprezentînd un mo
ment major în dezvoltarea 
societății românești, aceste 
măsuri au dat un puternic 
impuls inițiativei și energiei 
creatoare- a maselor, au mar
cat începutul unei etape su
perioare în procesul de desă- 
vîrșire a construcției socialis
te. Ele au 
progrese 
sectoarele 
punzător
și de perspectivă ale dezvoltă-

generat importante 
calitative în toate 

economiei, cores- 
exigențelor actuale

ION IUGA

(Continuare în pag. a 11-a)

OTEL
TONE

Din carnetul tinărului scriitor ÎNPAG.A2-A: 
în centrul vieții 

de organizație - 
educația politică 

a elevilor

DUMITRU M. ION
Abia mă trezisem bine și văzusem cu alți ochi 

lumea și dintr-o dată am intrat în plin șantier; 
Argeșul — cel mai mare șantier; în perioada 
aceea era vizitat des de reporteri și poeți, de 
prozatori și mai ales de soțiile, copiii și rudete 
celor care lăsaseră peste zi satele și se opriseră 
în munți, pe Argeș, mai sus de celebritatea le
gendei avîntate, stăpînind înaltul cu turnurile gal
bene de fum; zidirea cum n-a mai fost alta, își 
numărase veacurile — o năuă zidire se arăta și-mi 
aduc aminte cum pașii mei au urcat întîi munții, 
cum am văzut cele 400 de trepte la cer, luptele 
nesfîrșite cu frigul, cu piatra, cu apa și pădurile. 
Luni și luni de zile oamenii au lucrat în creme
ne și drumul la coronamentul barajului a devenit 
fapt — o șosea fantastică, plină de nerv și poe
zie. Apoi galeriile, temeiurile de aducțiune, bara
jele auxiliare, lupta cu forțele pămîntului în punc-

(Continuare în pag. a lll-a)

loan Chiriță este lăcătuș în 
secția de tîmplărie mecanică 
a Uzinei de țevi — lași. Pen
tru calitatea muncii pe care o 
depune el este unul din tine
rii apreciați de către colecti

vul uzinei«

Foto •• C. CONSTANTIN
f

0 iormâ airacthâ, eficienta dc educație prin muncă a tinerilor.

de stimulare a inițiativei creatoare

CERCURILE DE
CULTURĂ TEHNICĂ

Urmărim prin modelism să 
asigurăm tineretului posibilitatea 
de valorificare rațională a timpu
lui liber în scopul creării unui 
fond larg de cadre specializate în 
prelucrarea superioară a lemnu
lui, Prin educarea tehnică, este
tică și a dragostei față de muncă, 
cercurile de cultură tehnică își 
propun să sprijine formarea unei 
elite de tineri tehnicieni capabili 
să stăpînească cu măiestrie și 
competență cele mai noi cuce, 
riri ale tehnicii mondiale".

Cuvintele de mai sus erau 
scrise cu litere mari la expoziția 
deschisă la casa de cultură a ora
șului de cercurile tehnice din Re
ghin. Nave și aeromodele auto
propulsate și radiotelecomandate, 
dintre care multe și-au consem
nat prezența la competiții 
blicane prin î___ _.
expuse publicului în atelierele 
tinerilor constructori.

Reghinul s-a integrat 
circuitul valorilor materiale după 
ridicarea Complexului de indus-

trializare a lemnului. Cine nu 
cunoaște sau n-a auzit de ambar
cațiunile care poartă pretutindeni 
emblema acestei întreprinderi, 
sau de instrumentele muzicale 
răspîndite pe continentele lumii ? 
Sînt născute din miraculoasa me
tamorfoză a lemnului, stăpînită 
de îndemînaticele mîini ale oa
menilor ce-și transmit din tată în 
fiu îndeletnicirea ridicată la rang 
de noblețe. In impetuoasa ascen
siune a tehnicii, condițiile 
luării vocației sînt azi cu 
altele.

Tineri muncitori și elevi
ventează de cinci ori pe săptă- 
mînă atelierele destinate lor, des- 
cifrînd noi taine ale meseriei. 
Cercul de navomodelism a fost 
inițiat de Hans Polen, maistru la 
C.I.L. Reghin, care împărtășește 
experiența sa pasionaților teh
nicii printre care se află și copiii 
săi, Polen Elfriede și Polen Karol, 
elevi la liceul nr, 2 în sprijinul 
său au venit și Vizi Arpad, Iuliu 
Parhon, Ulrich Iosif, Walter

pre- 
totul

frec-

ia competiții rep> 
recorduri au fost

IU-

rapid în

Karol, Baricz Francisc, Sabin 
Pop. Preocupările s-au diversifi
cat, existînd în prezent, pe lîngă 
cercurile de navomodelism și 
aeromodelism, cercurile de tu
rism nautic și sculptură în lemn. 
Profilul fiecărui cerc este deter
minat de un scop practic. Mem
brii cercului de turism nautic, 
îndrumați de profesorul de geo
grafie Vâri Alexandru, confecțio
nează caiace pliabile pentrti ex
cursia de la Rîmnicu Vîlcea la 
Sulina programată 
Sculpturile în 
rate obiecte 
interioarelor.

Practicarea 
de un deosebit interes pentru 
profilul industrial al Reghinului, 
în curînd va intra în funcțiune, 
la C.I.L., Fabrica de planoare. 
Mulți tineri din cerc, care con-

la vară, 
lemn sînt adevă- 

de artă destinate

modelismului este

C. POGACEANU
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Ecouri la raidul anchetă: „PE HÎRTIE ȘI BUNE INTENȚII 

NU SE POATE PATINA!“

Șl„ TEMPERA TURA " INIȚIA TIVEI 
A COBOR IT SUB ZERO?

ziarul 
privind 
?■ or- 

U.T.C. pentru a- 
ne-

Raidul întreprins de 
nostru în ~ 
preocuparea organelor 
ganizatiilor 
menajarea bazelor sportive 
cesare practicării de către tineri 
a sporturilor de iarnă a avut 
ecou și în alte orașe ale țării.

Corespondentele primite la 
redacție în cursul săptămînii tre-

Capitală,
cute ne semnalau că, cu pu{îne 
excepții, nici în alte orașe nu 
s-au luat măsuri pentru a crea o 
bază materială, cel puțin mini
mă, necesară practicării sportu
rilor dc iarnă. Inserăm, spre 
edificare, relatări ale corespon
denților noștri din Harghita, 
(una din excepfii) Iași, Galați și 
Timișoara.

NOTA BUNA PENTRU INIȚIA
TIVA. UN „OF" EXISTA TO

TUȘI...

In județul Harghita sporturile 
de iarnă au o veche tradiție. Cea 
mai hună confirmare o dau nu
meroasele baze sportive amena
jate din timp, prin acțiunile vo- 
luntar-patriotice, de către tinerii

din organizațiile U.T.C. în județ 
au fost amenajate pînă în pre
zent peste 30 de patinoare sim
ple ; la Miercurea Ciuc, Gheor- 
ghieni, Toplița, Ditrău, Ciceu, 
Dănești, Corund, Cîrța și în alte 
localități unde au fost afectate 
și adecvate sporturilor de iarnă 
terenurile de volei și baschet, 
curțile școlilor, spațiile potrivite

I ÎN PAG. A 3-A:

SPORT
Echipajul român 
de bob două per 
soane, ION PAN- 

ȚURU și DUMITRU
FOCȘENEANU - 

medaliat cu argint 
Campionatele

I

I

I
I
I
I

europene

Concluziile anchetei 
întreprinse de ziarul 

nostru în Capitală se 
reconfirmă și în județele 

HARGHITA, IAȘI, TIMIȘ, 
GALATI

3

ta

din cartierele mai populate. De
oarece în județul Harghita este 
specific ca mersul pe patine să 
se asocieze cu crosa, iubitorii ho
cheiului din oraș și cîteva comu
ne folosesc la maximum cele 11 
terenuri proprii cu mantinele și 
porți.

Schiorii nu s-au mulțumit nu
mai cu modelarea dată pantelor

(Continuare în pag. a lll-a)
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lAI CENERUL VIEflI DE
(Urmare din pag. I)

ODGAMZAEIE - educaeia
POLITICĂ A ELEUM

Cele patru licee bucureștene 
ale sectorului VI și-au întrunit 
pe cei mai buni uteciști — ac
tivele organizațiilor U.T.C. în
tr-o adunare comună.

în esență, adunarea și-a pro
pus să realizeze, paralel, două 
obiective : analiza complexă a 
activității organizațiilor U.T.C. 
în prima etapă a anului școlar 
și, Concomitent, perfectarea, în 
linii mari, a programului de ac
tivități pentru trimestrul școlar 
care se desfășoară.

Meritoriu ni s-a . 
acest sens, faptul că participan- 
ții n-au intenționat o analiză 
exhaustivă, ci au știut să dis- 
cearnă cîteva elemente esenția
le din activitățile care, în fond, 
dau valoare întregii vieți de or
ganizație.

Sigur, ar fi fost de relatat 
numeroase fapte culese din ini
țiativele cxtrașcolare pe care 
organizațiile U.T.C. din liceele 
amintite le-au luat și le-au în
făptuit cu bune rezultate, adre- 
sînd elevilor invitația de a par
ticipa la o viață culturală boga
tă, despre concursurile în care 
se întrec pentru a-și pune la 
încercare bogăția cunoștințelor, 
talentul artistic sau forța fizică, 
despre reuniunile și spectacole
le la care participă, și despre 
multe alte aspecte ce se înscriu 
în patrimoniul experienței și 
realizărilor. Au preferat să Se 
oprească însă mai mult la găsi
rea căilor de perfecționare a 
activității organizațiilor lor în 
domeniul educației politice în- 
trucît, cum pe bună dreptate 
sublinia elevul Romulus David, 

o activitate politică educativă 
intensă dă substanță, ridică va
loarea și 
activitate 
vil or".

Colegul 
clasa a XII-a, utecistul Gabriel 
Constantinescu, i-a întregit 
ideea : Ca elevi, sîntein datori 
să învățăm să ne realizăm obli
gațiile integral, pînă în ultima 
zi de școală. Organizația U.T.C., 
ca organizație politică a tinere
tului, nu de procentele de pro
movați trebuie să se ocupe in 
primul rînd, ci să cultive și să 
facă durabil sentimentul datori
ei de a învăța bine, să acțione
ze ca factor politic, alături de 
profesorii noștri, pentru ca ele
vul să se obișnuiască a privi 
eu responsabilitatea intelectua
lului ori specialistului în deve
nire. sarcinile sale. în muncă, 
în învățătură". Colegii, uteciștii 
din sală îl ascultau cu mare 
atenție, aprobîndu-l pentru că 
mărturisea propriile lor ginduri.

Și din referatul prezentat de 
tovarășa Doina Oană. secretar 
al comitetului U.T.C. al sectoru
lui VI. ca și din dezbaterile a- 
dunării în ansamblu, s-a putut 
desprinde acea preocupare de 
a acționa în procesul educativ 
desfășurat în școală cu mijloa
cele muncii politice specifice 
Uniunii Tineretului Comunist.

„Ni se pare cît se noato de 
firesc ca. noi. organizația U.T.C., 
să consacram întreaga activita
te formării din rîndurile tine-

■ retului a unor milîtanti revolu
ționari care să se devoteze pro
fesional și moral intereselor

■ fundamentale ale societății so- 
T cialiste — sublinia în cuvîntul

său secretarul comitetului U.T.C. 
de la Liceul ,.Gh. Lazăr". Dar 
li putem forma astfel numai în 
măsura în care ei vor fi aiutați 
să cunoască în permanentă a- 
ceste interese, să înțeleagă toa- 

. te semnificațiile activității poli
tice a nartidului nostru. De alt
minteri. aceasta este și dor'nta 
uteciștilor si elevilor — să-'i 
formeze. încă de la această

. vtrstă, ferme convingeri politi
ce pe temeiul cunoașterii si a-

părut, în

dinamizează întreaga 
a uteciștilor și ele-

său mai mare, din

profundărli politiciiprofundărli politicii partidului 
și statului nostru, al călirii ideo
logice".

In agenda activităților care 
răspund acestor interese, orga
nizațiile U.T.C. ale liceelor din 
sectorul VI au înscris în planu
rile lor pentru perioada urmă
toare atît activități devenite tra
diționale, ca și noi inițiative. 
Liceele 23, 27, 36 își propun să 
preia de la Liceul „Gh. Lazăr" 
inițiativa de a organiza în afa
ra orelor de dirigenție, dar în 
completarea lor, informarea po
litică sub forma „Dicționarului 
politic" (la clasele a IX-a), care 
oferă prilejul de a aborda une
le probleme de politică internă 
și internațională la nivelul dc 
înțelegere al elevilor acestei 
clase și „Enciclopedia politică" 
(la clasele a X-a), care de ase
menea reunește dezbaterile unor 
probleme politice de sinteză, iar 
la Liceul 27 organizația U.T.C.

însemnări pe
marginea adunării
activului U.T.C. din

liceele sectorului VI
al Municipiului

București
j 

infor- 
de in
el ase-

inițiază cu regularitate 
marea politică sub formă 
trebări și răspunsuri. In 
le a Xl-a și a XII-a preocupa
rea pentru pregătirea politico- 
ideologică se diversifică, la in
formarea politică curentă adău- 
gîndu-se cercul de filozofie care 
mijlocește în afara pregătirii 
la disciplinele de științe sociale 
aprofundarea și înțelegerea unor 
teorii filozofice.

Adunarea a procedat bine rc- 
comandînd nu numai lărgirea 
sferei de cuprindere a acestor 
cercuri și extinderea lor în 
toate ceie patru licee, dar și mai 
mult discernămînt în structura 
tematică a cercurilor teoretice, 
orientarea profilului acestora și 
spre studiul economic, sociolo
gic, estetic. Responsabilul comi
siei politico-ideologice din comi
tetul U.T.C. al liceului ,,Gli. La
zăr" vorbea despre intențiile a- 
cestei comisii de a invita cadre 
didactice de la Facultatea de 
filozofie care să le prezinte o 
seamă de expuneri ideologice 
programate în cadrul cercului 
de filozofie. Se propunea și al
cătuirea, cu sprijinul acelorași 
tovarăși și chiar cu al studenți
lor de la această facultate, a u- 
nor liste bibliografice pentru 
studiul ideologic, incit elevii să 
se orienteze mai bine în lectura 
cărții ideologice accesibile pu
terii lor de înțelegere. Faptul că 
asemenea preocupări sînt pro
puse să intre în practica de fie
care zi a grupelor U.T.C., dă 
certitudinea că va crește pu
terea de influențare educativă 
a organizației și cuprinderea in 
sfera acestor activități a masej 
largi de uteciști. Mai cu seamă 
că organizațiile U T.C. au inten
ția să adauge acestor activități 
cu caracter permanent, altele 
sugerate de însăși desfășurarea 
evenimentelor cotidiene. în a- 
cest scop, majoritatea organiza
țiilor si-au propus deja să dedi
ce evenimentelor de seamă care 
ne stau în față — alegerile de la 
2 martie, aniversarea a 25 de 
ani de la Eliberarea țării și

Congresul al X-lea al partidului, 
un ciclu de activități care să 
reunească expuneri, întîlniri cu 
activiști de partid și de stat, 
simpozioane, serbări școlare, ac
tivități de muncă voiuntar-pa- 
triotică.

Dar, de fapt. în principal, se 
arăta în adunare, acestor eve
nimente, cinstirii lor, elevii vor 
să le dedice cele mai bune 
rezultate la învățătură, „contri
buția lor socială în acești ani 
de formație, la dezvoltarea so
cietății" — cum just a sintetizat 
un elev în cadrul activului.

Era cit se poate de firesc ca 
într-un asemenea cadru să se 
discute despre învățătură, înda
torirea numărul unu a elevilor. 
Membrii activelor U.T.C. au 
cumpănit cu multă seriozitate 
cum poate acționa organizația 
noastră pentru ca tot ceea ce în
treprinde pe linia muncii politi
co-educative în școli să contri
buie la dezvoltarea răspunderii 
elevilor fată de învățătură. N-au 
fost satisfăcuti pe deplin de bi
lanțul școlar din primul tri
mestru : cu toate că mulți elevi 
au dobîndit rezultate bune și 
foarte bune la învățătură, au 
rămas neplăcut impresionați 
cînd au aflat exemplele citate 
privind cazurile de indisciplină 
dintre care unele, la Liceul 36, 
s-au soldat cu eliminări. Consfă
tuirea a arătat că uteciștii sînt 
hotărîți ca în trimestrul acesta 
să dovedească mult mai multă 
exigentă față de neîndeplinirea 
obligațiilor școlare, să le ceară 
să învețe cu multă seriozitate, 
fie că sînt în clasa a IX-a, fie 
că sînt într-a XII-a, să ajute 
școala în activitatea educativă 
ce o desfășoară pentru întărirea 
disciplinei în fiecare clasă. Și-au 
propus să dezvolte experiența 
bună a grupelor U.T.C. din cla
sele a X-a ale Liceului „Gh. 
Lazăr", care analizează cu ope
rativitate, în scurte adunări de 
grupă, orice situație ivită în 
colectivele claselor pe planul 
învățăturii și al disciplinei, ca 
și inițiativa comitetului U.T.C. 
de la Liceul nr. 23 de a intro
duce brigăzi de ordine, formate 
din uteciști care să vegheze la 
respectarea disciplinei școlare. 
Propunîndu-și să dinamizeze 
opinia colectivului, să întărească 
spiritul combativ al uteciștilor 
s-au gîndit, de fapt, să creeze 
pretutindeni în clase o atmosfe
ră de muncă susținută, să-i in
fluențeze pe toți elevii, deopo
trivă, pentru a se integra în
tr-o activitate școlară făcută 
cu pasiune si interes, cu simțul 
responsabilității sociale.

Fiind invitați la adunarea ac
tivului, numeroși tovarăși profe
sori din conducerile liceelor, ca 
și alte cadre didactice, au avut 
satisfacția să afle că uteciștii 
le așteaptă ajutorul și sfatul în 
tot ceea ce vor întreprinde, că 
activitatea organizației lintește 
obiective de mare însemnătate 
— obiective care sînt și ale 
școlii — îmbunătățirea rezulta
telor la învățătură, educarea po
litică, moral-cetățenească a ele
vilor în așa fel incit din licee 
să pornească spre diverse pro
fesii și în producție oameni 
formați, militanți activi pentru 
realizarea politicii nartidului de 
construire a socialismului în 
patria noastră.
In------------------- --- ----- -

hiat 
sile 
CC. 
organizațiilor U.T.C. din cele pa
tru licee recomandări practice 
privind activitatea politico-cdu- 
cativă ce se desfășoară în or
ganizațiile U.T.C. ale liceelor 
și în clase, la nivelul grupelor 
U.T.C.

LUCREȚIA LUSTIG

încheierea dezbaterilor a 
cuvîntul tovarășul Va- 
Nicolcioiu, secretar al 
al U.T.C.. care a făcut

J
CERCURILE DE

CULTURĂ TEHNICA
(Urmare din pag. I)

fecționează deocamdată în minia
turi tăcutele păsări ale cerului, 
vor putea fi recrutați, avînd, fără 
exagerare, de pe acum califica
rea necesară. Alții învață la na- 
vomodelism toate fazele procesu
lui tehnologic, ceea ce îi ajută 
la ridicarea categoriei de califi
care la locul de muncă.

Elev sau muncitor. fiecare 
membru al cercurilor de mode
lism învajă sau se perfecționează 
într-o meserie. Metodic, fiecare 
trebuie să-și însușească citirea și 
executarea desenului tehnic, șa
bloanele și gabaritele, să cunoască 
metodele de reducere a consumu
lui de materiale. Un profesor le 
predă limba engleză, necesară 
studierii individuale a cărților și 
revistelor de specialitate. Lecțiile 
de înot figurează de asemenea în 
programul celor zece ore pe săp. 
tămînă. Frecventate cu pasiune, 
cercurile tehnice sînt adevărate 
puncte de lansare spre școlile de 
specialitate.

Comitetul orășenesc Reghin al 
U.T.C. acordă un sprijin perma
nent dezvoltării cercurilor de 
cultură tehnică. Organizația dis
pune astfel de o pîrghie concretă 
a acțiunii ei pentru educarea ti
nerilor în spiritul pasiunii fată 
de muncă și învățătură. La vîrsta 
care discerne talentele, Liviu 
Cosma — elev în clasa a IX-a 
a liceului nr. 2 din Reghin — s-a 
convins că are o „mină de aur” 
și aspiră să devină inginer con
structor de nave. La campiona
tul de la Mamaia din anul trecut, 
Marian Stănică a obținut a doua 
medalie de aur pentru un velier, 
in timp ce instructorul a luat 
medalie de bronz, fiind totuși

sincer mulțumit de aptitudinile 
elevului său ; Stănică este acum 
student la Institutul politehnic 
din București și i se va acorda 
în curind titlul de maestru al 
sportului.

— Datorită caracterului său, 
modelismul este un sport teh
nic care dezvoltă simțul estetic și 
dexteritatea specifică în execuția 
lucrărilor de tîmplărie. Dat fiind 
că aceste preocupări există în 
afara orelor de școală și serviciu, 
ele contribuie la formarea sim
țului de gospodărire rațională a 
timpului liber. Paralel — și ceea 
ce este mai important — se con
solidează atitudinea superioară 
față de muncă, se completează 
cunoștințele profesionale teore
tico și practice.

Tovarășul Polen emite și alte 
păreri în legătură cu eficacitatea 
acestor cercuri :

— Noi, spre exemplu, nu fa
cem modelism de dragul mode- 
lismului. Am reușit să-i convin
gem pe tinerii care le frecven
tează că esențialul activității lor 
nu constă în prezentarea la com
petiții și afirmarea pe primele 
locuri, ci deprinderile dobîndite, 
capacitatea desfășurării unei ac
tivități utile, interesante, din ce 
în ce mai calificate. Pentru a 
asigura, însă, continuitatea pregă
tirii de la o vîrstă fragedă, consi
der necesară coordonarea activi,, 
tații cercurilor tehnice pionierești 
cu cluburile tehnice de pe lîngă 
marile întreprinderi industriale, 
pentru înființarea cărora un in
teres deosebit îl au organizațiile 
U.T.C.

Ne simțim datori să recoman
dăm cu căldură extinderea aces
tei experiențe,

Intr-una din librăriile ieșene

rii sale, au condus la perfec
ționarea organizării sociale, 
la adincirea continuă a demo
crației noastre socialiste. Pro
cesul vast și multilateral de 
adîncire a democrației socia
liste, de amplificare a partici
pării maselor la conducerea 
treburilor obștești, este o tră
sătură definitorie a politicii 
științifice a partidului nostru, 
o caracteristică esențială a e- 
voluției sociale a României 
contemporane, constituind o 
puternică forță motrice a dez
voltării țării pe drumul pro
gresului și al civilizației.

Unitatea moral-politică a 
întregii națiuni, a poporului, 
a tuturor claselor și păturilor 
sociale, a tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate, ro
mâni, maghiari, germani, de 
alte naționalități, este o vic
torie strălucită a politicii par
tidului. realitatea fundamen
tală care sintetizează trans
formările petrecute în climatul 
social al României, o realizare 
măreață a socialismului. în
tărirea continuă, sub toate as
pectele, a coeziunii întregii

națiuni, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezin
tă o „uriașă forță motrice a 
progresului material și spiri
tual al României noi. Poporul 
român, unit în rinduri strln-

tăți moral-politice de nezdrun
cinat a întregului popor în 
Jurul partidului, prefacerile 
înnoitoare petrecute în struc
tura societății noastre, Frontul 
Unității Socialiste, organism

nioei coeziuni a tuturor mase
lor muncitoare de la orașe și 
sate — o semnificație deose
bită o are alianța clasei mun
citoare. clasa cea mai înainta
tă a societății noastre, stega-

AFIRMARE PLdNARĂ
b FORȚELOR MOTRICE

hLE
se sub conducerea partidului, 
reprezintă o pavăză inexpu
gnabilă a marilor cuceriri re
voluționare ale societății noas
tre, a strălucitelor victorii do- 
bindite pe drumul înfloririi 
patriei socialiste". Consfințind 
realitatea existenței unei uni-
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larg democratic, cu caracter 
permanent, întruchipează pu
ternica coeziune a tuturor for
țelor națiunii socialiste, co
munitate socială cu un imens 
rol motrice în progresul isto
ric.

în acest context — al puter-

rul celor mai înalte idealuri 
ale națiunii, cu țărănimea care 
se afirmă ca o prezență tot 
mai activă în viața politică și 
social-economică. Fundament 
de granit al orînduirii socialis
te, alianța munci torească-ță- 
rănească reprezintă o puter-

nică forță motrice a progresu
lui continuu al patriei, teme
lia ascensiunii neîntrerupte a, 
societății noastre.

Prin toate acestea, socialis
mul scoate Ia iveală — fructi- 
ficîndu-le și transformîndu-le 
în tot atîtea elemente vii, di
namice, ale progresului — da
rurile, energiile și talentele 
maselor largi, ridicîndu-le la 
prestigiul faptelor de creație 
cu ecouri majore în viața ță
rii. însuflețite de o înaltă 
conștiință patriotică, de devo
tament neprecupețit față de 
cauza socialismului, clasa mun
citoare, țărănimea, intelectua
litatea, oamenii muncii de toa
te naționalitățile, etuziastul 
nostru tineret înfăptuiesc cu 
elan și încredere neabătută 
politica partidului, își înde
plinesc cu cinste îndatoririle, 
asigurînd înaintarea țării pe o 
linie mereu ascendentă. Po
porul nostru se prezintă la A- 
legeri mîndru de succesele do
bîndite în producția materială 
și spirituală, strîns unit în ju
rul partidului, angajat cu în
suflețire și fermitate pe calea 
bunăstării și civilizației, calea 
socialismului biruitor.

lății in retrospec
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PETRE ABRUDAN :

CRONICA PLASTICA CRONICA MUZICALA

CONCERT
STUDENȚESC

tiva pictorului

Petre Abrudan
Retrospectiva pictorului cluj an 

PETRE ABRUDAN, organizată 
la sala Dalles, pe care o consi
derăm una dintre manifestările 
de amploare ale acestui început 
de an, reunește selectiv eforturile 
a aproape patru decenii de acti
vitate artistică. Expoziția permite, 
în consecință, o incursiune com
pletă și nuanțată în universul 
picturii sale — univers condițio
nat intim de realitate. Pictorul 
n-a renunțat la nimic din acumu
lările- anterioare, oferind o retro
spectivă ilustrativă pentru preo
cupările sale statornice. Ne gîn- 
dim la lucrările realizate in jurul 
anilor 1935—1941, și mai tîrziu 
chiar, care prin tangențe nedisi
mulate impun comparații mai 
stricte sau mai laxe cu Tonitza, 
cu Luchian sau Petrașcu. Un de- 
corativisrn acuzat al imaginii, cu 
accentuate valori grafice, modul 
caracteristic de a aduce persona
jele în prim plan și chiar modul 
de tratare al recuzitei vestimen
tare și al portretelor, ne amin
tesc ele Tonitza („O fetiță", „Cru
ce nouă", „Vreascuri"), așa cum 
alte lucrări ne trimit la Luchian 
prin căldură și delicatețe de sen
timent („Mineri la pline"), sau 
la Petrașcu, prin înclinația către 
o viziune mai fastuoasă, mai dens 
și senzual picturală („Bazarul din 
Tulcea"), viziune de care se va 
îndepărta dealtfel destul de re
pede (în decurs de cîțiva ani, a- 
celeași locuri îi vor sugera alte 
valori și dimensiuni plastice ca 
în lucrarea „Vară la Tulcea").

Toate aceste similitudini nu au 
ca suport exclusiv prestigiul îna
intașilor, ci definesc în primul 
rlnd anumite afinități de struc
tură. Tendința către decorativ, 
către imaginea perfect și preg
nant decupată prin contur grafic 
(artistul este un excelent desena-

tor), o reducție a motivului în 
limitele firescului, o luminozitate 
și o căldură în acordurile sale 
cromatice, o vom întîlni intr-o 
formă sau alta, pe parcursul în
tregii sale creații, pînă la cele 
mai recente lucrări. Evident a- 
ceste afinități sînt mai profunde 
dccît simple apartenențe forma
le. Subiectele perioadei amintite 
selectează din intențiile înainta
șilor pe acelea care sint cele mai 
apropiate de comentariul social, 
fiindu-le comun tocmai sentimen
tul de compasiune față de lumea 
celor umili, de înțelegere- pentru 
existența lor trudită, de afecțiune 
pentru cinstea și puritatea lor 
morală. Consecvent cu sine în
suși, PETRE ABRUDAN, intr-un 
context social nou, va aborda in
tr-o altă gamă afectivă, aceeași 
lume de oameni simpli, de bucu
rii simple dar nu mai puțin in
tense, căreia îi va releva conști
enta forță descătușată, vigoarea, 
optimismul. Deși abordează în 
repetate rlnduri peisajul indus
trial, compoziția cu temă indus
trială, lumea sa specifică va fi 
lumea satului la care revine me
reu cu o bucurie neascunsd, 
exploatînd-o pînă la limitele ex
treme ale cotidianului, ale apa
rent nesemnificativului, plctind 
alături de peisaje (sint remarca
bile prin atmosfera de gravitate, 
de austeritate imaginile satului 
maramureșan) și figuri de țărani, 
„fragmente" rustice ca stilpi de 
poartă, o „Ladă de zestre", sau 
cîteva ouă roșii („Tradiții"), o co
paie („Natură moartă") etc. A- 
ceastă dilatare îl conduce uneori 
pînă la limitele extreme ale can
dorii, ale domesticului („Puicuțe") 
cu accente de umor uneori („Co
coanele"). Există desigur în acest 
gest de a se apleca cu o mare 
fervoare asupra a „tot" ceea ce

„( itori" (fragment)

îi oferă cîmpul vizual la un mo
ment dat, o adeziune vădită pen
tru realitate, a cărei ipostază 
poetică i se propune la infinit 
nouă, subscriind la ea pînă la 
proporțiile unei estetici. Pictura 
lui PETRE ABRUDAN poate să 
deconcerteze printr-o mare labi
litate a „subiectelor", a procedee
lor tehnice, care se vor diverse 
de la pinză la pînză, dar în a- 
ceastă constatare ne place să 
desprindem, să subliniem, mai a- 
les dorința sa de a se autode- 
păși, de a fi mereu nou și adec
vat motivului. De unde și sen
zația că fiecare lucrare este o 
experiență autonomă, dar și o e- 
tapă pregătitoare, absolut necesa
ră saltului următor. Poate că a- 
ceastă căutare continuă l-a des
prins în lucrări mai recente de o 
narațiune strictă conducîndu-l la 
o exprimare simbolică, modalita
te subliniată alături de sensurile 
compoziției și de monumentalita
tea personajelor („Ctitori", „Mu
cenicii neamului") sau la una 
metaforică ca în „Identități" sau 
„Stilpi de portiță", unde prin- 
tr-un resort de antropomorfism 
folcloric ni se propune compa
rațiile căciulă — acoperiș de ca
să, casă — om, stîlp de poartă 
— siluetă, ființă umană. Arta lui 
ABRUDAN este o artă calmă, e- 
chilibrată (accentele mai drama
tice, ușor expresioniste ca în „Noi 
clădim o țară nouă" sînt inci
dentale), o artă care își exprimă 
direct, simplu, mesajul său uma
nist și care intr-un context atît 
de variat și uneori atît de con
tradictoriu ca acel al artei moder
ne, reușește prin calitatea sa ar
tistică să se impună ca autentică 
și viabilă.

Așteptat cu veritabilă emoție 
șl îndreptățit interes, concertul, 
orchestrei simfonice „Acade
mica" a Conservatorului bucu- 
reștean readuce în actualitate, 
viu discutata problemă a posi
bilităților oferite afirmării în 
viața noastră muzicală a celor 
mal tinere talente — elevii și 
studenții instituțiilor de învă- 
țămint artistic din. țară. Se știe 
că în afara sălii Studio a Ate
neului, care își programează cu 
destulă sgircenie numeroșii so- 
licitanți, a „Tribunei tinerilor 
soliști, o fericită formulă inau
gurată de Radioteleviziune dar 
în mod inexplicabil abandona
tă, cadrul ofc It de orchestra 
simfonică „Academica" mi se 
pare a fi cel mai potrivit, am
bianța cea mai nimerită creș
terii artistice a tinerilor intțr- 
preți Mai mult, apreciem ca 
deosebit de instructivă colabo
rarea orchestrei, a soliștilor el 
cu muzicieni deja consacrați ai 
sălilor noastre de concert. Astfel, 
aflată în a doua ei stagiune de 
concerte, orchestra a creat un 
cadru propice afirmării unor 
soliști cărora le prevedem o 
frumoasă evoluție artistică. Re
centul concert a avut în special 
meritul de a marca individua
lizarea tinerei formații orches
trale, creșterea calităților de 
ansamblu, omogenitatea pe par
tide de instrumentiști, dozajul 
eficient, al sonorității în ansam
blu. Sint calități remarcabile,

„Studii de
Ultimul volum recent apărut 

din seria periodică a „Studiilor 
de muzicologie" (publicate sub 
patronajul biroului secției de 
muzicologie a Uni inii compozi
torilor) are o destina’ie speci
ală : Simpozionul de muzicolo
gie „George Enescu".

In ansamblul său. volumul 
constituie astfel rezultatul re
marcabilelor eforturi depuse 
în ultimii ani de muzicienii ro
mâni pentru studierea si apro
fundarea pe multiple planuri a 
mo=*enirii eneseiene.

Alături de comunicările parti 
cipantilor 
cuprinde 
privire la 
ținute în
ude Rostand 
Schenk (Austria), Boris Kotlia-

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

români, volumul mal 
interesante date cu 

marele muzician, con- 
comunicărils lui Cla- 

(Franța). Erich

g g o e e

Opera Română : 
ora 19,30 ; Teatrul 
retă : Voievodul 
ora 19,30 ; Teatrul 
Nottara" (sala Magheru) : 
Cind Inna e albastră, ara 
19,30 ; Teatrul Mic : Ofițerul 
recrutor, ora 20 ; Teatrul E- 
vreiesc de stat : Trei piese 
Intr-un act 
20 ; Studioul 
Caragiale" : 
Vin soldafil, 
ora 19,30 ; 
Satu Mare, 
ră, (în sala Teatrului de 
Comedie) : Viforul, ora 20 ; 
Teatrul de estradă ,,lon Va- 
silescu" : De ia Bacii la Tom 
Jones, ora 20.

Boema, 
de Ope- 
tiganilor,

„C. I.

de Cehov, ora 
I.A.T.C. „I. L. 
Garderobierele, 

Există nervi, 
Teatrul de Nord 
secția maghia- 

sala Teatrului

17.30 — Telex TV.
17,35 — TV. pentru specialiștii din industrie. Cibernetică „Pers

pective". Participă prof. dr. ing. Nic. Racoveanu, conf. 
dr. ir.g. Mircea Petrescu, ing, Nic. Costake.

18,05 — Limba franceză Lecția a 44-a.
18.30 — Alma Mater — emisiune pentru studenți „24 de ore

din viața grupei 1301". Reportaj filmat la Institutul 
agronomic din București.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Țara se pregătește de alegeri. Știri și reportaje din

campania electorală.
19,45 — Invitație la drumeție. „Anotimpul alb".
20,00 — Zoo. Din lumea furnicilor.
20.25 — Magazin științific : Realizări românești în domeniul 

aparaturii științifice.
20.45 — Minte sănătoasă — corp sănătos — emisiune concurs

cu preniii. Temele : e Filatelia românească a Fernando 
Magellan.

21.45 — Dialog despre cultură. „Divertismentul cinematografic".
Participă Ecaterina Oproiu, Ion Popescu Gopo, Ion 
Băieșu.

22,10 — Varietăți pe peliculă.
22.45 — Telejurnalul de noapte.

FELDMAREȘALA 
rulează la
11.30 ; 14 ;
București
13.30 ; 16 ; 
(orele 9 ;
18.30 : 20,45).

PANTOFUL CENUȘARESEI 
rulează la Reoubîica (or
10 12 ; 14.30 : '17 : 19
Excelsior (o. ele 9 : 11,
13.30 : 16 ; 18.15 : 30.30).

MARELE ȘARPE 
rulează la 
9 ; 11.15 ; 
20,45).

EXPRESUL
VON RYAN

rulează la
11 ; 13,30 ;

Patria
16.30 ;
(orele

18.30 ; 
11,15 ;

(orele
19 ; 21,15) ,
8.30 ; 11;

21) ; Melodia 
.13,30 ; 16 ;

Luceafărul 
13,30 ; 16 ;

(orele
13,30 ;

COLONELULUI
Festival (orele 8,30 ;
16 ; 18,30 ; 21) ; Fe

roviar (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21) ; Modern (orele 
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45).

MICA ROMANȚA DE VARĂ
rulează Ia Capitol (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

BECKET
rulează Ia Victoria (orele 9,30 ;
13 ; 16,15) ; VALURILE DUNĂ
RII (orele 19 ; 21) ; Gloria 
(orele 9,30 ; 13 ; 16,30 ;
Floreasca (orele 9,30 ;
16.15 ; 20).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 
18,30) ;

20) ;
13 ;

16 ; 
AVENTURA (orele 

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

NIKOLAI BAUMAN
rulează la Lumina (orele 9,15 ; 
16; în continuare; 18,30 ;
20,45).

VERA CRUZ
rulează la Doina (orele 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Dru
mul sării (orele 15 ; 17,30 ; 20). 

ACUZATUL
rulează la Union (orele 16,30 ;

iii . EU EL. EU... ȘI CEI
LALȚI (orele 20,30).

TOM ȘI JERRY, DACA TRECI 
PODUL PONOAREI.OR, VIZI
TA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT IN JU
DEȚELE CARAS-SEVERIN, TI- 
MIȘ ȘI ARAD...

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

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Tomis (ore

le 9—15,45 în continuare).
NEÎNȚELESUL

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

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Buzești 
15,30—18) ; HAIDUCII 
20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Dacia (orele
16.30 în

20,45).
PLANETA

rulează
15.30 ; 18) ;

continuare ;

(orele 
(orele

8.30 ;
18,45 ;

MAIMUȚELOR
la Unirea (orele 

RĂPIREA FE
CIOARELOR (orele 20,15).

„TREI COPII „MINUNE" 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15j.

DRUMUL SPRE SATURN, 
SFÎRȘITUL SATURNULUI 

rulează la Giulești (orele
15.30 ; 19).

EA VA RIDE, INIMA NEBUNA, 
NEBUNA, NEBUNA DE LEGAT 

rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 19).

VIVA MARIA
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

JUDOKA. AGENT SECRET 
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER. MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la Volga (orele 15,30 ; 
19) ; Flacăra (orele 15,30 ; 19).

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

HOMBRE
rulează la Moșilor (orele 15,30;
18) ; SUPERAUTOMATUL (o- 
rele 20,30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Popular 
15,30 ; 18) ; HEROINA 
20,30).

COLUMNA (ambele serii.) 
rulează la Munca (orele
19) .

ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Arta (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ; 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
16 ; 18.15 ; 20,30).

LUSTRAGIUL
rulează Ia Vitan (orele 
18).

MADE IN ITALY 
rulează la Prahova 
15,30 ; 18) ; GISELLE 
20,15).

cAderea imperiului 
MAN

rulează la Progresul 
15,30 ; 19).

CĂUTĂTORII DE AUR
ARKANSAS 

rulează la Ferentari 
15,30 ; 18 ; 20,30).

MINUNATA CĂLĂTORIE A 
LUI NILS HOLGERSSON 

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

URLETUL LUPILOR 
rulează la Miorița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,30).

(orele
(orele

(orele 9 ;
13,30 ,

15,30 ;

(orele 
(orele

KO-
(orele

DIN
(orele

promițătoare, pentru evoluția 
ulterioară a formației înspre o 
maturitate 
realizată 
efectivă _________
Chiar abordarea unui reperto
riu cu preponderență olasico- 
romantică atestă preocuparea 
conducătorului formației, diri
jorul Al. Sumski, de a forma 
și dezvolta calități de mare an
samblu simfonic.

Recentul concert a prezentat 
un program „Beethoven". In 
acest sens, finalul Simfoniei a 
V-a ■ fost edificator prin preg . 
nanța și claritatea ritmică, prin \ 
naturalețea și logica frazării. 
A fost o garanție revelatoare 
asupra stadiului actual al or
chestrei. Solistul Concertului 
pentru vioară a fost Cristian 
Badea, student în anul III. In
terpretarea sa a dovedit. în afa
ra tehnicii instrumentale, și o 
solidă cultură muzicală. Fraza
rea a fost mereu bine ginditî, 
echilibrată, cu linii sonore co
rect conduse, roam o mai mare 
atenție asupra corzilor înalte 
pentru a evita un oarecare de 
calaj ar lărgi gama po'/billtăți- 
lor talentatului violonist. Or
chestra „Academica" a prezen
tat, în compania sopranei Moria 
Slătinaru soprană cu un glas 
expresiv, o voce impresionantă. 
Aria pentru soprană și orches
tră „Ah’ perfido", demonstrind 
printr-un perfect dozaj și cali
tatea de bună acompaniatoare.

SMARANDA OȚEANU

artistică ce trebuie 
Indiferent de vîrsta 
a instrumentiștilor.

muzicologie''
rov (U.R.S.S.), Irving Lowens 
(S.U.A.), Dimltăr Zengninov 
(Bulgaria). Mihail Druskin 
(U.R.S.S.), Jiri Vyslouzil (R.S. 
Cehoslovacă).

Volumul este în același timp 
o oglindă exactă a desfășurării 
lucrărilor, publicînd discuțiile 
din cadrul simpozionului, dis
cuții dintre oare uneia, prin 
amploarea si adincimea or, 
ating valoarea referatelor.

Apărut sub îngrijirea atentă 
a muzicologului Gh. Firea, ulti
mul volum al studiilor de mu
zicologie reprezintă fără îndo
ială un mesager de prim ordin 
al creației eneseiene și al muzi- 
co’rglei românești în lume.

I. SAVA

G G G G O
CLUBUL

ELEVILOR

TtRGUMUREȘENI

Elevii din școlile generale, 
liceele, liceele de spechlitate, 
școlile profesionale și tehnice, 
din Tg. Mureș - posesori ai 
unor legitimații svecinle — 
frecventează ..Clubul elevu
lui", care s-a înființat recent 
în centrul muirmphdm. Dota
rea cu malrriale'c necesare — 
biliard, șah, știbah. masă de 
tenis, table, radio .și televizor, 
— a fost asigurată prin cola
borarea dintre comitetul mu
nicipal al U.T.C. și inspecto
ratul școlar. La club sosesc 
diverse periodice în limbile 
română și maghiară, se orga
nizează concursuri, mici cam
pionate, jocuri distractive Fie
care școală din localitate ^a- 
tronează clubul, prin rotai' 
cite două săptărnini.

In curind, activitățile desfă
șurate vor deveni mai ample 
și complexe deoarece clubul 
se va transforma în ..Casa ele
vului' afectîndu-i-sc un spa
țiu corespunzător. Aici își va 
avea sediul ansamblu1 tinere
tului și vor funcționa cercu
rile de electronică, radiotehni- 
că, foto, de prieteni ai muzi
cii, cenaclurile literare și al
tele.
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Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
privind generalizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea salariilor 

in întreprinderile din ramura industriei 
alimentare

Pe linia traducerii In viață 
a hotărîrii plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român din octombrie 
1967 cu privire la îmbunătă
țirea sistemului de salarizare 
și majorarea salariilor și ți- 
nînd seama de rezultatele ob
ținute din experimentarea in
tr-un număr de întreprinderi 
din industria alimentară. Con
siliul de Miniștri a adoptat 
recent o hotărîre prin care s- 
probă. începînd de la 1 fe
bruarie a.c., generalizarea ex
perimentării noului sistem de 
salarizare și majorarea sala
riilor în toate întreprinderile 
republicane din ramura indus
triei alimentare. Această hotă- 
rire se înscrie în prevederile 
Congresului al IX-lea al parti
dului privind ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor 
muncii.

Corespunzător acestei hotă- 
rîri, salariile muncitorilor, in
ginerilor, economiștilor, teh
nicienilor și funcționarilor 
din industria alimentară ur
mează să fie majorate în anul 
1969 în medie cu 10.6 la sută, 
ceea ce reprezintă anual un 
spor de salarii de circa 260 
milioane lei ; împreună cu ma
jorarea în avans a salariilor 
mici din anul 1967, de 73 mi
lioane lei, se asigură pe an
samblu o creștere în medie de 
15,1 la sută. De această creș
tere a salariilor beneficiază un 
număr de peste 180 000 sala- 
riați, ale căror venituri vor fi 
mai mari cu peste 330 milioane 
lei pe an, față de cele reali
zate înainte de 1 august 1967.

Pe baza principiilor gene
rale ale noului sistem de sala
rizare, salariile muncitorilor și 
personalului tehnic-adminis- 
trativ din această ramură vor 
fi stabilite în funcție de can
titatea, calitatea și răspunde
rea în muncă, fiind mai direct 
legate de rezultatele în produc
ție ale fiecăruia și ale între
prinderii în ansamblu. Ponde

rea salariului tarifar în cîști- 
gul total va crește simțitor, 
prin includerea în salariul ta 
rifar a celei mai mari părți 
din actualele adaosuri din 
acord și premii. în vederea di
ferențierii salariilor în raport 
cu vechimea neîntreruptă în 
aceeași .unitate și permanenti
zării cadrelor, se introduce un 
spor peste salariul tarifar, sta
bilit pe tranșe de vechime, în 
cote de 3—10 la sută. Actuala 
hotărîre prevede un sistem de 
premiere a salariaților care 
obțin rezultate deosebite în 
muncă. De asemenea, pentru 
creșterea cointeresării salaria
ților în ridicarea eficienței eco
nomice a activității întreprin 
derilor, se prevede acordarea 
unor premii anuale (gratifica- 
ții), legate de depășirea prin 
efort propriu a beneficiilor 
planificate.

Posibilitățile de cointeresare 
ale noului sistem de salarizare 
vor crea condiții pentru a sti
mula preocupările colectivelor 
întreprinderilor în organizarea 
superioară a producției și a 
muncii, folosirea rațională a 
capacităților de producție și a 
timpului de lucru, aplicarea 
normelor de muncă fundamen
tate și reducerea consumurilor 
de materiale, în vederea creș
terii productivității muncii șl 
reducerii cheltuielilor de pro
ducție.

Reprezentînd o nouă și grăi
toare confirmare a grijii per
manente a partidului și guver
nului pentru ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor mun
cii, hotărîrea va constitui pen
tru lucrătorii din industria ali
mentară un puternic imbold în 
realizarea sarcinilor planului 
cincinal, în creșterea eficienței 
economice, gospodărirea cu 
mai multă grijă a mijloacelor 
materiale și bănești, contribu
ind astfel la satisfacerea în 
condiții tot mai bune a cerin
țelor de produse alimentare ale 
populației.

O delegație a Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Constan
tin Drăgan, prim-vicepreședin- 
te al U.G.S.R., a plecat dumi
nică după-amiază la Cairo, 
unde va participa la al IV-lea 
Congres al Confederației Inter
naționale a Sindicatelor Arabe.

La aeroport, delegația a fost 
condusă de tovarășii Ion Cotoț, 
Dumitru Gheorghiu, Larisa 
Munteanu, secretari ai Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, de acti
viști ai U.G.S.R.

„în dorința dezvoltării mul
tilaterale ' a relațiilor dintre 
cele două țări, guvernul ro
mân și guvernul afgan au 
hotărît ridicarea nivelului re
prezentării diplomatice dintre 
Republica Socialistă România 
ți Regatul Afganistan, la rang 
de ambasadă".

In sala „Arta" din Brașov a 
avut loc duminică dimineața 
vernisajul expoziției de foto
grafii din Iran. Au participat 
reprezentanți ai Consiliului 
popular al municipiului, Comi
tetului județean pentru cultu
ră și artă, Filialei Artiștiloi- 
Plastici, oameni de artă și jl 
cultură din localitate. Au luat H 
parte S. H. V. Sanandaji, I 
ambasadorul Iranului la Bucu- I 
rești, precum și numeroși ti- I 
neri iranieni, care se află la I 
specializare la Uzinele Tracto- I 
rul.

Au luat cuvîntul Ion Ghe- 
ran, președintele Comitetului 
județean pentru cultură și 
artă, și S. H. V. Sanandaji, 
ambasadorul Iranului la Bucu
rești.

>

Cu prilejul aniversării zilei na
ționale a Republicii India, Am- 
rik Singh Mehta, ambasadorul 
Indiei la București, a rostit du
minică seara o cuvîntare la pos
turile noastre de televiziune.

(Agerpres)
LA CASA ZIARIȘTILOR

Seară literar*muzicală 
dedicată Unirii Principatelor

Ieri, în cadrul manifestărilor 
dedicate Unirii Principatelor, la 
Casa Ziariștilor a avut loc o 
seară literar-muzicală. în pri
ma parte și-au dat concursul 
actorii Ștefan Ciobotărașu, ar

tist al poporului, Elena Sereda 
șl Silviu Stănculescu. în conti
nuare ansamblul studențesc 
„Doina", laureat al mai multor 
festivaluri internaționale, a 
prezentat un program de cîntece 
și dansuri românești.

puncte
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Echipajul român de bob a cucerit:

MEDALIA DE ARGINT
Pe firul argintiu ai pîrtiel de 

la Cervinia, ION PANȚURU și 
DUMITRU FOCȘENEANU au 
făcut tot ce omenește a fost po
sibil pentru a-1 întrece pe ma
rele și vechiul lor rival, Thaler. 
Spunem marele rival pentru că 
în palmaresul austriacului figu
rează nu mai puțin decît patru 
titluri de campion european 
(1965 — Cortina D’Ampezzo : 
1966 — Garmisch — Partenkir- 
chen ; 1967 — Igls ; 1969 — Cer
vinia) șl unul de campion mon
dial (1968 — Alpe D’Huez). A- 
ceste performanțe remarcabile 
îl recomandă pe Erwin Thaler 
drept unul din cei mai mari pi- 
loțl din lume la boburi de două 
persoane.

Ion Panțuru a mers de astă 
dată la Cervinia hotărit mai 
mult decit oricînd să-1 depă
șească, în sfîrșit, pe Thalcr. 
După două manșe laurii victoriei

HOCHEI
Echipa sovietică de hochei pe 

gheată „Avtomobilist" Sverd
lovsk șl-a continuat turneul în 
țara noastră jucînd aseară la 
București pe patinoarul artifi
cial din parcul „23 August" cu 
selecționata de tineret a Româ
niei. Hocheiștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 13—1 
(3—0, 7—1, 3—0).

Astă seară de la ora 18, Avto
mobilist întîlnește selecționata 
României, care se pregătește în 
vederea campionatului mondial 
din Iugoslavia.

(Agerpres)

BASCHET

CE FAC

echipele din Divizia A
Astăzi avem vești de la ® PETROȘENI 9 BACĂU

ii surideau. A fost suficientă 
insă o coborire nefericită, a 
treia, (ah, mereu Panțuru are 
asemenea... șanse !) pentru ca 
minimul avantaj acumulat (două 
sutimi de secundă) să fie spulbe
rat. Și astfel echipajul nostru a 
cucerit din nou numai medalia 
de argint, așa cum a făcut-o cu 
doi ani in urmă la Igls. De fapt, 
e puțin lucru să cucerești me
dalia de argint la un campionat 
european de bob ? Nu, pentru că 
bobul e un sport dur, care cere 
temeritate și luciditate, reflexe 
extraordinare.

li felicităm din nou pe Pan
țuru și Focșeneanu pentru titlul 
de vicecampioni ai Europei și ne 
manifestăm speranța că la sfîr- 
șltul acestei săptămîni vom avea 
prilejul să aplaudăm succesul 
deplin al echipajului român in 
proba de bob patru persoane.

D. S.

Incomoda sală Dinamo a găzduit, ieri dimi
neață, trei meciuri de baschet masculin la fei 
de... incomode din punct de vedere al spectaco
lului sportiv.

Farul Constanța, venit fără pretenție la meciul 
cu Politehnica București, a imprimat jocului un 
ritm monoton, ca și cum ar fi fost o partidă de 
antrenament (54—68).

Steaua a dominat relaxat în meciul cu Politeh
nica Brașov (93—52) care, fără să etaleze talente 
sau procedee tehnice deosebite, a jucat cuminte 
și conștiincios. S-a remarcat, și de această dată, 
jocul inspirat, elegant și eficient al lui Iekeli, 
Savu și Dimancea. In final, meciul dintre 

I.E.F.S. și Politehnica Timișoara (55—54) a mai 
„încălzit" atmosfera de dezinteres a sălii prin 
nenumărate greșelii tehnice, o slabă pregătire 
a jucătorilor și, mai ales, prin arbitrajul sub orice 
critică al lui Ilie Ștefănescu și Mihai Tănăsescu. 
Se exemplifică din nou că între un arbitrai 
slab și un joc anost, neinteresant, există o legătură 
strînsă. Au fost acordate fault-uri gratuite, au 
fost ignorate greșeli vizibile ceea ce a incitat 
jucătorii la manifestări de nesportivitate. Prea 
puțin baschet într-o reuniune cu 6 echipe fruntașe I

G. B.

TITUS OZON — 
Jiul Petroșeni :

„Startul a fost lan
sat la 7 ianuarie. Zil
nic în două reprize, 
în sală și aer liber. 
Antrenamentele ur
măresc, deocamdată, 
readaptarea organis
mului la efort. N-am 
început pregătirile 
cu fotbalul, ci cu a- 
lergări de cros, e- 
xerciții de . forță, 
jocuri auxiliare — 
volei, handbal. Ne-am 
situat tabăra, pen
tru prima etapă a 
pregătirii, la Predeal, 
unde am susținut și 
primul meci al anu
lui în compania for
mației Rapid Bucu
rești, de care am dis
pus cu scorul de 4—2.

Vom întreprinde în 
R.S.F. Iugoslavia, în 
a doua jumătate a 
lunii februarie, un 
turneu. Spartak Su- 
botița ne-a invitat să 
evoluăm în 3—4 me
ciuri. înaintea aces
tui turneu voim juca 
la Ghelar sau Zlat- 
na, iar apoi vom pri
mi vizite și ne vom 
deplasa la echipe ca ■ 
A.S. Cuirir, Politehni
ca Timișoara, C.S.M. 
Reșița și C.S.M. Si
biu.

Sîntem receptivi 
dar și exigenți în 
ceea ce privește pro
movarea elementelor 
tinere. Avem în ve
dere mai multi ti
neri. Pentru Nădă- 
șan, jucător cu reale 
posibilități, promo
varea este de acum 
o certitudine. în re
tur Ia Jiul vor juca 
Balcu de la C.F.R. 
Pașcani, Foca (fost la
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Alți antrenori răs
pund ziarului nos
tru la întrebările :

1. Cum se desfă
șoară pregătirile 
pentru retur ?

2. Pe ce lot con
tați în retur și ce 
jucători intențio
nați să promovați ?

3. Ce turnee ați 
proiectat în străi
nătate ?

Lupeni și apoi la 
Bîrlad). Popa Remus 
(Metalul Hunedoara), 
Marinescu (Victoria 
Roman). Moritz (Mi
nerul Baia Mare) șl 
Cotormani (Politeh
nica Timișoara).

Pe postamentul ce
lor 16 puncte realiza
te în tur, abordăm 
partea a Il-a a cam
pionatului ou obiec
tivul de a ocupa un 
loc între 4 și 6".

CONSTANTIN RA
DULESCU — Dina
mo Bacău :

„Fotbaliștii băcăo- 
ani și-au început 
pregătirile în prime
le zile de ianuarie 
cu antrenamente de 
acomodare în sală. 
Apoi le-au continuat 
în aer liber. în pre
zent ne aflăm la Slă- 
nlcul Moldovei unde 
efectuăm două antre
namente pe zi.

în această perioa
dă accentul cade pe 
pregătirea fizică ge
nerală. în program 
sînt prevăzute și șe
dințe în care discu

tăm probleme de or
din tehnic și tactic. 
Antrenamentele la 
Slănic vor continua 
în ritm susținut pînă 
la 2 februarie, etapa 
care cuprinde și me
ciuri de verificare, 
în cursul săptămânii 
viitoare avem pro
gramate cîteva me
ciuri cu echipe din 
orașul Tg. Ocna.

Pentru partea fi
nală a pregătirilor, 
am organizat la Ba
cău un turneu cu 
participarea echipe
lor din zona de sus 
a Moldovei — C.S.M. 
Iași, Ceahlăul Pia
tra Neamț, Victoria 
Roman. Meciurile 
vor avea loc în sis
temul tur-retur.

în ce privește lo
tul. avem puține 
schimbări față de 
turul campionatului, 
în formație vor fi 

promovați : S&nău- 
ceanu (de la Textila 
Buhuși), Meliadis 
(Chimia Gheorghe 
Gheorghlu-Dej) și ju
niorii Tănăsache, 
Morărașu și Balint. 
Un semn bun pentru 
echipa noastră este 
și faptul că nici un 
jucător nu a solicitat 
transferul la alt club.

în stadiu de pro
iect. fără date certe 
încă, avem un tur
neu în Turcia și în 
Suedia.
Anchetă organizată 
de VASILE RANGA

în numerele viitoa
re vom publica răs
punsurile celorlalți 
antrenori al echipe
lor din divizia A.

vo LEI
Campioana țării, Steaua Bucu

rești, a susținut, ieri dimineață, 
în sala „Progresul" meciul re
tur din cadrul primului tur al 
C.C.E. la volei masculin. în 
compania echipei U.S.C. Miin- 
ster din R. F. a Germaniei. Ea 
s-a calificat, evident fără pro
bleme, în faza Următoare. Deși 
a cîștigat cu concludentul scor 
de 3—0 (15—2, 15—9, 15—11), 
jocul ei n-a satisfăcut. Sportivii 
militari au comis numeroase 
greșeli tehnice (pase greșite, 
atacuri neinspirate, au organi-

ATLETISM
Noua sală de atle

tism a complexului 
„23 August" din Ca
pitală a fost inaugu
rată cu ocazia con
cursului republican 
al juniorilor mici. 
Timp de două zile, 
simbătă și duminică, 
peste 200 dintre cei 
mai tineri atleți ai 
tării — sportivi pînă 
la 16 ani — și-au 
disputat întiletatea 
în cadrul unui pro
gram complet de 
probe (mai puțin 
triplusalt). Repre
zentanții provinciei, 
fapt demn de rele
vat, s-au aflat prin
tre protagoniștii fina
lelor marcîndu-șl 
prezenta prin cîteva 
rezultate promițătoa
re. Remarcăm în a- 
ceastă categorie pe 
ieșeanul Radu Gavri- 
laș, învingător la 
greutate cu 13,12 m,

Mihai Borceanu
(C.F.R. Timișoara) 
clasat primul la lun
gime cu o perfor
mantă de 6,48 m, 
Gavril Kicsid (Tg. 
Secuiesc) — 1,81 m 
la săritura in înălți
me șl Lucia Jinga 
(Șc. sp. Ploiești) cu 
5,31 m la lungime. 
Bucureștenil au me
ritul totuși de a fi 
onorat concursul cu 
o performantă re
marcabilă : 4 m la 
prăjină, nou record 
republican al junio
rilor mici realizat de 
elevul Cornel An
ton, de la Clubul 
sportiv școlar. La ora 
actuală el demon
strează un talent șl 
calități fizice deose
bite care, dublate de 
o pregătire atentă, în 
continuare, ne dă 
speranța că nici ac
tualul record nu va

avea o durată prea 
lungă. (într-un inter
val de numai o săp- 
tămînă el și-a îmbu
nătățit propriul re
cord cu 5 cm). Con
cursul a avut și „ma
rii" săi învinși: 
Liliana Ghițescu de 
la Șc. sp. Plo
iești, clasată a 
doua la lungime la 
numai 1 cm de în
vingătoare șl... tot a 
doua, la înălțime, cu 
1,50 m. în urma El- 
virei Cretu de la 
Sc. sp. de atletism 
din București. Mo
tive să credem că la 
viitorul concurs, care 
va avea loc peste o 
săptămînă, ea îșl va 
lua o binemeritată 
revanșă. Noua sală 
sl-a făcut, așadar, un 
debut de bun augur.

V. RABA

zat blocaje și dublaje defec
tuoase) arătînd că sînt departe 
de forma ce i-a consacrat.

Dat fiind faptul că „sorții" 
le vor aduce parteneri mai va
loroși în viitoarele etape ale 
competiției (în turul doi Steaua 
va întîlni puternica formație 
Csepel Budapesta) jucătorii și 
antrenorul Tănase D. Tănase 
trebuie să reflecteze serios la 
suita de greșeli și inconsecvente 
evidențiate în această partidă : 
nesiguranța din linia a doua, 
acțiunile de atac șablon, pierde
rea serviciilor, plasamentul 
greșit în teren etc. Cu părere 
de rău dar cei 177 de spectatori 
plătitori, care au populat Ieri 
tribunele au plecat total deza
măgiți. Cîți oare dintre acești 
„supraviețuitori" ai voleiului — 
și așa puțini — vor mai semna 
oare prezența la celelalte 
partide ?

V. P.
O fază la fileu din partida Steaua—U. S. C. Munster

Foto: C. CONSTANTIN

Ecouri la raidul anchetă: „PE HÎRTIE ȘI BUNE INTENȚII 
NU SE POATE PATINA!"

JURNAL Dl BORD 
AL LUMINII 

(Urmare din pag. I) 

tele Mătușa și Vîlsan au ur
mat -firesc drumului început.

Corbenii deveniseră un mic 
orășel, cu barăci suple, cu un 
iz modern, cu o viață cultu
rală intensă.

S-au vestit zilele cele mari, 
ale barajului. Șoferii care că
rau nisip de la stația de asor- 
tare Rotunda la baraj făcuseră 
deja kilometri cu care puteau 
înconjura de două ori ecua
torul. Șoferul Ion Butușină 
era un nume atunci și viața 
șantierului învățase zeci șl 
sute de nume care țineau în 
spate zilele și nopțile Bicazu- 
lui sau ale altor șantiere cu 
aceeași rezonanță în rostire.

Și poate că mai bine decît 
viața, decît puterea exista 
a^e' sp'r't al sacrificiului. La 
albia rîului, acolo unde avea 
să fie barajul, Jean Ungurea- 
nu, poet delicat și înnăscut, 
a oprit cu statura sa un troliu 
care se rostogolea în viteză 
spre muncitorii care lucrau la 
cofraje. Și din nou zilele au 
trecut și numele lui Pavel 
Oțet, numele inginerului Po- 
povici, care la 24 de ani con
ducea un schimb — la Vidra-

ru, tocmai la locul unde 
se ridica noul baraj, unde 
atenția trebuie să fie maximă, 
unde fiecare bină, fiecare gest 
al mecanicului de la macaraua 
turn trebuia completat, nu
mele lor și al altora au ajuns 
celebre, ziarele rostindu-le 
zilnic aproape. Noi știm toate 
astea, noi am văzut cum se 
muncește, și credem cu toată 
ființa noastră în tot ce ridică 
la noi socialismul.

Ficare clipă era o victorie ; 
o mare și superbă conștiință 
o excelentă coordonare și pu
tere de muncă au dovedit acei 
oameni minunați ai Argeșu
lui.

Pentru fiecare dintre ei am 
cite o amintire așa cum au 
alți tineri albume întregi cu 
iubite, cu tragedii și come
dii; în locul fetelor cucerite 
între două haruri păstrez ace
le lucruri și gînduri care au 
însemnat viața noastră posi
bilă, apoi viața noastră ade
vărată.

Profesor 
și cetățean 

(Urmare din pag. I)

dragostea, pentru studii. 
Alții o cunosc din timpul 
activității comune desfășu
rată de profesoara Rotă-

reasa, ca secretară a orga
nizației de bază U.T.C. a 
cadrelor didactice din școa
lă, iar apoi, în calitate de 
membră a biroului Comite
tului județean al U.T.C. 
După cum, printre cei 
ce-au susținut propunerea 
s-au aflat și părinți ai ce
lor 1 400 de eleve ale Li
ceului de fete nr. 2 din Pi
tești, ce-i cunosc străda
niile depuse pentru ca fii
cele lor să capete o educa
ție sănătoasă, o pregătire 
multilaterală, temeinică.

Stăm de vorbă cu tînă- 
ra candidată pentru marele 
Sfat al țării.

— Ce vă propuneți pen
tru viitor ?

— In primul rînd, mă 
voi strădui să justific în
crederea ce mi-a fost acor
dată prin propunerea de a 
candida pentru Marea A- 
dunare Națională. Evident, 
voi căuta să-i reprezint cu 
cinste pe alegători. Succe
sele obținute în ultimii ani 
în dezvoltarea județului 
Argeș vor trebui înmulți
te. M-aș referi, în mod 
special, la alegătorii tineri, 
oameni de care mă simt 
Iezită prin toți anii de ac
tivitate‘în rîndurile Uniu
nii Tineretului Comunist, 
cit și prin munca de la 
catedră. Sînt convinsă că 
această campanie electora

lă, desfășurată în condiții
le unor profunde transfor
mări în toate comparti
mentele vieții economice 
și sociale ale țării, a trezit 
un viu ecou în conștiința 
tinerilor și i-a însuflețit în 
strădaniile lor cotidiene de 
a-și realiza îndatoririle din 
producție, și pe plan ob
ștesc.

în marea familie 

a gospodarilor
(Urmare din pag. 1)

buie să amenajăm niște 
locuri de parcare, în fun
dăturile străzilor, fiindcă 
am observat că în această 
circumscripție circulația 
mijloacelor de transport în 
comun, efectuată pe stră
zile înguste, este stînjeni- 
tă de autoturismele parti
culare. Deocamdată, aces
tea sînt planurile pe care 
le-am făcut cu alegătorii la 
prima întîlnire. Mai multe 
nu pot să vă spun !“

La toate acestea, repor
terul nu va adăuga decît o 
notiță biografică : are 28 
de ani, este profesor de 
limba română, din 1965 
răspunde, în cadrul secto
rului I al U.T.C., de pro
blemele tineretului școlar. 
Se numește Chelaru Ga
briel.

(Urmare din pag. I)

de la natură, ci și-au pregătit, 
lucrînd încă din toamnă, pîrtiile 
preferate pentru coborîre. Ast
fel, elevii și tinerii cooperatori 
din Șimleu și Ciuboteni au de
frișat și amenajat pîrtii cu cite 
3 trambuline destinate începăto
rilor. Și asociațiile sportive să
tești din Joseni și Suseni, sînt 
„proprietarele" unor pîrtii „pla
nificate" din timp.

Notăm, în încheiere, și un ne
caz — general de altfel — al a- 
cestor organizatori zeloși : „Pe 
meleagurile noastre — ne spune 
tovarășul Florea Lazăr de la co
mitetul județean al U.T.C. — 
sînt condiții naturale deosebit de 
prielnice pentru practicarea aces
tor sporturi. Dar lipsa unor ma
teriale sportive limitează amploa
rea acțiunilor pe care vrem să le 
inițiem. Nici chiar Consiliul ju
dețean pentru educație fizică și 
sport nu dispune de dotarea ma
terială necesară. Pînă și școala 
sportivă din Miercurea Ciuc, ca
re are secții de hochei, schi și 
patinaj, nu are echipament sufi
cient pentru toți elevii. Ce să 
mai vorbim de cele 49 de aso
ciații sportive sătești ? !...*

PATINOARE PE... STRĂZI 
Șl ÎN... PROIECTE

Zăpada care a acoperit toată 
țara a constituit o adevărată 
„mană cerească" pentru toți iu
bitorii sporturilor de iarnă, clar 
nu și pentru cei din Iași. Aici 
s-au amenajat, pînă acum, doai 
două patinoare și nici o pîrtie 
de schi sau săniuțe I

în această situație copii și ti
nerii folosesc... străzile spre dis
perarea șoferilor și vatmanilor. 
Am discutat cu cîțiva dintre 
„contravenienții" legii circulației 
(Grigore Constantin, clasa a IV-a 
Școala generală nr. 11 ; Mihaela 
Radu, clasa a IX a Liceul nr. 6 ; 
Ionescu Adrian, clasa a IV-a, Li
ceul C. Negruzzi, etc.) și toți 
și-au manifestat dorința de a 
practica spoiturile îndrăgite în 
locuri special amenajate. „Dai 
unde, cînd n-avem baze sporti
ve ?" — replicau ei.

Am prezentat doleanțele lor 
forurilor locale. Răspunsurile pri
mite, spre regretul nostru, nu au

darul de a le aduce nici o 
bucurie.

Gh. Macovei — prim secretar 
al Comitetului municipal Iași al 
U.T.C. : „într-adevăr, pînă a- 
cum nu s-a făcut nimic pentru 
iubitorii sporturilor de iarnă. 
Trebuiau amenajate patinoare în 
curțile școlilor. (A se observa to
nul absolut „neutru" al tovară
șului prim secretar. Adică — în
trebăm noi — cine trebuie că 
întreprindă această inițiativă 
dacă nu, în primul rînd, Comi
tetul municipal al U.T.C. ?) 
Avem în plan organizarea unor 
concursuri de săniuțe, patinaj și 
schi la sfirșitul lunii ianuarie sau

ze sportive naturale pentru prac
ticarea sporturilor de iarnă, 
ne-am pomenit pînă la urmă, în 
fața unor probleme ce par „in
solubile". Nouă ni se părea că 
ar fi o treabă foarte simplă : 
zecile de baze sportive pentru 
handbal, volei, baschet, tenis de 
cimp înșirate de-a lungul Begăi 
ar fi putut deveni in citeva cea
suri patinoare. Aceeași soartă „ar 
li putut-o" avea și cei aproape 
20 000 m.p. de terenuri amintite, 
ne informează tov. Nicolae To- 
mescu, vicepreședinte al Consi
liului municipal pentru educație 
fizică și sport.

Șl „TEMPERATURA 4
INIȚIATIVEI A CGBO-

RIT SUB ZERO?
la inceputul lunii februarie. 
(Iată și explicația salvatoare. 
Chiar dacă mai tîrziu, sau poa
te fatal de tîrziu — „există" 
preocupări în plan").

M. Șuteu, inspector metodisl 
la Inspectoratul general de în- 
vățămînt al județului Iași: „Pen
tru elevi se vor organiza campio
nate municipale la săniuțe, schi 
și patinaj !“ Cînd ? întrebăm noi. 
„Nu s-au stabilit încă datele — 
ni se răspunde — dar vom orga
niza în mod cert aceste compe
tiții". Responsabilitatea unor ast
fel de... responsabili ai o-gani- 
zării sporturilor de iarnă se de
finește singură. In plan da — 
în realitate ba I

CINE VA TĂIA „NODUL 
GORDIAN ? ’

Solicitînd informații la o serie 
de „factori" cărora le revin răs
punderi în amenajarea unor ba-

— Sînt amatori de patinaj în 
Timișoara ?

— Sînt foarte mulți. Patinoare 
naturale s-au amenajat la baze
le sportive C.F.R. și Constructo
rul, in total circa 600 m.

Interlocutorul nostru recunoaș
te că ele sînt departe de a sa
tisface cerințele minime ale ti
nerilor.

Un alt popas l-am făcut la Co
mitetul municipal U.T.C. Timi
șoara. Interlocutor, BORȚUN TI 
BERIU :

— Cam prin 12 decerribrie, a- 
nul trecut, am convocat pe toți 
responsabilii sportivi din organi
zațiile U.T.C. ale țrașului și am 
stabilit ca toate bazele sportive, 
rare se pretează, să fie amenaja
te pentru patinoare. De făcut s-a 
făcut cit știți.

De ce ? Fiindcă, ni se spune, 
toți „factorii" refuză, pretind 
bani, pun taxe.

— Care sînt „factorii" ?
— Proprietarii de baze.

— Ați fost la ei ?
— Eu nu mai mă duc.
Am reprodus acest dialog nu 

pentru frumusețea lui „literară", 
ci pentru faptul că aici se afla 
„nodul gordian" al problemei. 
Cine va trebui să-l taie — și încă 
foarte urgent — pentru ca tine
rii din Timișoara să aibă unde 
patina ?

INVARIABILITATEA 
UNUI RĂSPUNS

— Cîte concursuri de patinaj, 
schi și săniuș ați organizat pînă 
în prezent ? îl întreb pe CON
STANTIN CATANĂ, șeful co
misiei sport din cadrul comitetu
lui municipal Galați al U.T.C, :

— Nici una 1
Situația e destul de paradoxală, 

recunoaște și tovarășul CON
STANTIN ANGHEL, președin
tele Consiliului municipal pen
tru educație fizică și sport, în 
loc ca activitatea sportivă să cu
noască” o intensificare, acum cînd 
condițiile sînt deosebit de priel
nice, nu se face nimic.

★
întrucît situația amenajării de 

baze simple pentru practicarea 
sporturilor de iarnă are nume
roase puncte comune cu cea re
latată din Capitală, ne vedem 
oblignți să repetăm :

• Organizațiile U.T.C. nu și-au 
asumat rolul — și o puteau face, 
— au chiar această îndatorire — 
și numai cu forțe proprii — de 
factor organizator al acțiunilor 
de amenajare a bazelor sportive 
simple.

• Colaborarea — intre comi
tetul municipal al U.T.C., Con
siliul municipal pentru educație 
fizică și sport, Consiliul munici
pal al sindicatelor — se menține 
tot la stadiul... planurilor.

• Sperăm, împreună cu miile 
de tineri, că iarna mai are... per
spective și deci, organizatorii 
-porturilor de iarnă au posibili
tatea să treacă cu succes exame
nul de „corigentă" în fața ier
nii. Am consemna cu bucurie, 
această performanță.

P. CORNEL 
DAN VLAD 

ION DANCEA 
ION CHIRIC



Italia cunoaște un nou val 
grevist. Două milioane de mun
citori au încetat lucrul în Sar
dinia și gestul lor s-ar părea 
că reprezintă preludiul unei 
greve generale care în prime
le zile din februarie amenință 
să paralizeze întreaga industrie 
italiană. începută în sud, miș
carea grevistă s-a extins către 
nord : pe lista orașelor în 
care întreruperea lucrului s-a 
produs mai frecvent în ultimele 
zile se află Florența, Pisa, An
cona, Verona, Torino și chiar 
Roma. In capitală, patru ore 
de grevă în transportul public 
au fost suficiente pentru a pro
voca perturbații de circulație 
resimțite în toate sectoarele de 
activitate. Frecvența grevelor, 
extinderea lor ilustrează acu
mularea unor revendicări nesa
tisfăcute. Făgăduielile autori
tăților au ajuns de mult la sca
dență și muncitorimea se vede 
obligată a recurge la grevă 
pentru a obține respectarea 
drepturilor ei. Faptul că princi
palele centrale sindicale au gă
sit o platformă comună de ac
țiune, că patronatului i se opu
ne un front unit al celor ce 
muncesc, relevă un proces pro
fund cu implicații sociale și po
litice.

Greviștii pun pe prim plan 
două cerințe : abolirea imedia
tă a „zonelor de salarizare" și 
reforma sistemului de pensiona
re. în Italia există șapte zone 
de salarizare — ceea ce face 
ca diferențele dintre salariza
rea unui muncitor din nordul 
industrial și a altuia din sud 
(care prestează aceeași muncă) 
să fie considerabile. DIE PRESSE 
arată că atunci cînd la Milano

Deschisă marți la Geneva, a 
opta sesiune a Consiliului Con
ferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) 
are o agendă complexă.

In esență, două întrebări ma
jore polarizează atenția Consi
liului : cum poate acționa mai 
eficient UNCTAD pentru suc
cesul celui de-al doilea „dece
niu de dezvoltare" (1970—1979) 
inițiat de O.N.U. ? Ce căi și mij
loace trebuie promovate pentru 
intensificarea cooperării între 
state în vederea dezvoltării eco
nomice și sociale a lumii con
temporane ? întrebările aces
tea se pun cu atît mai acut și 
mai apăsat cu cit primul „de
ceniu al dezvoltării" a fost mar
cat de decepții. Decalajul care 
desparte țările în curs de dez
voltare de cele avansate econo- 
micește nu numai că nu s-a 
micșorat dar a crescut. _ Date 
statistice arată, de pildă, că dacă 
în 1953 țărilor slab dezvoltate le 
revenea 11,2 Ia sută din produc
ția industrială a statelor capi
taliste, în 1967 acest procentaj 
s-a redus Ia 9,5 Ia s-rtă.

Ce e, deci, de făcut? Nume
roși vorbitori Ia sesiunea de la 
Geneva, au subliniat — ceea ce, 
de altfel, a fost larg relevat și la 
cea de-a doua Conferință a Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare (New Delhi — martie 
1968) — că accentul trebuie pus 
pe eforturile proprii ale țărilor 
In curs de dezvoltare pentru va
lorificarea resurselor lor. Acest 
efort propriu ca și politica con
secventă de industrializare tre
buie să constituie — așa cum s-a 
subliniat frecvent — pivotul 
central al programului celui 
de-al doilea „deceniu al dezvol
tării". O contribuție importantă

O declarație făcută miercuri 
de șeful diplomației nipone 
Kiichi Aichi a atras atenția ob
servatorilor. Răspunzînd unei 
întrebări în cadrul unei confe
rințe de presă la clubul cores
pondenților străini din Tokio, 
Aichi a afirmat că retrocedarea 
Okinawei este „un țel național 
urgent și vital", adăugind că 
insulele Riukiu „vor trebui să fie 
retrocedate Japoniei împreună 
cu bazele aflate pe ele".

în această luare de poziție a 
ministrului de externe japonez 
pot fi detectate unele accente 
noi. Pînă acum, guvernele libe- 
ral-democrate (care s-au succe
dat fără întrerupere la Tokio de 
la sfîrșitul celui de al doilea 
război mondial) s-au pronunțat 
pentru realipirea treptată a O- 
xinawei — economie, învăță- 
mînt, sistem juridic, administra
ție — dar au evitat în perma
nență să evoce, cel puțin în 
public, faptul că această reali- 
pire, va pune în mod inevitabil 
și problema bazelor nucleare 
și, implicit, a tratatului de secu
ritate americano—japonez (a 
cărui menținere fără nici o mo
dificare, au susținut-o întot
deauna, în trecut, guvernele li- 
beral-democrate). Să însemne, 
oare, noile afirmații ale lui Ai
chi o includere pe agenda po- 
litico-diplomatică a guvernului 
Sato, a obiectivului retragerii 
bazelor militare americane din 
Okinawa și, în genere, de pe 
teritoriul japonez ?

Nu au scăpat atenției obser
vatorilor nici reticențele mani
festate de guvernul de la Tokio 
față de insistențele cu care Wa
shingtonul încearcă, pe diferite 
căi, să atragă Japonia în „com
binații militare" în Extremul O- 
rient. Autoritățile japoneze au 
anunțat, astfel, că nu intențio
nează să participe la proiectul

pe glob

indicele de salarizare este 100, 
la Mantua, el reprezintă numai 
92, pentru ca în provinciile su
dice să scadă pînă la 75. între
prinderile de stat care dispun 
de uzine plasate pe întregul te
ritoriu au o atitudine mai flexi
bilă. Patronatul vădește, însă, 
o rigiditate care gomplică pro
blema. Desființarea diferențelor 
zonale în salarizare — în cazul 
în care se va ajunge la o în
țelegere în acest sens — va

Framîntările

necesita probabil destul timp 
(unele cercuri economice pro
pun o perioadă de șase ani, 
sindicatele consideră trei ani 
drept suficient! pentru modifi
carea sistemului de salariza
re). Perpetuarea actualei si
tuații creează încordare în 
sud, unde nivelul de trai 
este scăzut, expresia efer
vescenței sociale reprezen- 
tînd-o grevele si ciocnirile cu 
poliția din Sardinia și Sicilia. 
Nu mai puțin acută este și pro
blema pensiilor. „Milioane de 
muncitori din Italia — scria 
DIE PRESSE — au declarat 
grevă pentru a ajuta celor opt

la creșterea economică poate a- 
duce, incontestabil, printre al
tele, cooperarea internațională 
economică, financiară, industria
lă și tehnică — complement al 
eforturilor naționale., Dar, relata 
joi noul secretar al UNCTAD, 
Manuel Perez Guerero, „din ne
fericire există o serie de împre
jurări care fac ca pentru țările 
în curs de dezvoltare schimbu
rile externe să fie în multe ca
zuri mai degrabă o frînă decît 
un stimulent al dezvoltării eco
nomice". Este vorba, în primul 

UNCTM) și pro

blema dezvoltării
rînd de existența unei flagrante 
inechități in schimburile comer
ciale, de deteriorarea raportului 
de schimb între materiile prime 
(principalul capitol de export al 
țărilor în curs de dezvoltare) și 
mărfurile industriale importate 
de aceste țări din statele avan
sate din lumea capitalistă. Este 
vorba de faptul că monopolurile 
imperialiste continuă, metodic, 
să frineze sau să înăbușe dez
voltarea unei industrii naționale 
in țările în curs de dezvoltare. 
In această lumină, una din re-

inițiat de S.U.A. și prezentat 
sub etichetă sud-coreeană, pri
vind crearea unui gen de 
N.A.T.O. pentru regiunea Ocea
nului Pacific și Asiei. (Potrivit 
intenției ințiatorilor acestui bloc, 
forțele armate ale țărilor care 
participă în prezent, alături de 
S.U.A., la agresiunea împotriva 
poporului vietnamez, ar urma 
să fie transformate *în nucleul 
unei forțe militare permanente, 
Japoniei revenindu-i rolul prin

Reconsiderări 

la Tokio?
cipal în înzestrarea cu arma
ment).

Cert este că guvernul Sato 
are de făcut față unei puterni
ce presiuni populare care re
vendică înlăturarea pericolului 
pe care-l reprezintă prezența 
bazelor militare străine (pe te
ritoriul Japoniei există actual
mente 145 de baze și instalații 
militare americane) și angre
narea Japoniei în mecanismul 
militar al S.U.A. Problema- 
cheie în acest context rămîne 
aceea a tratatului de securita
te japono—american, a cărui 
scadență este anul 1970. Toate 
partidele de opoziție sînt îm
potriva tratatului și a menține
rii în continuare a trupelor a- 

milioane de pensionari să ajun
gă la o existență omenească 
și, desigur, pentru a-și asigura 
și lor înșile mai multă securita-' 
te la bătrînețe". Același ziar 
constată „numitorul comun" al 
mișcării greviste : „pentru pri
ma dată după o sciziune de 20 
de ani și după acțiuni pe plan 
izolat, marile uniuni sindicale 
de tendință politică diferită au 
pășit la o acțiune comună". Gu
vernul nu poate rămîne indife- 

rent și JOURNAL DE GENEVE 
scria că „preocuparea mărtu
risită a lui M. Rumor de a da 
satisfacție sindicatelor dove
dește importanța crescîndă a 
acestor forțe../,

Frămîntările sociale își gă
sesc ecou în viața politică. De
mocrația creștină este preocu
pată de ideea unei „reînnoiri". 
Liderii principalului partid gu
vernamental constată eroziunea 
treptată a pozițiilor lor, un 
proces de deteriorare a relații
lor dintre partid și importante 
sectoare ale opiniei publice. 
Se aud glasuri care cer opțiuni

vcndicările fundamentale ale 
țărilor în curs de dezvoltare și 
una din problemele dezbătute 
acum la Geneva (ca și la cele
lalte reuniuni ale UNCTAD) 
este intensificarea șl lărgirea re
lațiilor comerciale mondiale, e- 
liminarea practicilor restrictive, 
discriminatorii din calea aces
tor relații, fundamentarea rela
țiilor economice internaționale 
pe principiile egalității depline 
în drepturi și avantajului reci
proc. ale respectării independen
ței și suveranității fiecărei țări, 

statornieirea unui comerț echi
tabil care să permită statelor 
in curs de dezvoltare ca pe ba
za veniturilor dobindite să-și 
poată crea, prin eforturi proprii, 
o economie viguroasă. In acest 
sens, noul secretar general al 
UNCTAD opinia că UNCTAD 
trebuie să se orienteze spre ne
gocierea de soluții concrete în 
vederea dezvoltării economice 
și a creșterii schimburilor eco
nomice internaționale, specifi- 
cind că asemenea negocieri tre
buie să contribuie la sprijinirea

mericane pe teritoriul japonez. 
Partidul comunist cere abroga
rea alianței militare japono—a- 
mericane și retragerea imediată 
a trupelor americane. Partidul 
socialist cere restabilirea suve
ranității asupra teritoriului țării 
și denunțarea „tratatului de 
securitate". Convenția națională 
a partidului Komei a apreciat, 
într-o declarafie-program publi
cată joi, că „tratatul de securi
tate „aduce' grave știrbiri pre

rogativelor suveranității țării", 
pronunțîndu-se pentru abolirea 
tratatului, „pentru înlăturarea 
bazelor americane și o politică 
externă independentă". Poziții
le identice sau similare ale par
tidelor de opoziție în această 
problemă constituie o platformă 
comună pe plan național în 
lupta împotriva „tratatului de 
securitate" în jurul căreia se 
raliază largi pături populare, 
forțele progresiste. La inițiativa 
mai multor partide și orga
nizații democratice a fost con
stituit un „comitet național de 
luptă împotriva tratatului de 
securitate japono—american, 
pentru apărarea păcii". Progra
mul de acțiune al acestui comi

mai clare, o notă mai precisă 
în formularea politicii prezente 
și de perspectivă. Alegerea 
noului secretar național al 
Partidului Democrat Creștin a 
furnizat o spectaculoasă înfrun
tare. LE MONDE scria chiar 
despre „o criză internă" a de- 
mocrației-creștine la fel de 
gravă ca cea care a zguduit 
partidul socialist în toamnă. 
Flamino Piccoli, un ziarist în 
virsiă de 53 de ani, a devenit 
noul lider. Totuși scrutinul a 
dezvăluit disensiuni. Fracțiunile 
care îl sprijineau pe Piccoli dis
puneau de 104 voturi, dar el 
a obținut doar... 85 voturi. 
87 buletine au fost albe, iar 5 
— nule. Se conturează o nouă 
regrupare ? Jocul Complicat al 
numeroaselor grupări din inte
riorul P.D.C. face imposibilă o 
unitate reală. De fiecare dată, 
soluționarea disensiunilor — 
sau mai exact confruntarea de
cisivă — este amînată pentru 
un alt prilej cînd fiecare gru
pare speră că va beneficia de 
o conjunctură favorabilă. Mo
mentan, se afirmă că echilibrul 
intern va fi restabilit la con
gresul din vară. După congres 
va urma, probabil, o altă sca
dență...

Intre timp se discută aprins 
despre proiectele coaliției de 
„centru-stînaa". Dar problemele 
acule care frămîntă pe cei ce 
muncesc nu pot aștepta finalul 
imprevizibil al unor dezbateri 
începute mai de mult în cabi
netele ministeriale. Mișcarea 
grevistă este simptomatică pen
tru nemulțumirea păturilor mun
citoare iar amploarea ei dobîn- 
dește valoarea unui avertis
ment.

țărilor în curs de dezvoltare, la 
accesul mai larg pe piață al pro
duselor acestor țări, la suprima
rea progresivă a tuturor obsta
colelor care se opun comerțului 
internațional. Tocmai în această 
ordine de idei Consiliul UNCTAD 
dezbate actualmente la Geneva 
probleme privind prețurile șl 
accesul pe piață al produselor 
țărilor în curs de dezvoltare, în 
special al materiilor prime. Două 
proiecte de rezoluție supuse dez
baterilor Consiliului recomandă 
reducerea obstacolelor tarifare 
și netarifare, luarea de măsuri 
pentru stabilizarea prețurilor la 
produsele primare, crearea unui 
sistem de preferințe care să fa
vorizeze schimburile comerciale 
ale țărilor în curs de dezvoltare.

Actuala sesiune a Consiliului 
UNCTAD se înscrie pe linia c- 
forturilor de a se asigura o „de
marare" mai bnnă a celui dc-al 
doilea „deceniu al dezvoltării". 
Desigur, în abordarea proble
melor, și mai ales. în elaborarea 
unor recomandări și soluții efi
ciente există numeroase dificul
tăți generate nu numai de inte
resele deseori contradictorii ale 
diferitelor țări ale lumii dar și 
de extraordinara complexitate a 
ecuațiilor comerțului internațio
nal și ale dezvoltării economice. 
In orice caz. însă, dezbaterile 
din UNCTAD contribuie într-o 
măsură notabilă la răspîndirea 
conștiinței necesității de a se ac
ționa, de a se depune eforturi 
pentru rezolvarea problemelor 
complexe ale dezvoltării econo
mice in epoca noastră, pentru 
eliminarea oricăror practici care 
lezează independența și suvera
nitatea statelor, pentru așezarea 
relațiilor economice interstatale 
pe principiile echității șl avan
tajului reciproc.

tet, adoptat vineri, prevede ma
nifestări pe scară națională, 
printre care un referendum 
popular în problema prelungi
rii tratatului.

Cu toată majoritatea sa în 
Dietă, guvernul liberal-demo
crat nu poate să nu țină seama 
de asemenea avertismente și 
presiuni, maifales în perspecti
va ca mișcarea populară să ia 
amploare crescîndă pe măsură 
ce se apropie scadența tratatu
lui. E greu de prevăzut cum vor 
aborda cercurile guvernamen
tale problema spinoasă a reîn
noirii tratatului de securitate. 
Dacă în trecutul apropiat, în 
sferele oficiale se exprima, sub 
forma unor „păreri particula
re", ideea extinderii automate 
a tratatului pentru a evita o 
confruntare directă -cu masele, 
actualmente se vorbește, în a- 
celeași cercuri, despre „modifi
cări necesare în litera tratatu
lui". Făcînd publicitate în jurul 
recentelor consultări america
no—japoneze „în problema ba
zelor" oficialități nipone au lă
sat să se înțeleagă că se aș
teaptă ca S.U.A. să renunțe la 
„o parte considerabilă a baze
lor pe teritoriul Japoniei. Mulți 
dintre liderii opoziției sînt, însă, 
înclinați să vadă în noile teze 
lansate de sferele guvernamen
tale u manevră urmărind nar
cotizarea puternicului val al o- 
poziției populare, o încercare 
de a menține practic neatins 
fondul „tratatului de securita
te" prin operarea unor modifi
cări neesențiale.

Oricum, nuanțele noi care se 
disting în poziția oficială japo
neză față de unele aspecte ale 
relațiilor Tokio—Washington 
merită a fi semnalate.

EUGENIU OBREA
EM. RUCAR

20 de ani de la semnarea Tratatului româno- polon

„Ciocirlia"

la Havana PRIETENIE TR1D TI OH ALA
Ansamblul „Ciocîrlia", care 

de citeva zile se află în ca
pitala Cubei, a oferit vineri 
seara un spectacol de gală. Au 
fost prezenți, Carlos Rafael 
Rodriguez, membru al Secre
tariatului C.C. al F. C. din 
Cuba, ministru de stat, Lisan- 
dro Otero, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cultu
rii, Secundino Guerra, mem
bru al C.C. al P. C. din Cuba, 
oameni de cultură și artă, zi
ariști. Au fost prezenți, de a- 
semenea, Vasile Mușat, amba
sadorul României la Havana, 
membri ai ambasadei, precum 
și alfi membri ai corpului di
plomatic acreditați în capita
la Cubei.

Din nou frumusețea cînte- 
cului și dansului românesc, 
măestria și virtuozitatea in- 
terpreților au cucerit publi
cul spectator. Ovații și aplau
ze prelungite au răsplătit in
terpretarea desăvîrșită a jocu
lui călușarilor, a tabloului co
regrafic „Nunta din Țara So
meșului", pe cîntărețij Maria 
Butaciu și Ion Cristoreanu, 
dar mai ales pe naistul Si- 
mion Stahclu, care a ridicat 
sala in picioare prin străluci
rea cu care a interpretat ves
tita „Ciocîrlie". Presa și ra
dioul continuă să elogieze în 
cronicele lor spectacolele ofe
rite la Havana de ansamblul 
„Ciocirlia", apreciindu-le drept 
cel mai important moment ar
tistic al actualei stagiuni.

Economia echo

La Praga a fost dat pu
blicității comunicatul Co
misiei federale de statis
tică a R. S. Cehoslovace 
cu privire Ia dezvoltarea 
economiei naționale a 
tării in anul 1968.

In anul 1968, menționează co
municatul, economia cehoslovacă 
s-a caracterizat printr-o dinami
că relativ rapidă a creșterii pro
ducției. Obiectivele politicii e- 
conomice pe care și le-a propus 
guvernul pentru anul 1968 au 
fost în esență îndeplinite. S-a re

marcat, însă, în special spre 
sfîrșitul anului, o accentuare a 
tendințelor inflaționiste, care au 
adîncit dezechilibrul economic 
îndeosebi pe piața internă. Pro
bleme serioase rămîn încă nere
zolvate în domeniul constnjpției 
de locuințe.

Comunicatul arată că venitul 
național a crescut în 1968 cu 
circa 7 la sută față de 1967. 
La această creștere a contribuit, 
alături de industrie, și agricultu
ra, a cărei producție favorizează 
de trei ani stabilizarea pieței ali
mentare.

Producția industrială a crescut 
în 1968 față de anul precedent 
cu 5,2 la sută, productivitatea 
muncii cu 3,9 la sută. Producția 
agricolă globală a crescut cu 
3,6 Ia sută în comparație cu 1967.

Salariul real a crescut cu circa 
7 la sută, adică de două ori mai 
mult decît prevederile inițiale. 
Veniturile bănești ale populației 
s-au ridicat la suma de 21,4 
miliarde coroane.

Conform rezultatelor prelimi
nare, circulația mărfurilor în co
merțul exterior a sporit față de 
1967 cu 6,4 Ia sută (la import 
cu 10,1 Ia sută, iar la export cu 
3,1 la sută). Comerțul cu țările 
socialiste a înregistrat o creștere 
de 5,7 la sută ; importul a crescut 
cu 10 la sută, depășind și în va
loare absolută volumul exportului. 
Comerțul cu țările capitaliste a 
sporit în 1968 față de anul pre
cedent cu 7,5 la sută, importul 
înregistrînd o creștere de 10,4 la 
sută, iar exportul de 5,3 la sută. 
Balanța de plăți a R. S. Ceho
slovace cu țările capitaliste a fost 
și în anul 1968 încordată.

„RECORDURILE11 
CHELTUIELILOR MILITARE
Un raport publicat la New York

Intr-un raport dat publicității la New York, se arată că 
cheltuielile militare globale ar putea atinge anul acesta în lu
mea întreagă cifra record de 230 miliarde dolari. Datele furni
cate de acest raport arată că cheltuielile de înarmare cresc mult 
mai repede decît ritmul de creștere a economiei și a populației 
lumii. Potrivit aprecierii experților, care au întocmit acest ra- 
oort, alocațiile pentru înarmare sporesc în fiecare an în medie 
cu 13 la sută. Dacă acest ritm va continua, anul acesta în lumea 
întreagă se va cheltui pentru înarmare o sumă cu 25 miliarde 
mai mult decît anul trecut.

Potrivit unor calcule făcute de specialiști, în prezent cheltuie
lile militare din.lume sînt cu 40 la sută mai mari decît alocațiile 
pentru învățămînt, de.trei ori mai mari decît alocațiile pentru 
ocrotirea sănătății și aproape de 20 de ori mai mari decît ajutorul 
economic global pentru străinătate. în perioada 1964—1967 alo
cațiile militare pe cap de locuitor au crescut în lumea întreagă 
cu 16 la sută, în timp ce producția economică a înregistrat o 
sporire de numai 9 la sută.

Cheltuielile militare ale S.U.A. reprezintă cea mai mare cifră 
absolută în cadrul cheltuielilor militare globale din lumea în
treagă. Dacă în 1966 cheltuielile militare ale acestei țări se ridi
cau la cifra de 63,3 miliarde dolari, proiectul bugetului militar 
pentru anul în curs, care a fost înaintat președintelui Nixon, 
atinge cifra de 81 miliarde de dolari. .

Cu 20 de ani în urmă, Ia 26 
ianuarie 1949, a fost semnat Tra
tatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între România 
și Polonia — eveniment de sea
mă în istoria relațiilor dintre cele 
două țări, dintre popoarele român 
și polonez. Semnarea tratatului a 
constituit un nou pas pe calea 
întăririi legăturilor tradiționale 
care unesc popoarele noastre, le
gături cu profunde rădăcini în 
istorie, do-a lungul secolelor cele 
două popoare Iuptînd deseori 
împreună pentru împlinirea idea
lurilor lor de libertate și inde
pendență, pentru eliberare na
țională și socială.

In perioada postbelică, în noile 
condiții create de profundele pre
faceri din ambele țări, relațiile 
de colaborare frățească dintre 
România și Polonia au cunoscut 
o dezvoltare ascendentă. Baza a- 
cestei colaborări o constituie 
principiile marxism-Ieninismului, 
ale internaționalismului proletar, 
relațiile întemeiate pe egalitate 
în drepturi, avantajul reciproc și 
întrajutorarea tovărășească. Rela
țiile româno-polone so dezvoltă 
multilateral — politic, economic, 
cultural, științific. Tratatul sem
nat în urmă cu două decenii a 
creat o bază trainică pentru dez
voltarea acestor relații.

Oamenii muncii din R. P. Po
lonă, sub conducerea P.M.U.P., 
au obținut importante succese în 
dezvoltarea patriei lor, în creș
terea puterii ei economice. In
dustria țării prietene realizează în 
prezent de 13 ori mai multe pro
duse decît în anii dinaintea răz
boiului. Numeroase întreprinderi 
au fost construite ; s-a lărgit 
gama produselor fabricate. Șan
tierele existente în întreaga țară 
atestă un amplu efort construc
tiv.

Bogat în succese este, de ase
menea, și bilanțul muncii crea
toare a poporului român condus 
de Partidul său Comunist. Țara 
noastră a obținut în anii socia
lismului realizări deosebite în 
dezvoltarea forțelor de produc
ție, în dezvoltarea industriei și 
agriculturii socialiste, în îmbună
tățirea condițiilor de viață ale 
întregului popor.

Dezvoltarea continuă a con
strucției socialiste în cele două 
țări, sporirea potențialului lor e- 
conomic, au creat premise favo
rabile lărgirii și diversificării le
găturilor dintre Bepublica Socia
listă Bomânia și Republica 
Populară Polonă, pe baze reci
proc avantajoase. In cadrul aces
tor legături un Ioc important re
vine schimburilor comerciale, re-

DECLARAȚIA PURTĂTORULUI

DE CUVÎNT AL M.A.E.

AL R. D. VIETNAM

a-
25 
au 
D. 
a-

HANOI 26 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care se arată că 
la 24 ianuarie artileria america
nă,. instalată în partea de sud a 
zonei demilitarizate, a deschis 
focul asupra părții de nord a 
cestei zone. De asemenea, la 
ianuarie, avioane americane 
violat spațiul aerian al R, 
Vietnam și au lansat bombe 
supra unor comune din provin
cia Nghe An.

Aceste acte ale S.U.A., se a- 
rată în declarație, lezează suve
ranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam și constituie o sfidare 
a opiniei publice.

Guvernul R. D. Vietnam con
damnă cu hotărîre aceste acte 
de război întreprinse de Statele 
Unite — se spune în încheiere 
în declarație — și cere ca S.U.A. 
să pună capăt definitiv tuturor 
atentatelor la suveranitatea și 
securitatea Republicii Democra
te Vietnam. 

glemenlate prin acorduri dc lun
gă durată. Acordul dc lungă du
rată (1966—1970) prevede o 
dublare a schimburilor co
merciale româno-polone, com
parativ cu perioada anterioa
ră. Protocolul privind schimburile 
reciproce de mărfuri dintre Ro
mânia și Polonia pe anul în 
curs, semnat Ia sfîrșitul anului 
trecut la Varșovia, stabilește o 
creștere însemnată a acestora in- 
cluzînd depășiri ale prevederilor 
acordului pe termen lung. Țara 
noastră va livra Poloniei in 
cursul acestui an mașini-uneltc, 
instalații de foraj, locomotive 
Diesel-elcctrice de 2100 C.P., 
autocamioane și autoturisme de 
teren, utilaje, navo maritime, pro
duse petroliere și chimico, bunuri 
de consum ele. Polonia va ex
porta în țara noastră mașini- 
unelte, nave pescărești, vagoane, 
articole industriale, aparatură me
dicală, produse alimentare etc.

Lucrările sesiunii comisiei gu
vernamentale de colaborare eco
nomică româno-polonă au rele
vat posibilitățile dc lărgire a co
laborării și cooperării economice 
și tehnice. Concomitent, se dez-

Intrarea Combinatului do îngrășăminte chimice azotoate de la 
Polawy

• POSTUL DE RADIO Na- 
cional din Venezuela a dedicat 
un program special împlinirii a 
110 ani de la Unirea Principate
lor Române. Cu acest prilej a 
fost transmis și un program de 
cintece populare românești.

Unul din cele mai mari ziare 
venezuelene, „El Universal", a 
consacrat un articol acestui e- 
veniment important din istoria 
poporului român.

CONDAMNĂRI LA SEUL
• AGENȚIA REUTER trans

mite din Seul că cinci persoane 
acuzate de a fi organizat o ten
tativă de răsturnare a regimului 
sud-coreean au fost condamna
te la moarte. Alte 25 de persoa
ne au fost condamnate Ia închi
soare pe diferite termene.

• ÎN STATELE .UNITE a fost 
lansat la apă cel dintîi submarin 
pentru cercetări științifice cu 
propulsie nucleară. Costul sub
marinului, care a fost construit 
de firma „General Dynamics", 
se ridică la cifra de 68 milioane 
dolari. El măsoară 43 m lungi
me și are o greutate de 400 tone.

AEROTRENUL FRANCEZ
Modelul experimental al 

aerotrenului francez, care se 
deplasează pe o pernă de aer, 
a atins viteza record de 422 
km pe oră, cu ajutorul unor 
rachete instalate în partea 
din spate. Creatorii acestui 
aerotren consideră că se 
poate realiza o viteză și mai 
mare în condițiile unei de
pline siguranțe.

Debre — despre situația 
din Orientul Apropiat

PARIS 26 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat posturilor 
de radio „France-Inter", ministrul 
afacerilor externe al Franței, Mi
chel Debre, a declarat că „situa
ția care dă cele mai mari preo
cupări pentru asigurarea păcii 
mondiale este în momentul de 
față criza din Orientul Apropiat". 
Referindu-se la propunerea gu
vernului francez privind organi
zarea unei reuniuni a reprezen
tanților celor patru mari puteri 
în cadrul Consiliului de Securi
tate pentru a examina mijloacele 
de punere în aplicare a rezolu

voltă legăturile în domeniul teh- 
nico-științific, cultural etc. Schim
burile de experiență și vizitele 
reciproce contribuie la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, Ia 
consolidarea prieteniei dintre ță
rile noastre.

între tineretul celor două țări, 
între organizațiile lor, se dezvol
tă legături care adînccsc priete
nia tradițională a popoarelor 
noastre, care ii apropie pe tinerii 
români și polonezi, participant la 
construcția socialismului în țări
le lor. Prietenia româno-polonă 
slujește cauzei întăririi unității 
tuturor țărilor socialiste, socialis
mului și păcii.

Cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de Ia semnarea Tratatului de 
prietenie româno-polon, poporul 
nostru adresează poporului polon 
urarea de a obține noi succese 
în activitatea dedicată dezvol
tării multilaterale a patriei sale, 
cxprimîndu-și, totodată, convin
gerea că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări se vor dezvolta în continua
re, în interesul ambelor popoare, 
pentru triumful ideilor mărețe ale 
socialismului și păcii în lume.

■ i

Arestări 
în Spania

SIMBATA, în Spania a 
intrat în vigoare decretul prin 
care a fost instituită starea de 
urgență pe timp de trei luni. 
După cum relatează corespon
dentul din Madrid a] agenției 
Reutcr. surse ale opoziției față 
de regimul Franco, au indicat 
că pînă duminică au fost ares
tate în diferite orașe între 100 
și 300 de persoane.

• „LA PEREGRINA", perla 
vîndută pentru suma de 37 000 
dolari, a fost cumpărată de ac
torul Richard Burton pentru a 
fi oferită soției sale, Liz Taylor, 
cu ocazia aniversării a 37 de 
ani. Identificarea acestei perle 
cu celebra ..La Peregrina", sub 
numele căreia a fost de fapt 
pusă la licitație, a fost contes
tată de ducele de Alba, care a 
declarat că ea se află și astăzi 
în posesia fostei suverane a 
Spaniei.

• autoritățile Yemeni
te au anunțat dejucarca unui 
complot care urmărea asasina
rea președintelui Iriani ca și * 
comandantului forțelor armate 
— anunță agenția M.E.N.

• FOSTUL PREȘEDINTE 
brazilian, Juscelino Kubitschek, 
a părăsit Brazilia cu destinația 
New York. Plecarea sa a provo
cat o adevărată surpriză întrucît 
după eliberarea din închisoarea 
unde fusese arestat recent în 
baza „Actului instituțional nr. 5“ 
el a fost pus sub supraveghere 
la domiciliu.

ției din 22 noiembrie 1967 a 
acestui organism al O.N.U., De
bre a subliniat că Franța poate 
juca un rol de „animator" 
pentru a se ajunge la o 
reglementare în Orientul Apro
piat, prin precizarea, în cadrul 
Consiliului de Securitate, a unor 
idei privind aplicarea rezoluției 
și favorizînd căutarea unei pozi
ții comune. Ministrul francez a 
apreciat că în situația actuală 
„reglementarea problemei pales
tiniene trebuie să fie înglobată 
într-o reglementare generală".
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