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• sub stimul imiiH 
î mitumamti

COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului de stat 

de dezvoltare a economiei naționale 
a Republicii Socialiste România, pe anul 1968

în aceste zile, cînd 
cetățenii patriei noa- 
stre desemnează pe 

V ce* mai buni dintre ei 
drept candidați pen- 

• tru alegerile de la 2 
martie, organizațiile 
U.T.C. își înscriu, 

• prin ample manifes
tări de educare politi- 
co-cetățenească, con- 

• tribuția lor activă la 
acest însemnat eveni

ocupări a comitetului 
județean U.T.C. — 
ne-a declarat interlo
cutorul — cuprinde 
o gamă variată de 
manifestări, cu un 
conținut și o tematică

ment.
în legătură cu 

preocupările în acest 
sens ale organizațiilor 
U.T.C. din județul 
Mureș, l-am rugat pe 
tovarășul EUGEN 
TRIMBIȚAȘ, prim- 
secretar al Comitetu
lui județean U.T.C., 
să ne ofere cîteva e- 
xemple.

— Agenda de pre

bogată, menite să a- 
sigure o largă și efi
cientă educație poli- 
tico-cetățenească a ti
nerilor. în scopul e- 
xemplificării convin
gătoare a realizărilor 
și perspectivelor pe

care le prezintă pa
tria noastră, organi
zăm în toate orașele 
județului, ca și în co
munele Iernut, Lu
duș, Sărmaș, Fîntîne- 
le, Miercurea Niraj, 
întîlniri ale tinerilor 
cu activiști de partid 
și de stat. Conferințe 
și dezbateri pe teme
le : „Realizările anu
lui 1968 și sarcinile 
de plan pe 1969 — 
an hotărîtor în înfăp
tuirea cu succes a 
cincinalului", „1968 
— an de însemnate 
realizări" constituie,

Interviu 
consemnat de 

I. MIHIȚ

(Continuare 
în pag. a V-a)

Din carnetul 
tînărului 

scriitor

Sfflll-

în anul 1968 — cel de-al 
treilea an al cincinalului — 
oamenii muncii, înfăptuind cu 
entuziasm programul stabjlit 
de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român și 
hotărîrile Conferinței Națio- 

,e, au obținut noi și impor
tante realizări pe drumul de- 
săvîrșirii construcției socialis
te în patria noastră.

în toate domeniile vieții e- 
conomice și sociale au fost în
registrate realizări de seamă. 
Sarcinile planului cincinal 
pentru perioada 1966—1968 
s-au înfăptuit cu succes. Au 
continuat în ritm susținut in
dustrializarea socialistă, mo
dernizarea agriculturii, pre
cum și dezvoltarea științei, 
culturii și artei.

A sporit venitul național și 
pe această bază statul a in
vestit însemnate fonduri pen
tru dezvoltarea economiei, 
construcția de locuințe și sa
tisfacerea nevoilor populației. 
A crescut bunăstarea oameni
lor muncii, ceea ce s-a oglin
dit în creșterea veniturilor bă
nești, a desfacerilor de măr
furi și a consumurilor popula
ției, în numărul de case noi 
date în folosință, în dezvolta
rea rețelei comerciale și de 
servicii, în perfecționarea în- 
vățămîntului și lărgirea asis
tenței sanitare.

Tablou] dezvoltării de an
samblu al economiei naționale 
în anul 1968 este caracterizat 
de următoarele date :

Anul 1968 în % față de :
1965 1967

Energie electrică și termică 171,8 114,2
Combustibil 118,1 106,4
Metalurgia feroasă (inclusiv extracția mine-
reurilor feroase) 146,6 115,7
Metalurgia neferoasă (inclusiv extracția mine-
reurilor neferoase) 153,7 1123
Construcții de mașini și prelucrarea metalelor 156,1 116.7
Chimie, celuloză și hîrtie 174.5 110.9
Materiale de construcții 141,8 118,3
Exploatarea și prelucrarea lemnului 1194 106.6
Industria ușoară 139,7 108,7
Industria alimentară 125,7 105,2

Anul 1968 în 
% fată de :

1965 1967

Cele mai înalte ritmuri au 
fost realizare de ramurile in
dustriale care asigură valori
ficarea superioară a materiilor 
prime și exercită o funcție e- 
sențială în ridicarea nivelului 
tehnic al economiei — ener
gia electrică și termică, meta
lurgia, construcția de mașini 
și chimia — ale căror sarcini 
stabilite prin planul cincinal 
pentru perioada 1966—1968 au

fost îndeplinite și depășite ; a 
înregistrat un ritm înalt de 
dezvoltare și industria ușoară 
care, în aceeași perioadă, a 
crescut în medie anual cu 11,8 
la sută față de 9,2 Ia sută, cît 
prevede planul cincinal.

Producția principalelor pro
duse industriale în anul 1968, 
în comparație cu planul și cu 
realizările din 1965 și 1967, se 
prezintă astfel:

Produsul social
Venitul național
Producția globală industrială
Producția globală agricolă
Volumul investițiilor din fondurile centralizate 

ale statului
Producția de constructii-montaj
Volumul comerțului exterior
Numărul salariatilor 
Productivitatea muncii în industrie
Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin comerțul 

socialist
Veniturile bănești ale populației

— veniturile bănești ale familiilor de salariat!
— veniturile bănești ale familiilor de țărani 

Cheltuielile pentru acțiuni social-culturale de la
bugetul de stat

130.2
126.2
141,8
112,2
144,4
153,9
139,8
111,0
126,6

107.5
107,0
111.6
96,4

111,1
113,2
103,5
102,1
106.8

V.

965 1967

128.8
131.1
133.3
1354
137,3

108,8
108,0 
108,0 
107,9
111,0

Au fost date în exploatare 
peste 560 noi capacități de 
producție și obiective impor
tante, precum și alte investi
ții care sporesc potențialul 
productiv în toate ramurile 
economiei, lărgesc baza mate
rială a activităților social-cul
turale și de servicii pentru 
populație.

în anul 1968 a continuat 
acțiunea de organizare rațio
nală a producției și a muncii, 
care a creat condiții pentru 
folosirea mai bună a mijloa
celor materiale și a forței de 
muncă, ridicarea nivelului teh
nic al producției și creșterea 
eficienței economice.

I. INDUSTRIE
Planul producției globale — 

Inclusiv suplimentările de plan 
din cursul anului — a fost în
deplinit în proporție de 100,4 
la sută, obținîndu-se astfel un 
plus de producție de peste un 
miliard Iei.

La principalele ministere, 
organizații economice centrale 
și unitățile industriale ale con
siliilor populare, planul pro
ducției globale industriale a 
fost îndeplinit astfel i

Procente

Ministerul Energiei Electrice 100.0
Ministerul Minelor 101.S
Ministerul Petrolului 101.4
Ministerul Industriei Metalurgice 101.2
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 100,7
Ministerul Industriei Chimice 101,1
Ministerul Industriei Construcțiilor 101.0
Ministerul Economiei Forestiere 100.0
Ministerul Industriei Ușoare 10!.0
Ministerul Industriei Alimentare 101.1
Ministerul Transporturilor Auto. Navale «1 Aeriene (unități

Industriale) 100,3
Ministerul Căilor Ferate (unități Industriale) 102,0
Consiliile populare (unități industriale) 101,2

Unitățile cooperației mește
șugărești au îndeplinit planul 
producției marfă și al prestă
rilor de servicii tn proporție 
de 104.8 Ia sută.

Planul producției marfă și 
prestărilor de servicii al unită
ților cooperației de consum 
s-a realizat în proporție de 
104.6 la sută.

Producția globală indus
trială obținută în anul 1968 
depășește pe cea realizată în 
întreaga perioadă a primului 
cincinal (1951—1955).

Față de anul 1967 producția 
globală industrială a crescut 
în anul 1968 cu 11,6 la sută, 
ceea ce corespunde unui spor 
de producție în valoare de 
24,9 miliarde lei.

în primii trei ani ai cinci
nalului, producția globală in
dustrială a crescut cu 41,8 la 
sută, într-un ritm mediu anual 
de 12,3 la sută, față de 10,7 la 
sută prevăzut prin planul cin
cinal pentru această perioadă, 
în același interval de timp 
producția mijloacelor de pro
ducție a crescut în medie a- 
nual cu 13,5 la sută, depășind 
astfel prevederile de 11,0 la 
sută ; producția bunurilor de 
consum a înregistrat un ritm 
mediu anual de creștere de 
10,3 la sută, față de 10,1 la 
sută cît s-a stabilit tn planul 
cincinal.

Pe ramuri ale Industriei, 
producția globală în anul 1968 
— comparativ cu anii 1965 și 
1967 — a crescut astfel:

Fontă
Oțel

mii tone 
mii tone

2 992,0
4 751,0

S3.5
96,3

146,2
138,7

121,8
116,3

din care :
oțel aliat mii tone 316,5 103,9 164,2 114,2
Laminate
finite
pline mii tone 3 393,4 100,2 144.6 116,7
Cărbune
extras mii tone 17 020,2 100,8 140.7 11X3
Țiței
extras mii tone 13 285,3 100,2 105,7 100,6
Gaze naturale mii. mc 21 934,5 100.2 135.7 106,0
Energie electrică mil. kWh 27 793,1 100,0 161,4 112,2
Aluminiu primar și

aliaje de aluminiu tone 76 274 100,4 889.2 144,5
Mașini-unolte pentru

așchierea metalelor buc. 11 693 106,8 1634 120,7
Mijloace de automa

tizare mii. lei 511,9 100,4 352,1 175,5
Locomotive Diesel și

electrice magistrale bucăți 167 100,6 151.8 125,6
Autocamioane si auto

tractoare buc. 25 407 103,9 177,6 1234
Autoturisme de teren buc. 5 643 102,0 154,5 100,6
Tractoare buc. 21 200 100.5 133,9 120,7
Rulmenți mii buc. 20105 100,3 148,1 115,3
Produse sodice tone 754 088 97.1 127,4 116.1
Acid sulfuric mono-

hidrat tone 772 611 96,0 142,9 113,8
îngrășăminte chimice

(100% substanță ac
tivă) tone 602 548 84,8 205,8 112,2

Negru de fum tone 54 873 101,5 149,5 104,6
Cauciuc sintetic tone 53 962 100,4 175,1 105,2
Materiale plastice și

rășini sintetice
(100%) tone 129 531 100,4 171,6 120,1

Fibre și fire chimice tone 53 491 97,4 255,3 113,1
Anvelope auto, trac

tor, avion mii buc. 1 828,7 101,6 149,6 110,1
Hîrtie tone 380 472 97,7 155,9 113,1
Ciment mii tone 7 026 100,0 130,0 110,8
Geamuri trase (echi

valent 2 mm gro
sime) mii mp 28 342 100,1 108.0 10X3

Cherestea mii mc 5 238 99,3 104.7 98,6
Mobilă mii. Iei 4 404 102,3 158.4 1144
Țesături mii mp 522 238 100,3 120,1 1043Tricotaje mii buc. 104 259 100,6 133,9 1084
Confecții textile mii. lei 10 205 104,8 144.5 105.6
încălțăminte mii per. 61 515 100,4 144.5 1083Televizoare mii buc. 160,5 100,3 159,5 1134
Aparate de radio mii buc. 388,2 100,8 130.1 10X7
Frigidere buc. 148 330 101,6 118,5 97.2
Carne tone 429 098 99,5 139,5 107,5
Preparate si conserve

din carne tone 105 214 104,2 144,8 111,0
Bere mii hl. 3 511 100,3 131,7 106,0
Lapte de consum (in

clusiv lapte praf) mii hl. 3 879 100,9 143,3 109,1
Brînzeturi tone 58 863 95,1 110,9 110,9
Unt tone 28 572 87,1 131,3 94,8
Zahăr tone 383 654 74,5 95,5 86,1
Ulei comestibil tone 267 840 103,0 155,7 104,6

în industria metalurgiei fe
roase la Combinatul siderur- £ 
gic Galați s-au dat în funcți
une : Fabrica de aglomerare a 
minereurilor, un furnal de V 
1 700 mc., oțelăria cu conver- 
tizoare cu oxigen, laminorul _ 
Slebing de 2 500 000 tone lami- V 
nate. De asemenea, au fost 
date în exploatare laminorul 
Bluming de 3 000 000 tone oțel W 
lingou la Combinatul side
rurgic Hunedoara, laminorul a 
de țevi de la Uzina Republica, " 
trâgătoria de oțel de la Uzina 
Cîmpia Turzii, Fabrica de e- ț. 
lectrozi de sudură, precum șip 
instalație de sîrmă trasă la U- 
zina din Buzău. *

în industria construcțiilor 
de mașini au intrat în func
țiune noi capacități de produc- ț 
ț.ie la Fabrica de elemente de 
automatizare București ; au. 
fost date în exploatare secția ț 
de tratamente termice la U- 
zina „Tractorul" Brașov și o 
hală cu o capacitate anuală de 9 
250 000 motoare electrice asin- 
cr< e la Fabrica de motoare ™ 
electrice din Pitești.

în industria chimică s-au A 
dat în exploatare o instalație 
de 60 000 tone sodă caustică e- 
lectrolitică la Combinatul chi- A 
mic Rîmnicu Vîlcea ; o secție w 
cu o capacitate de 66 000 tone 
hîrtie la Combinatul de celu
loză și hîrtie Suceava.

în industria materialelor de 
construcții s-au dat în exploa
tare : cea de a șasea linie de 
ciment de 320 000 tone la Fa
brica de ciment Bîrsești-Tîrgu 
Jiu ; Fabrica de tuburi din 
gresie ceramică și secția de 
plăci de faianță și gresie cera
mică de pardoseli cu o capaci
tate de 450 000 m.p. plăci fa
ianță, 300 000 m.p. plăci gresie 
fină, 500 000 m.p. plăci gresie 
roșie la întreprinderea de pro
duse din ceramică fină pentru 
construcții București-Militari.

în industria prelucrării lem
nului s-au dat în exploatare 
Fabrica de tapițerie Mizil, o 
secție cu o capacitate anuală 
de 6,4 milioane m.p. furnire la 
Fabrica de mobilă și furnire 
Constanța.

în industria ușoară au fost 
puse în funcțiune Fabrica de 
tricotaje din lînă București, 
Țesătoria de mătase „Victo
ria - Iași, Filatura pentru fire 
din. fibre chimice și bumbac 
Oltenița ; prin reutilări și mo
dernizări s-a dezvoltat capaci
tatea de producție la întreprin
derea textilă 
10 000 000 m.p. 
bumbac; la 
„Independența" 
1 270 000 m.p. țesături bumbac ; 0 
la întreprinderea „România 
Muncitoare" Gluj cu 250 000 
m.p. țesături de mătase; Ia W 
Uzina textilă Gisnădie cu 
500 000 m.p. covoare plușate.

în industria alimentară au 
început să producă Fabrica de a 
zahăr Buzău, Fabrica de con- ™ 
serve de legume și fructe Fe
tești, Complexul de morărit și a 
panificație Iași, Fabrica de ™ 
paste făinoase și biscuiți 
Iași. a

în cursul anului 1968 au fost 
obținute noi rezultate pozitive 
Tn ridicarea nivelului tehnic £ ....... . dota-

înaltă _

Pitești cu 
țesături de 

întreprinderea 
Graiova cu

S-au realizat peste plan im
portante cantități de materii 
prime și materiale, mașini și 
utilaje, bunuri de consum, 
ceea ce a asigurat satisfacerea 
mai largă a nevoilor econo
miei naționale și ale popu
lației.

La unele produse a]e indus
triei chimice și metalurgice 
prevederile nu au fost înde
plinite datorită în principal 
neintrării în funcțiune la ter
menul planificat a unor capaci
tăți de producție și a neatin- 
gerii parametrilor ‘ tehnico-e- 
conomici proiectați. Nerealiza- 
rea sarcinilor la unele produse 
alimentare s-a datorat în prin

cipal efectelor secetei din pri
ma Jumătate a anului 1968.

în anul 1968 a crescut po
tențialul industrial al țării prin 
intrarea în funcțiune a circa 
200 capacități și obiective de 
producție importante.

în industria energiei elec
trice. au fost racordate la sis
temul energetic național gru
puri electrogene cu o putere 
instalată de peste 460 000 kW, 
peste 960 km linii electrice ae
riene de 220 și 110 kV.

în industria petrolului au 
fost puse în funcțiune noi ins- 
stalații pentru fabricarea ule
iurilor minerale cu o produc
ție anuală de 40 000 tone.

al 
rea _
tehnicitate a unităților indus- W 
triale date în funcțiune. A 
sporit gradul de automatiza- A 
re a producției de oțel, de V 
laminate, de produse chimice, 
de țesături. în industria chi- 
mică s-a obținut în instala-

producției prin 
cu utilaje de

ții cu principalele operații au
tomatizate, circa 60 la sută
din producția de acid sulfu
ric și aproape întreaga pro
ducție de amoniac și de azotat 
de amoniu. în industria tex
tilă numărul de războaie au
tomate și semiautomate a 
sporit față de cel existent la 
sfîrșitul anului 1967 cu 21 la

(Continuare în pag. a lll-a)

COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI (Furnalul de 1700 mc)
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- HARGHITA
— SĂLAJ
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• Profesiune de credinjă

SABIL1TĂTII
CORNELIU ȘERBAN

îndatoririle de muncă mă 
poartă mereu prin multe părți 
ale Prahovei, deopotrivă la sate 
și în orașe.

Nu de mult m-am aflat prin
tre cooperatorii din comuna Cio- 
rani, așezare sătească în drumul 
Bărăganului. Zestrea celor două 
C.A.P.-uri de aici trece de 16 
milioane, magazinele din comu
nă au vîndut mărfuri în valoare 
de aproape 20 de milioane lei, 
numărul caselor noi a ajuns la 
900. în localitate există un spi
tal, un liceu cu peste 1500 de 
elevi și 57 cadre didactice, s-a 
construit un cămin cultural nou 
ce urmează să fie dat în folosin
ță, la întreprinderea de mecani
zări agricole lucrează 230 de ti
neri, ferma I.A.S. înregistrează 
rezultate demne de laudă. Am 
stat de vorbă cu oamenii, am 
intrat în casele lor și-am văzut 
-— ca și-n alte dăți, ca și-n alte 
locuri — cît s-a schimbat în a- 
cești ani viața satelor noastre.

Cu cîteva zile în urmă am ală
turat imaginilor adunate din dru
mul la Ciorani pe cele din sec
țiile Uzinei de utilaj chimic din 
Ploiești. Din mîinile constructo
rilor acestei întreprinderi s-au 
înălțat multe din coloanele ar
gintii ale Brazilor, Craiovei și 
Piteștilor, ca și ale combinatelor 
de la Turnu Măgurele, Slatina 
sau Oradea fără a mai aminti 
cele 14 țări în care produsele 
uzinei sînt exportate și cunosc 
aprecieri dintre cele mai favora
bile.

Cu cele 50 de milioane inves
tiții primite din partea statului, 
dintre care 27 sînt prevăzute 
pentru acest an, uzina pioieșteană 
producătoare de utilaj tehnologic 
pentru industria chimică și de ra
finării va cunoaște o și mai mare 
înflorire.

Urmărind „la fața locului" 
munca și viața a mii de oameni 
care asigură belșugul ogoarelor 
și progresul industriilor, știin- 
du-le eforturile și hotărîrea de 
a urca noi trepte ale bunăstării 
și civilizației, nu se poate să 
nu încerci un sentiment de pro-

(Continuare în pag. a lV-a)

ȘANTIER PENTRU TOȚI TINERII

Lucrările
de ferti izare 

a pămintului
Terenuri de șes, mecanizabile și cu fertilitate naturală ridi

cată, suprafețe în pantă, care pot fi bine valorificate prin extin
derea plantațiilor de vie și pomi, pășuni și finețe, nisipuri în 
alierile stadii de fixare, iată, schematic, configurația solului 
județului Mehedinți, a zonei aflată între culmile Godeanului 
și Dunăre, a cărei agricultură, prin conjugarea eforturilor țără
nimii, mecanizatorilor și specialiștilor, parcurge drumul spre 
intensificare și diversificare. Cunoscînd aceste contraste, oa
menii caută și experimentează multiple metode prin aplicarea 
cărora fiecare hectar să producă mai mult grîu, mai mult po
rumb, mai multe plante tehnice și nutrețuri.

CARE SINT RESURSELE PRIN VALORIFICAREA 
CĂRORA SE POT URCA NOI TREPTE PE DRUMUL 
PRODUCȚIEI AGRICOLE?

CE INITIATIVE CU VALOARE DE GENERALI
ZARE AU APĂRUT IN PROCESUL ÎNFĂPTUIRII 
ACESTOR OBIECTIVE?

CARE ESTE APORTUL ORGANIZAȚIILOR U.T.C., 
AL TINERETULUI?

CE REZULTATE S AU OBȚINUT PINA ACUM?

Fără îndoială, întrebările de 
mai sus puteau fi tot atît de 
bine puse unuia dintre cei a- 
proape două mii de mecaniza
tori, vreunui brigadier din coope
rativele agricole, sau unui pre
ședinte ; unui șef de fermă ori 
vreunui secretar al organizației 
U.T.C.; celor aproape 20 000 de 
t’peri din satele județului Mehe
dinți. Căci, participanți activi la 
lucrările de ridicare a fertilității 
solului, fiecare dintre interlocuto
ri aparținînd uneia din catego» 
riile amintite, putea da un rasn 
puns calificat. Am ales, totuși,* 
pe cei cu o experiență mai boga<' 
tă, pe care înseși rezultatele ob< 
ținute îi recomandă.

★
„Aceasta este părerea mea, pl) 

care am susținut-o de multe orfl 
Și în -dunările noastre, ale or

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)
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Intrînd în uzină. Ia „Progre
sul" din Brăila, ne-am îndrep
tat spre secția uzinaj, unde lu
crează aproape 400 de tineri, 
Iar sarcinile de producție nu 
sînt nici puține, nici ușoare. în
deplinirea lor solicitînd din 
plin organizației U.T.C. inter
venții oportune si eficiente. A- 
veam și un motiv în plus să 
•jungem aici : fusesem infor
mați de interesul cu care co
mitetul U.T.C. pe secție urmă
rește sporirea simțului gospo
dăresc al tinerilor în organiza
rea locului de muncă, pentru 
asigurarea condițiilor necesare 
rezolvării optime a îndatoriri
lor fată de întreprindere. 
Știam, de asemenea, că aici. în 
ciuda eforturilor declarate, mai 
«înt tineri ce nu reușesc să-și 
îndeplinească normele.

...Zărim un strung care se o- 
dihnește într-o relaxare com
pletă. Privim mașina „gemînd" 
sub span și ulei, dulapul aflat 
Intr-o ..perfectă1* dezordine, cu 
multe cutite neascutite. Exact 
inversul imaginii la care te-ai 
aștepta. Ne-am întrebat, pe 
bună dreptate, care sînt expli
cațiile acestei stări de fapt. De 
Vreme ce organizația U.T.C. 
este prezentă în efortul de a e- 
limina o atare situație, cum se 
face că acțiunile sale nu sînt 
încununate cu efectul scontat 7

— Noi ne-am străduit, ne 
•pune tovarășul Gheorghe Bra- 
tosin. maistru principal, să asi
gurăm fiecare Ioc de muncă cu 
materialele, desenele, sculele șl 
dispozitivele necesare, în așa 
fel încit tinerii muncitori să 
poată folosi bine fondul de 
timp. Cu toate acestea, numai 
în cursul lunii trecute 34 de ti
neri nu au reușit să-și îndepli
nească normele.

— Unde vedeți explicația 7
— Organizarea deficitară » 

locului de muncă — sau mai 
bine-zis neorganizarea Iui — 
constituie cauza principală.

La prima vedere ceva minor,

•-ar părea. Dar asta numai Ia 
prima vedere. Ne lămurim mal 
bine aflînd cum procedează 
noii tineri printre care Gheor
ghe Lipan sau Nlcolae Cucu. 
Vin la strunguri la ora fixă 
(uneori și mai tîrziu). se uită 
la schița piesei, prind materia
lul în mașină apoi caută scule
le pînă transpiră. Nu știu să le 
păstreze, deși este lucrul cel 
mal elementar posibil, nu cata
dicsesc să le așeze după cate
gorii în dulap. Așa pățesc me-

Fiindcă, în aeetnenea împreju
rări. pentru a preîntîmplna 
surprizele nedorite maiștrii a- 
pelează la cellalt! muncitori, ti
neri șl vîrstnlcl. pentru prelua
rea lucrărilor celor rămași sub 
normă, favorizînd involuntar 
Ivirea unei alte dereglări — 
prestarea de ore suplimentare. 
Iată cum. de la organizarea de
ficitară a locului de muncă 
pornește, cu semn negativ, o 
întreagă reacție în lanț care 
include pierderea și degradarea

nizăril loenlni de muneă. In
tr-adevăr. în dulapurile lor de 
soule găsești cutite peste șu- 
blere, chei peste cutite, o 
dezordine greu de conceput. 
Mă refer mai ales Ia tineri ca 
Ipsichl Lnclanov, Nlcolae Mo- 
canu, Nlcolae Dănăilă șl alții a 
căror neglijentă ne îngrijorea
ză. Ei nn-și pregăteso din timp 
sculele necesare pentru efectua
rea pieselor din ziua respectivă, 
nu șl le așează la îndemînă 
pentru a putea avea oontinul-

’ Irf pentru a înlătura o situa
ție de fapt ee-sl deapănă exis
tenta sub ochii noștri de fie
care zi. Inutil să mal amintim 
că pe acest fel de a privi lu
crurile se sprijină și perpetua
rea situațiilor nefavorabile pen
tru tineri șl pentru secție.

Pentru ce acest mod de a ac
ționa al organizației U.T.C. nu 
se soldează cu rezultate eficien
te 7 Pentru că problema este 
abordată, în general, principial, 
cînd de fapt organizați* U.T.C.

O ECUAȚIE CU PREA MULTE NECUNOSCUTE PENTRU ORGANIZAȚIA U.T.C. f

l R GANIZÂREA

reu cînd încep operații noi. re
pere noi. Neștilnd să-și organi
zeze locul de muncă, ei pierd 
în flecare zi, fără nici un rost 
cite 2—3 ore ! Sinteza oferită 
de maistrul principal poate re
prezenta o adevărată tablă de 
demonstrație. Nu numai că ti
nerii respectivi primesc un sa
lariu mai mic — evident, în 
raport cu munca lor — dar ei. 
datorită neîndeplinirfi normei, 
îngreunează șl realizarea pla
nului secției respective, în ul
timă Instanță al întreprinderii.

RAID ÎN SECȚIA UZINAJ

A UZINEI DE UTILAJ GREU

„PROGRESUL--BRAILA.

LOCULUI DE MUNCĂ
sculelor, a dispozitivelor, a uti
lajelor, neîndeplinlrea normei, 
pericolul de accidentare.

Ne amintim de cele spuse la 
început. Unde șl-au imprimat 
efectul acțiunile organizației 
U.T.C. 7 La ce mijloace s-a gîn- 
dît să apeleze pentru a ame
liora situația din secție 7

— In atentla comitetului 
U.T.C. pe secție a stat și aceas
tă problemă, ne spune Fillp 
Crăciun, secretarul organizației. 
Noi le-am vorbit tinerilor în 
cauză despre Importanța orga-

tate în muncă, pentru a nu 
pierde minute prețioase. Noi 
le-am arătat ce înseamnă o 
bună organizare * locului de 
muncă, dar...

Ce urmează nu mai relatăm. 
Este suficient să consemnăm, 
pe baza celor constatate, rămî- 
nerea acțiunilor organizației 
U.T.C, exact în faza de unde ar 
fi trebuit să înceapă. „Noi 
le-am vorbit...*, „noi le-am a- 
rătat...“ fac parte dintr-un ar
senal de mijloace de exprimare, 
nu șl de acțiune, de mers ho-

trebuie să intervină în cazuri 
speciale, determinate de condi
ții care diferă de la un loc de 
muncă la altul. într-un loc e 
vorba de păstrarea sculelor sl 
dispozitivelor în dezordine iar 
pentru alegerea lor se pierd 
minute prețioase din timpul 
productiv, în altul de neeva- 
cuarea la timp a resturilor me
talice. sau de neîngrijirea co
respunzătoare a mașinilor. Sint 
cazuri cînd tinerii întîmpină 
greutăți în reglarea rapidă a 
mașinii, în funcție de comanda

ee trebuie efectuată, fie pentru 
că aceasta nu-1 bine întreținu
tă. fie că nu aînt cunoscute bine 
mecanismele. Dar. fiecăreia din 
aceste deficiente îl corespunde 
o soluție particulară. Or. tocmai 
pentru impunerea acestei solu
ții trebuie să militeze organi
zația U.T.C. Altfel, adresîndu-se 
tuturor în mod nediferențiat. 
intervenția nu poate avea sorti 
de lzbîndă. pentru că nu vi
zează pe nimeni. Cînd s-a cerut 
organizațiilor U.T.C. să acțio
neze diferențiat, in funcție de 
condițiile specifice ale fiecărei 
categorii de tineri, apelul nu 
viza doar domeniile muncii 
culturale sau sportive, ci se re
ferea în primul rînd la proble
mele majore pe care le ridică 
participarea tinerilor la reali
zarea sarcinilor de producție.

Realitatea zilnică din secție, 
numărul încă mare de tineri 
rămași sub normă (printre al
tele tocmai fiindcă se Ignoră 
problemele organizării judici
oase a locului de muncă) ar fi 
trebuit să găseăscă răspuns din 
partea organizației U.T.C. în 
acțiuni, permanent susținute de 
tot! ceilalți metnbri ai organi
zației. Ajutorul concret, repeta
rea lui. demonstrarea argumen
tată a necesității întronării u- 
nei anumite situații, sfatul co
legial ca șl critica fără mena
jamente în cazuri în care a- 
ceasta se indica drept metodă 
potrivită ar fi putut constitui 
mijloace posibile și eficiente. 
O serie de acțiuni întreprinse 
pe tema tratată de noi s-ar fi 
putut desfășura în colaborare 
cu serviciul organizării produc
ției, construind astfel pe un 
fundament cît se poate de solid 
elementele demonstrației. Pen
tru că, de la sine înțeles, sîn- 
tem obligați să concepem ac
țiuni cu mare eficientă, propu-

nîndu-n» să facem din ele nu 
mărunte fraze de popularizare 
ci instrumente precise de ac
țiune, de intervenție.

— In această problemă, ne 
spune Marcel Vrînceanu. se
cretarul comitetului coordona
tor U.T.C., noi am mai fost cri
ticați. Tocmai de aceea, răs- 
punzind acestor observații, pro
gramul de activitate pe trimes
trul I 1969 oglindește recepti
vitatea noastră la critica adusă 
precum 1 hotărîrea de a Înlă
tura deficiențele semnalate.

Intr-adevăr. în programul de 
activitate a apărut un punct 
nou : organizarea unor „întîl- 
nirl cu conducătorii procesului 
de producție în care se vor dis
cuta felul cum trebuie îngriji
te mașinile. însemnătatea pre
gătirii locului de muncă st fo
losirea fondului de timp".

Să notăm în primul rînd as
pectul pozitiv : că problema 
șl-a găsit loc în agenda preocu
părilor organizatorilor,- într-o 
formă anume. . Dgr, ,'se poate, 
descifra. în felul în care este 
pusă. posibilitatea soluționării 
fenomenului (Ia proporțiile pe 
care le-im arătat) în secția u- 
zlnaj 7 Noî nu credem posibil 
acest lucru. Tocmai pentru că 
locul acțiunilor concrete, con
tinue, al măsurilor în stare să 
evidențieze contribuția organi
zației U.T.C. este luat de ac
țiuni formulate la general, de 
la început lnsplrînd o anume 
doză de neîncredere. Ceea ce 
ne face să . Invităm comitetul. 
U.T.C. al uzinei brăllene la 
reanallzarea modalităților prin 
care își propune — acum, din 
prima lună a anului — să con
tribuie la rezolvarea sarcinilor 
ce revin întreprinderii brăllene.

ION CHIRIO

EXCURSII 
ORGANIZATE 

DE B.T.T.
Tn ansamblul activității extra- 

profesionale atît de variate, pe 
care tineretul din țara noastră o 
desfășoară cu pasiunea caracte
ristică vîrstei, pe terenurile do 
sport, în cluburi, și sub diverse 
alte forme, drumețiile ocupă un 
loc de frunte. Dînd curs acestqr 
preferințe larg exprimate, Biroul 
de turism pentru tineret a stabi
lit pentru acest an un plan am
plu de acțiuni. Astfel, numărul 
studenților care vor lua parte la 
excursiile organizate de către 
comisiile de turism ale centrelor 
universitare, la sfîrșit de săptă- 
mînă și în vacanță, se va ridica 
la circa 64 000. Un loc important 
îl ocupă excursiile tematice — 
vizftarea Bucureștîului, a Văii 
Prahovei, localități care oferă 
date și imagini cu caracter isto
ric, cultural, social, edilitar-urba- 
nistic și peisagistic unanim recu
noscute și apreciate. Alte trasee 
au în vedere cunoașterea realiză
rilor din anii socialismului, a fru
museților naturale ale patriei, a 
zonelor folclorice și etnografice 
de mare interes.

Biroul de turism pentru tine
ret va organiza totodată excursii 
și tabere peste hotare. In acest 
scop au fost încheiate contracte 
și schimburi cu 21 țări europene, 
printre care U.R.S.S., Cehoslova
cia, Ungaria, Polonia, Iugoslavia, 
Bulgaria, Franța, Austria, Marea 
Britanie, Elveția, Țările Nordice, 
Italia și altele.

CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR

Participarea tinerilor la e- 
forturile generale de realizare 
a sarcinilor de plan, imprima
rea unui caracter mai concret 
și eficient întregii activități a 
organizațiilor U.T.C. — con
stituie trăsături definitorii 
sub semnul căreia și-a desfă
șurat lucrările recenta confe
rință a organizației județene 
U.T.C.

Dacă ar fi să concretizăm 
citeva dintre direcțiile spre 
care și-a orientat activitatea 
Comitetul județean Harghita al 
U.T.C., fără îndoială că prin
cipalele coordonate ale aces
tei activități s-au îndreptat 
spre cunoașterea permanentă 
a aspectelor specifioe ale mun
cii și preocupării tineretului, 
realizînd o diferențiere a e- 
forturilor în funcție de aces
te preocupări, sprijinind ini
țiative valoroase, imprimînd 
activității U.T.C. un caracter 
dinamic, eficient. Vorbind 
despre educarea tineretului în 
spiritul disciplinei muncii, a 
mobilizării lui la îndeplinirea 
sarcinilor dg plan, dezbateri
le au subliniat că într-o se
rie de întreprinderi, cum sîntl 
Fabrica de confecții Odorhe- 
iul-Secuiesc, Tehno-utilaj O- 
dorheiul-Secuiesc, Partizanul 
Gheorgheni ș.a., s-eu organi
zat acțiuni menite să contri
buie la folosirea rațională, cu 
eficiență sporită a timpului de 
lucru productiv, a capacități
lor de producție, precum și la 
respectarea, de către toți ti
nerii, a disciplinei tehnologi
ce. Sub forma „olimpiadelor 
pe meserii", a simpozioanelor, 
concursurilor de genul i „Va
loarea unui minut", „Cum fo
losim utilajele", „Cine știe 
meserie, cîștigă", aceste acțiuni 
și-au cîștigat un binemeritat 
prestigiu în activitatea orga
nizațiilor de tineret Din pă
cate, însă, nu peste tot iniția
tivele valoroase au constituit

o preocupare susținută din 
partea comitetelor U.T.C. din 
unele unități industriale 
(C.I.L. Gălăuțaș, Uzina de fier 
Vlăhița ș.a.), lucru care a fost 
subliniat convingător în in
tervențiile multor participanți 
la conferință. Conferința a 
subliniat, de asemenea, faptul 
că organizațiile U.T.G. din în
treprinderi, ca și de la sate, 
nu s-au preocupat în suficien
tă măsură pentru cultivarea, 
în rîndul tinerilor, a dragos
tei față de meseria «leasă, a 
disciplinei de producție — ca 
o condiție esențială pentru 
maturizarea lucrătorului tînăr 
în procesul muncii productive, 
ca o dovadă a înțelegerii, de 
către fiecare organizație

• HARGHITA
U.T.C., a responsabilității sale 
sociale.

Atragerea tineretului de la 
sate în activitatea productivă, 
avînd în vedere tocmai nu
mărul ridicat al tinerilor din 
mediul sătesc și, mai ales, 
ponderea pe care agricultura 
o ocupă în economia județului 
Harghita, a constituit o altă 
latură a preocupărilor comi
tetului județean U.T.G. Ală
turi de ceilalți lucrători ai o- 
goarelor, tinerii cooperatori, 
ca și cei din I.A.S., I.M.A., 
s-au integrat organic în efor
tul general pentru înfăptuirea 
obiectivelor partidului de dez
voltare a agriculturii socia
liste. Rezultatele bune — ca 
urmare a unei munci sus
ținute depuse de organizațiile 
U.T.G. — obținute de tinerii 
din cooperativele agricole de 
producție din comunele i Sîn- 
timbru, Dîrjiu, Mujna, Sîn- 
paul șta„ confirmă întrutotul

valoarea inițiativelor, contri
buția însemnată a organizații
lor U.T.G. în educarea prin 
și pentru muncă a tineretului 
de la sate.

în același timp, însă, con
ferința a subliniat faptul că 
nu întotdeauna organele și or
ganizațiile U.T.G. s-au preocu
pat de îndrumarea tinerilor 
către sectoarele importante 
ale producției, generalizarea 
rezultatelor bune obținute de 
unitățile agricole fruntașe, de 
diversificarea acțiunilor între
prinse. în unele G.A.P. (Cîr- 
ța, Valea Strîmbă, Rugănești, 
Toplița, Brădești) tinerii — 
făcînd dovada unei atitudini 
necorespunzătoare față de 
muncă — se sublinia la con
ferință — aleargă după munci 
ușoare, nu dovedesc suficien
tă grijă pentru dezvoltarea 
proprietății obștești, unii din
tre ei continuînd să fie între
ținuți de părinți. Ceea ce do
vedește că organizațiile U.T.C. 
sătești n-au folosit toate for
mele și mijloacele specifice 
pentru explicarea avantajelor 
ce decurg din stabilizarea ti
nerilor în cele mai importan
te sectoare ale muncii produc
tive, nu au desfășurat o acti
vitate continuă, perseverentă 
pentru ridicarea calificării 
profesionale • tinerilor, pen
tru asigurarea integrării lor 
în viața economică a satului.

★
Conferința, la lucrările că

reia au participat tovarășii 
Ludovic Fazekas, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., și Iosif 
Walter, secretar al C.C. al 
U.T.G., numeroși alți invitați, 
a ales apoi noile organe de 
conducere ale organizației ju
dețene. Ca prim-secretar al 
Comitetului județean Harghi
ta al U.T.G. a fost ales tova
rășul Andrei Fabian.

PETRU BRATU

ADUNARE COMEMORATIVAcu 'scriitorul NICOLAE BREBAN
• Succesul poate ucide
• Tin foarte mult la reacția 

publicului
• Capacitatea de experiență 

determină opera.
• Doresc să fac film.

mal
sau

— Romanul dv. „Animale 
bolnave" a fost amplu discutat, 
fiind foarte bine primit de cri
tici și de public. Cum suportat! 
succesul ?

— Bine. Suspectez de ipocri
zie publică pe cei ce se plîng 
de succes. Deși, e adevărat. Suc
cesul — neînțeles bine, sosit 
prea devreme sau prea tîrziu 
— poate ucide. într-un anume 
fel, evident. Adică moral.

— Ce v-a impresionat 
adine : adeziunea criticii, 
a publicului ?

— Amîndouă, Sînt afectat 
profund dc adeziunea oriticUlui, 
cînd ea se produce, dar fericit 
de cea a publicutui. Eu cred că 
un romancier trebuie să aibă, 
în primul rînd. nu știu dacă 
e bine zis „succes de public", 
în orice caz, înțelegere la pu
blic. Țin foarte mult la reacția 
publicului, a lectorului, și-ml 
aduc aminte de vremurile „ro
mantice" cînd romancierul (ilus
trat în persoana lui Liviu Re- 
breanu. Ionel Teodorescu, Ce
zar Petrescu etc.) era așteptat 
cu fiecare carte, avea un pu
blic al său. dialogul scrlitor-ci- 
titor ae făcea în forme directe, 
spontane. Aș dori ca scriitorul, 
romancierul de azi, să regăseas
că drumul spre inima și mintea 
lectorului de azi

— Ce rol acordați experien
ței de viață tn opera dv. ?

— Tot ce scriu și ceea ce voi 
avea norocul să scriu e numai

experiența mea. Cineva spune 
că vorbim nu atît de experien
ță. cît de capacitate de experi
ență. Talentul e tocmai această 
capacitate de experiență, mora
lă și epică. Existența se compu
ne din puncte de experiență 
asimilată, aș spune, care pot 
deveni moduli de tensiune, deci 
existență. Sau, altfel spus, ex
periența creează existenta nu
mai cînd se 
el înseși,

— Proiecte
— Un nou __ __ ___

definitiv „îngerul de gips", șl 
muncă efectivă ca scenarist și 
chiar ca regizor de film, la ceea 
ce se cheamă „filmele de au
tor". Doresc să fac film, ceea 
ce arată că optimismul nostru 
în această materie, atît de de» 
pus la încercare, nu a obosit 
sau, mal bine zis, mai respiră 
încă.

în municipiul Satu Mare a 
avut loc o adunare comemo
rativă organizată cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la 
moartea poetului Ady Endre. 
Despre viața si opera aces
tui cunoscut poet de limbă 
maghiară, tribun al frăției 
româno-maghiare, a vorbit 
poetul Aurel Gurghianu, re
dactor șef adjunct al revistei 
Steaua, lectorii universitari 
Lang Gustav, Gabriel Geor
gescu și profesorul Petru 
Antal. Un colectiv de actori 
al Teatrului de Nord din 
Satu Mare a recitat versuri 
din opera poetului.

O adunare comemorativă a- 
semănătoare a avut loc și în 
localitatea Ady Endr», satul 
natal al poetului.

V. MOINEAGU

Miercuri 29 ianuarie, ora 18,30, Universitatea Populară 
București, șl secția de oritică a Uniunii Artiștilor Plastici 
din Republica Socialistă România, organizează, in sala Dalles, 
Bd. N. Itălcescu 18. în cadriil ciclului „Confesiuni despre 
concepția ți activitatea mea pentru cauza artei 
o expunere pe tema „Ce ain avut cu arta". Va 
ricul ți criticul de artă Ștefan Nenițeșcu.

★
Tot sub egida Universității Populare va avea

31 ianuarie, ora 20, în Sala Dalles. Bd. N. Bălcescu. 18, o 
dezbatere pe tema : „Poate fi inspirată muzica ușoară de 
poezie 7“ Participă : George Grigoriu, H, Mălineanu, Vasile 
Veselovschl, Constantin Cîrjan, Anghel Grigoriu, Romeo 
Iorgulescu, Aurel Storin. *

Va urma un recital literar-muzical.

românești", 
vorbi lsto-

loc, vineri

proiectează asupra

de viitor 7 
roman, cu titlul

NLCOLAE BALTAG

A APĂRUTi
nr. 1/1969 al revistei
TlNĂRUL LENINIST 

Din sumar :
• Discuții, dezbateri, 

iecte î Activiști ai U.T.C. 
despre eficacitatea muncii 
lor.

D. Ioana : Secretarilor comi
tetelor U.T.C. — pregătiră 
superioară, diferențiată.

L. Petre : Ce activități oferiți 
tinerilor de la sate ?

A. Constantin : Activul U.T.C. 
— o forță dinamică.

M. Terner, A. Păun : Edu
cația politică a elevilor tn 
cercurile cu tematică spe
cială.

V. Nlcolae : O datorie de o- 
noare — pregătirea pen
tru apărarea patriei.

PE ȘANTIERUL noilor capa
cități de producție aflate în con
strucție la uzina „Industria sîr- 
mei" din Cîmpiâ Turzii, datorită 
pregătirilor de iarnă efectuate din 
timp, lucrările se desfășoară nor
mal pe aproape toate fronturile, 
chiar și în această perioadă ne
favorabilă. Ținînd seama că nol
le obiective..urmează'să1 intrer-în 
funcțiune în acest an, colectivele

de constructori și instalatori s-âu 
angajat ca în primul trimestru să 
realizeze cel puțin 22 de procen
te din sarcina anuală de plan.din sarcina anuală de plan.

SPECTACOL FESTIV

X

ÎN FEBRUARIE
PE ECRANE

Din premierele a- te cu subiect inspirat 
cestei luni vă reco
mandăm spre viziona
re următoarele :

• APOI S-A NĂS
CUT LEGENDA un 
film românesc regizat 
de Andrei Blaier du
pă un scenariu de 
Constantin Stoiciu. 
Acest cuplu cunoscut 
și prețuit din „Dimi
nețile unui băiat cu
minte" ne oferă un 
alt film de actualita-

• O nuvelă.» cu
noscutului Aitmatov 
stă la baza fimului 
PRIMUL ÎNVĂȚĂ
TOR. Tot studiourile 
sovietice ne prezintă 
în regia lui L. Saakov 
o altă ecranizare du
pă un cunoscut ro
man : PRIMĂVARA 
PE ODER.

regia u- 
cei mai 
cineaști 

postbelio

• LA EST DE E- 
DEN promis pentru 
ianuarie e reprogra- 
mat acum. Un film 
de Elia Kazan după 
un roman de John 
Steinbeck.

Astă seară în sala Operei, 
va- avea too.jin sts«ctoco| fes
tiv cu prilejul...anjverșăril Jqi 
125(deatii de la țiasterea ,lui 
George Ștephănesdu, creato
rul primelor spectacole de o- 
peră bucureștene.

Manifestarea care va avea 
loc în această seară a fost 
astfel concepută îneît să ilus
treze complexa personalitate 
a muzicianului.

Prima parte a programului 
cuprinde Simfonia I In La 
major, prima simfonie cunos
cută în istoria creației muzi
cale românești, un recital de 

lieduri de George Ștephănescu 
șl actul III din opera „Tra- 
vlata" lucrare ce s-a prezen
tat sub bagheta Iul George 
Ștephănescu în deschiderea 
primei stagiuni lirice româ
nești în anul 1885.

L S.

«

• ’«a»

1

ale că- 
„Moar- 
ciclist*, 
„Strada

• PENSIUNE 
PENTRU HOLTEI 
— un regizor ceh Jiri 
Krejci, a adaptat pen
tru ecran o comedia 
a irlandezului Sean 
O’Cassey.

,CUBA AZI*

Conferința organizației jude
țene Sălaj a U.T.C. s-a consti
tuit într-o tribună a integrării 
tineretului acestor meleaguri în 
eforturile susținute ale întregu
lui popor pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei.

în ansamblul preocupărilor 
comitetului județean al U.T.C., 
educarea prin muncă șl pentru 
muncă a tineretului, în toate 
sectoarele de activitate, a con
stituit unul din obiectivele de 
•earnă ale activității sale. Dez
baterile au relevat cu precăde
re experiența unor organizații 
puternice, cum sînt cele de la 
Depoul C.F.R. Jibou, „Silvania" 
Cehu-Silvanlei. „Sălajul" Sărmă- 
șag sau cele din cadrul C.A.P.- 
urilor Năpradea, Românești, 
Zăuani. Surduc. Lompirt. Dra- 
gu care au organizat acțiuni — 
întîlnirl ale tinerilor cu cadre 
și specialiști din conducerea în
treprinderilor, dezbaterea unor 
probleme legate de producție în 
adunările uteciștilor, organiza
rea unor consfătuiri în legătură 
cu îmbunătățirea calității pro
duselor, reducerea consumurl- 
loi specifice, păstrarea șl dez
voltarea avutului obștesc, con
cursuri pe teme profesionale.

Arpad Selek de la U.J.C.C. 
Zalău, inginerul Nlcolae Coltan 
de la exploatarea minieră ..Să
lajul" Sărmășag. Cornel Dan, 
secretarul Comitetului orășenesc 
Jibou al U.T.C.. Franclso Kulc- 
»ar, de la cooperativa meșteșu
gărească Mesesul Zalău, au re
levat Insă șl situații în care se 
manifestă o insuficientă comba
tivitate a organizațiilor de tine
ret în legătură cu neîndepllni- 
rea obligațiilor de producție, 
încălcarea disciplinei în muncă, 
Befolosirea integrală a timpului

de lucru, pătrunderea mai 
greoaie în viața de organizație 
a metodelor noi de muncă.

Teodor Ilieș, secretarul comi
tetului U.T.C. de la școala pro
fesională din Zalău, s-a refe
rit la faptul că în această im
portantă unitate unde se pre
gătesc 400 de tineri pentru a 
deveni muncitori cu un înalt 
grad de calificare, atît de ne
cesari industriei si agriculturii, 
practica de producție a elevilor 
în cadrul I.M.A. si I.A.S nu se 
desfășoară în mod corespunză
tor. conform programei, deoa
rece elevii sînt puși să îndepli
nească munci auxiliare.

Tinînd cont că volumul de in
vestiții în acest an va crește

• SĂLAJ
considerabil în județul Sălaj, 
este necesar ca pe baza sarci
nilor stabilite de către confe
rința organizației județene de 
partid, să se organizeze în co
munele si satele județului ac
țiuni pentru cunoașterea de că
tre tineri a obiectivelor ce se 
vor construi în județ, urmărind 
mobilizarea lor pe aceste șantie
re. Una dintre aceste acțiuni a 
și fost lansată în cadirul confe
rinței de către tinerii mineri 
de la Sărmășag : chemarea Îs 
întrecere adresată tinerilor de 
la exploatările miniere Surduc 
și Ip, în cadrul fazei județene 
a olimpiadei pe meserii.

Reprezentanții organizațiilor 
de tineret de Ia sate, între ca
re Nlcolae Lehene — Ruginoa- 
sa, Gheorghe Mastan — Româ- 
nașl, au arătat în cuvîntul lor

că comitetele U.T.C. pe comu
ne și sate, organizațiile și gru
pele U.T.C. din C.A.P. sînt în 
primul rînd cele care au dato
ria să asigure participarea ac
tivă a tinerilor la adunările pe 
brigăzi și cooperative care vor 
avea loc în cursul lunilor ia
nuarie și februarie.

Uteciștii din Românași au 
lansat și ei o chemare către 
toate organizațiile comunale 
U.T.C. ale județului formulînd 
obiective diverse, strîns legate 
de viața si realitățile satului. 
Scopul principal al întrecerii 
este acela al ridicării prezenței 
tineretului de la sate pe o 
treaptă mai înaltă, printr-o par
ticipare mai activă la proble
mele majore ale cooperativelor 
agricole. Inițiativa n-a rămas 
fără ecou : toate organizațiile 
U.T.C. au răspuns cu entuziasm 
chemării.

★
La lucrării» conferinței au 

participat tovarășii Laurean Tu
la!, prim-secretar al Comitetu
lui județean Sălaj la P.C.R., șl 
Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C.. care, în cuvîntul 
lor, și-au exprimat încrederea că 
tinerii județului Sălaj îșl vor 
pune în valoare întreaga lor ca
pacitate și putere de muncă, 
pentru a-șl face ilmțltă prezen
ța mai profund, mal ancorat în 
sarcinile șl realitățile județului, 
pentru realizarea importantelor 
obiective economice, culturale, 
•ociale ale perioadei Imediat ur
mătoare.

Ca prim-secretar al Comite
tului județean Sălaj al U.T.C. 
a fost ales tovarășul loan Mo
rarii.

VIOREL KABA

Teatrul Național „I.L. Ca- 
ragiaic" (sala Comedia) : 
HEIDELBERGUL DE ALTĂ
DATĂ ora 19,30; (sala 
Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI, ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : NEPOTUL LUI 
RAMEAU, ora 20 ; (sala Stu
dio) : SFÎNTUL MITICA 
BLAJINU, ora 20 ; Teatrul 
Mic : VREI SA FII NEVAS
TA MEA ? (spectacol 
O.S.T.A.), ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : VIJELIE ÎN CREN
GILE DE SASSAFRAS, ora 
19,30 ; (sala Studio) : FEDRA 
— premieră —, ora 20 ; Tea
trul Giulești : VISUL UNEI 
NOPȚI DE IARNA, ora 19,30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : ÎN
ȚELEPȚII DIN HELEM, ora 
20 ; Studioul I.A.T.C. : HED 
DA GABLER, ora 19,30 ; Tea
trul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : AVENTU
RILE LUI PLUM-PLUM. ora 
17 ; (sala din str. Academiei) : 
A FUGIT UN TREN, ora 17 ; 
Teatrul „C. Tănase" (sala Sa- 
voi) : COMICI VESTIȚI AI 
REVISTEI : N. STROE, ora 
19,30 ; (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : MEXICO-ME- 
LODY. ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu* : DE LA 
BACH LA TOM JONES, ora 
20 ; Ansamblul U.G.S.R. : SE- 
LECȚIUNI '68, or« 20:

Cadru din „La est de Eden“, un film cu 
Julie Harris fi James Dean

din viața tinerilor. In 
distribuție : Margare- 

• ta Pogonat, Ilarion 
Ciobanu, George Cal- 
boreanu, Ștefan Cio- 
botărașu, Dan Nuțu. 
Imaginea : Nicu Stan.

• PIANE MECA
NICE — în 
nuia dintre 
interesanți 
din filmul
european : Juan Anto
nio Bardem, 
rui producții 
t ca unui 
„Comicos",
mare", „Nu s-a întîm- 
plat nimic" (prezentat 
la noi sub titlul co
mercial „A trecut o 
femeie") s-au bucurat 
de sufragiile unani
me ale publicului no- 

„Piane mecanl- 
este o ecranizare 

după romanul lui 
Henry Franțois Rey 
ți are în distribuție o 
pleiadă de celebrități 
ale ecranului : Meli
na Mercouri, James 
Mason, Keiko Kishî.

• O altă ecraniza
re, după un scriitor 
norvegian T. Vesaas, 
VIAȚA ----- ’ ’
TEUS e 
polonezul 
zynski.

■ț
în holul Palatului culturii 

din Pitești a fost deschisă, 
sub auspiciile Institutului ro
mân pentru relațiile cu stră
inătatea sl Comitetul jude
țean pentru cultură șl artă, o 
expoziție de fotografii „Cuba 
azi" care prezintă aspecte ale 
dezvoltării multilaterale din 
anii republicii.

LUI MA- 
regizat de

V. Leszo

V. RAVESCU

FELDMAREȘALA
rulează la
11.30 ; 14 ;
București ivicie o,ou , n ,
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Melodia 
(orele 9 ; li

. 18,30 ; 20,45).
UN OM PENTRU ETERNITATE 

— rulează la Republica 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
21,15.

MARELE ȘARPE 
rulează la Luceafărul 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,45) Festival (orele 
10,15 ; 12,30 ; '' ■ 
21,15).

EXPRESUL
VON RYAN 

rulează la
8.30 ; 11;
21) ; Modern 
11,4» ; 14 ;

20,45) ; Exceilsior (orele 8,35 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

PANTOFUL CENUȘĂRESEI 
rulează la Victoria (orele 9 , 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 20,45).

MICA ROMANȚĂ DE VARĂ 
rulează la Capitol (orele 9,30 :
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).'

BECKET
rulează la Gloria (orele 9;

Patria (orele 9; 
16,30 ; 19 ; 21,15) ;
(orele 8,30 ; _ 11 ;

_L) , IVICIVUltl 
11,15; 13,30; 16;

14,45 ; 17 ;

(orele
18,45 ;

(orele 
18,30 ;
8,15 ; 

19,15 ;
COLONELULUI
Feroviar

13,30 ; 16 ;
(orele 

16,15 ;

(orei» 
1830 ; 
9,30 ;

»
f

18,30

12.30 ; 16 ; 19,30) ; Floreasca 
orele 9,30 ; 13 ; 16,15 ; 20).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 16 ; 
18,30) ; AVENTURA (orele 
11 ; 13,30) ; STRIGĂTUL (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 ; 
18 ; EU, EU, EU... ȘI CEI
LALȚI (orele 20,30).

TOM Șl JERRY, DACĂ 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 (orei» 
9—21 în continuare).

• Cinematografia 
«rgentiniană e pre
zentă printr-un film 
inspirat din grevele 
muncitorilor agricoli : 
ACEST PAMÎNT 
ESTE AL MEU.

• O cunoscută cîn- 
tăreâță, Rocio Dureai, 
va apare în comedia 
spaniolă BUNĂ ZIUA, 
CONTESĂ.

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează lâ GHvița (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 (orei»
15.15 ; 17,45 ; 20).

Ziua în care vin peștii 
rulează la Buzeștl 
15,30—18) ; HAIDUCII 
20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Dacia (orele
16.30 în

20,45).
PLANETA

rulează
15.30; 18); _ __
CIOARELOR (orele 20,15). 

„TREI COPII „MINUNE"
rulează la Lira (orele 15.30 : 
18 ; 20,15).

DRUMUL SPRE SATURN. 
SFIRȘITUL SATURNULUI

rulează la Giulești (orei»
15.30 ; 19).

EA VĂ RÎDE, INIMA NEBUNĂ 
NEBUNĂ, NEBUNĂ DE LEGAT

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

continuare ;

•»

EXPOZIȚIE de reprodu
ceri franțuzești de artă 
modernă. La Arhitectură, 
pe culoarele din fața deca
natului, unde se expun de 
obicei proiectele de diplo
mă cele mai bune, s-a des
chis recent o expoziție de 
valoroase reproduceri fran
țuzești de artă modernă : 
de la impresioniști la Pi
casso și B. Buffet, o galerie 
de nume și opere de eleva
tă ținută artistică care pot 
suscita și interesul altor 
studenți bucureșteni.

(orele
(orei»

8,30 ;
18,45 ;

MAIMUȚELOR 
la Unirea (orei» 

răpirea fe-

Programul emisiunii din ziua 
de marți 28 I. 1969

17.30 -M Telex T.V.
17,35 — Pentru elevi : Con

sultații la limba ro
mână (cls. XH-a) 

Tema : „Luceafărul" 
— sinteza poeziei e- 
minesciene.

18,05 — Limba engleză.
18.30 — Pentru copii : „Ro

tofei și Uscățica".
19,00 — Telejurnalul de sea

ră.
19.30 — 2 martie 1969, Din

carnetul scriitorului.
19,45 — Actualitatea econo

mică.
20,05 — Film serial pentru ti

neret : „Cutreierînd 
pămîntul" (VI).

20.30 — Setară de teatru :
„Doamna zorilor" de 
Alejandro Cassona.

22,55 — Telejurnalul de noap
te.

23,05 — închiderea emisiunii.

0
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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului de stat de dezvoltare a economiei 

naționale a Republicii Socialiste România, pe anul 1968
(Vrmare din pag. I)

sută în țesătoriile de bumbac, 
cu 12 la sută în țesătoriile de 
lină și cu 46 la sută în țesă
toriile de mătase.

Pentru optimizarea proce
selor tehnologice, programarea 
fabricației și conducerea pro
cesului de producție, în anul 
1968 s-a continuat dotarea cu 
calculatoare electronice a u- 
nor întreprinderi, cum sînt: 
combinatele siderurgice de la 
Hunedoara și de la Galați, U- 
zina „Tractorul“-Brașov, cen
tralele termoelectrice Luduș și 
Craiova. Au mai fost dotate 
cu calculatoare electronice 
Dispecerul sistemului energe
tic național, Institutul de 
Proiectări Chimice București, 
Universitatea București, Cen
trul de perfecționare a pre
gătirii cadrelor din întreprin
deri.

Au fost, de asemenea, în
zestrate cu mașini electronice 
de calcul cu program mari 
întreprinderi industriale, in
stitute de proiectări și cerce
tări științifice.

Concomitent cu creșterea 
producției în anul 1968 s-au 
realizat produse cu caracte
ristici superioare, s-a diver
sificat producția în funcție de 
noile cerințe ale economiei 
naționale. Industria construc
toare de mașini și-a lărgit no
menclatorul de produse prin 
asimilarea in fabricație a pes
te 500 mașini, utilaje, insta
lații și aparate de tehnicitate 
ridicată. Au fost puse în fa
bricație : noi tipuri de strun
guri paralele, mașini de pre- 

crat roți dințate, locomotive 
•iJiesel hidraulice de 150—250 
C.P. cu ecartament normal, 
vagon de marfă cu capaci
tate de 56 tone pentru trans
portat piese lungi, vagon de 
marfă cu capacitate de 60 
tone pentru exploatare în 
condiții tropicale, cargoul mi
neralier de 10200—12500 tdw, 
noi tipuri de tractoare și ma
șini agricole.

în anul 1968 a intrat în 
funcțiune Uzina de autoturis
me Pitești și a început pro
ducția primului autoturism ro
mânesc — „Dacia 1100".

în industria electrotehnică 
s-au pus în fabricație noi ti
puri de elemente electronice 
de automatizare, autotransfor- 
matorul de 100 M.V.A.—220 kV, 
tipuri noi de motoare elec
trice asincrone, un nou tip de 
centrală telefonică automată. 
S-a trecut la fabricarea ma
șinilor mecanice de calcul cu 
mai multe operații.

în industria bunurilor de 
consum au fost produse noi

II. AGRICULTURA
Șl SILVICULTURA

în anul 1968 au fost obți
nute rezultate bune în dez
voltarea bazei tehnice-mate- 
riale a agriculturii, în crește
rea gradului de mecanizare și 
chimizare a producției.

Cu toate condițiile nefavo
rabile determinate de seceta 
care a cuprins o mare parte 
a țării, producția agricolă rea
lizată în anul 1968 a satisfăcut 
nevoile de consum ale popu
lației, ale industriei și alte ne
voi ale economiei naționale.

Comparativ cu media anua
lă din perioada 1961—1965, 
producția globală agricolă 
realizată în medie în primii 
trei ani ai cincinalului a fost 
naai mare cu circa 24 la sută.

în anul care a trecut, s-au 
generalizat noile forme de or
ganizare ale întreprinderilor 
agricole de stat, s-au reorga
nizat stațiunile de mașini și 
tractoare din unități bugetare 
în întreprinderi pentru meca
nizarea agriculturii, care își 
desfășoară activitatea pe baza 
principiilor gestiunii econo
mice proprii, a continuat ac
țiunea de consolidare econo- 
mico-organizatorică a coope
rativelor agricole de produc
ție, ceea ce a determinat o 
mai bună valorificare a po
tențialului material și uman 
existent în aceste unități și 
creșterea eficienței activității 
economice.

Pentru lărgirea și moderni
zarea bazei tehnice-materiale 
a agriculturii s-au alocat în 
anul 1968 investiții din fondu
rile centralizate ale statului în 
valoare de 6,8 miliarde lei, cu 
13,9 la sută mai mult decât în 
anul 1967.

Agricultura a fost dotată în 
anul 1968 cu peste 8 500 trac
toare fizice. 2 300 semănători 
mecanice, 7 800 combine pentru 
pâioase și porumb, precum și 
cu alte mașini noi, perfecțio
nate, care au asigurat in conti
nuare extinderea și diversifi
carea mecanizării lucrărilor 
agricole. Suprafața arabilă ce 

sortimente de țesături din fi
bre naturale în amestec cu fi
bre sintetice și s-a lărgit sor
timentul de tricotaje, confec
ții, încălțăminte, obiecte de uz 
casnic.

A crescut gradul de prelu
crare și valorificare a unor 
materii prime și materiale de 
bază. Valoarea produselor ob
ținute dintr-o tonă de țiței 
prelucrat a crescut față de ni
velul realizat în 1965 cu 8,4 
la sută, ceea ce echivalează 
cu o producție obținută din- 
tr-un milion tone țiței. De a- 
semenea, valoarea produselor 
realizate în anul 1968 dintr-o 
tonă de metal a crescut cu 
peste 20 la sută față de 1965, 
iar cea obținută dintr-un me
tru cub de masă lemnoasă 
exploatată cu 15 la sută.

A fost realizată o economie 
de metal de peste 12000 tone, 
prin reducerea consumului 
specific de laminate în spe
cial la producția de autoca
mioane basculante, cazane de 
abur industriale, remorci auto 
pe 2 axe, semănători. De a- 
semenea, prin diminuarea con
sumurilor specifice la o serie 
de produse s-au economisit 
circa 40000 mc material lem
nos.

Productivitatea muncii în 
industrie a crescut cu 6,8 la 
sută, planul fiind depășit. Pe 
seama creșterii productivității 
muncii s-a obținut aproape 
două treimi din sporul total al 
producției industriale.

Prețul de cost al produc
ției marfă în industrie a fost 
redus față de prețul de cost 
mediu din anul 1967 cu a- 
proape 2 la sută, realizîn- 
du-se economii în valoare de 
peste 3 miliarde lei.

Activitatea de cercetare 
științifică desfășurată în anul 
1968 a contribuit la rezolva
rea unor probleme privind 
lărgirea bazei de materii pri
me, valorificarea resurselor 
naturale, introducerea de noi 
tehnologii în producție, reali
zarea de noi mașini, agregate, 
instalații, aparatură, îmbună
tățirea calității produselor și 
alitele.

Dintre cercetările mai im
portante încheiate în anul 1968 
se remarcă cele referitoare la 
elaborarea unor procedee 
pentru fabricarea de noi ti
puri de oțeluri aliate, colo- 
ranți, medicamente, cataliza
tori și aditivi, cimenturi cu 
întărire rapidă de calitate su
perioară, noi piese din ferite 
pentru radio-receptoare și te
levizoare, condensatori de for
ță.

revine în medie pe un tractor 
fizic a scăzut de Ia 121 ha în 
1965 la 102 ha în 1968, iar su
prafața de cereale păioase ce 
revine pe o combină de la 94 
ha la 71 ha.

In întreprinderile agricole 
de stat au fost date în folo
sință în anul 1968 noi complexe 
de creștere și îngrășare indus
trială a porcinelor cu o capa
citate de 72 mii capete, îngră- 
șătorii de taurine cu o capaci
tate de 12 mii capete, com
plexe avicole cu o capacitate 
de 400 mii locuri pui și 678 
mii locuri găini. De asemenea, 
au intrat în funcțiune 4 fabrici 
de nutrețuri combinate, 101 ha 
sere legumicole și alte obiec
tive.

Din fondurile proprii și din 
creditele acordate de stat, coo
perativele agricole de produc
ție au construit 762 grajduri de 
bovine și cabaline cu o capaci
tate de 70,6 mii capete, 449 
îngrășătorii și maternități 
pentru porcine cu o capacitate 
de 76,2 mii capete, 370 saivane 
pentru oi, 78 ha sere.

La sfîrșitul anului suprafața 
ocupată de sere în unitățile 
agricole socialiste era de 
367 ha.

întreprinderile pentru meca
nizarea agriculturii și-au înde
plinit planul volumului de lu
crări în proporție de 100,1 la 
sută.

în anul 1968 agricultura a 
folosit aproape 490 000 tone 
îngrășăminte chimice (sub
stanță activă) cu 11 la sută 
mai mult decît în anul prece
dent.

Planul de punere în func
țiune a suprafețelor amenajate 
pentru irigat în primii trei ani 
ai cincinalului s-a realizat nu
mai în proporție de 86 la sută, 
în cursul anului 1968 s-au 
efectuat amenajări noi pentru 
irigații pe o suprafață de 137 
mii ha. din care 83 mii ha în 
cooperativele agricole de pro
ducție. Suprafața amenajată 
pentru irigat a ajuns la sfîrși

tul anului 1968 la 530 mii ha.
în sectorul vîtipomicol, s-a 

plantat în masiv o suprafață 
de 16 mii ha cu viță de vie 
și 12 mii ha cu pomi fructi
feri.

în anul 1968 agricultura a 
primit un număr însemnat de 
ingineri, tehnicieni și alți spe
cialiști agricoli ; la sfîrșitul 
anului își desfășurau activita
tea în unitățile agricole socia
liste peste 30 mii specialiști 
agricoli din care 15 mii cu 
pregătire superioară.

Datorită dezvoltării bazei 
tehnhce a agriculturii și a mă
surilor întreprinse pentru com

Cereale boabe 12 427,5 114,2
— grîu-secară 4 880,2 110,5
— porumb 6 780,0 115,8
Floarea soarelui 726.5 144,2
Sfeclă de zahăr 3 700,0 129,1
Cartofi 3 656,4 140,6
Legume 2 300,0 138,8
Struguri 1 180,0 130,0

114,2fructe 1 033,8

Potrivit recensămîntului a- rie 1969 situația efectivelor de 
nimalelor, la data de 3 ianua- animale se prezintă astfel :

— mii capete
Efectivul 
existent 

la 3.1.1969
Efectivul de la 3.1.1969 

față de :
3.1.1965 3.1.1968

Bovine — total 5 130,7 + 374,8 — 201,5
din care :
— vaci și juninci 2 458,0 + 248,7 — 70.3

Porcine — total 5 831.8 — 201,7 + 80,2
din care :
— scroafe de prăsilă 564,1 4- 12,3 4- 26,2

Ovine — total 14 282,5 4- 1 548,1 — 97,7
din care :
— oi și mioare 10 764,9 4- 1490,2 — 88,7

Producția animală realizată 
în anul 1968 de întreprinderi
le agricole de stat și coopera
tivele agricole de producție a 
fost, în comparație cu anul 
1967 de 102,9 la sută la carne, 
de 107,9 la sută la lînă, de 96,1 
la sută la lapte, de 125,4 la 
sută la ouă.

III. TRANSPORTURI
Șl TELECOMUNICAȚII

în ramura transporturi acti
vitatea s-a extins ca urmare 
a dezvoltării economiei națio
nale, continuîndu-se în ace
lași timp acțiunea de moder
nizare și perfecționare a trans
portului. Planul la mărfuri 
transportate a fost îndeplinit 
în proporție de 100,3 la sută.

în cursul anului 1968 căile 
ferate au fost înzestrate cu 
77 locomotive Diesel electrice 
de 2100 C.P., 10 locomotive
electrice de 6950 C.P., 41 loco
motive Diesel și Diesel hi
draulice, 4055 vagoane de mar
fă de cale normală în echiva
lent 4 osii, 144 vagoane de că
lători ; s-a terminat electrifi
carea liniei de cale ferată 
București—Brașov. Transpor
turile efectuate cu tracțiune 
Diesel și electrică au repre
zentat 68 la sută din volumul 
total al transporturilor de 
mărfuri și călători. Au conti
nuat lucrările de electrificare 
a liniei de cale ferată Craio
va — Caransebeș — Clinic — 
Reșița și acțiunea de moder
nizare și automatizare a pro
ceselor de exploatare ferovia
ră și s-au efectuat noi lucrări 
de sistematizare și centraliza
re electrodinamică în stații de 
cale ferată printre care : Baia 
Mare, Simeria-Triaj, Piatra 
Olt, Cîlnic, Titu, Brașov-Triaj.

Parcul auto de deservire ge
nerală a fost înzestrat cu a- 
proape 5 300 autocamioane și 
autobasculante și peste 820 
autobuze.

în anul 1968 au continuat 
lucrările pentru construirea

IV. INVESTIȚII — 
CONSTRUCȚII

Volumul total al investiții
lor din fondurile centralizate 
ale statului în anul 1968 a în
sumat 58,1 miliarde lei, fiind 
cu 11,1 la sută mai mare decît 
în anul precedent.

Fonduri importante de in
vestiții au fost alocate indu
striei energiei electrice, com
bustibilului, metalurgiei, con
strucțiilor de mașini, chimiei, 
care luate împreună însumea
ză circa trei pătrimi din vo
lumul investițiilor din indus
trie. în industria ușoară și a- 
limentară pentru crearea de 

baterea efectelor secetei, în
treprinderile agricole de stat 
au obținut o producție medie 
la ha de grîu-secară de peste 
2 400 kg. la porumb de aproape 
2 900 kg, la struguri de peste 
6 300 kg, iar cooperativele agri
cole de producție la grîu-se
cară de aproape 1 600 kg, la 
porumb de aproape 2 000 kg, 
la sfeclă de zahăr de peste 
20 000 kg și la cartofi de toam
nă de 13 000 kg.

Producția principalelor pro
duse vegetale obținută în anul 
1963, comparativ cu media a- 
nilor 1961—1965, se prezintă 
astfel :

mii tone în procente față 
de media aniloi 

1981—1965

în silvicultură s-au executat 
lucrări de împăduriri pe o 
suprafață de 53 mii ha, planul 
fiind îndeplinit în proporție 
de 101,7 la sută. în plantațiile 
tinere create prin împăduriri 
s-au executat lucrări de între
ținere pe o suprafață de 
306 mii ha.

podului peste Dunăre din zona 
Giurgeni — Vadul Oii și a în
ceput construcția noului drum 
național București — Pitești ; 
totodată au fost modernizate 
drumuri naționale pe o lungi
me de 336 km.

Prin dotarea cu noi nave 
capacitatea totală a flotei ma
ritime comerciale era la sfîr
șitul anului 1968 de circa 
484 000 tdw, cu 53 050 tdw mai 
mult decît în anul precedent.

în transportul aerian, s-a în
registrat o creștere a număru
lui de călători transportați cu 
17 la sută. Flota aeriană pen
tru călători a fost înzestrată 
cu noi mijloace de transport 
de mare viteză. Au continuat 
lucrările pentru construcția 
aeroportului internațional de 
la Otopeni; s-au dat în ex
ploatare pistele betonate de la 
aeroporturile Iași, Tîrgu Mu
reș, s-au executat noi con
strucții și amenajări pentru 
aeroportul M. Kogălniceanu 
•— Constanța.

Telecomunicațiile au con
tinuat să se dezvolte prin ex
tinderea și perfecționarea ba
zei tehnice-materiale, punîn- 
du-se în funcțiune noi obiec
tive, printre care stațiile de te
leviziune Moldova și Maramu
reș, radioreleul București — 
Galați — Constanța, s-au 
terminat lucrările la centrala 
semiautomată internațională.

în anul 1968 a fost extinsă 
rețeaua telefonică interurbană 
automată și în localitățile: 
Ploiești, Bacău, Cluj, Sibiu, 
Craiova, Timișoara, Pitești, 
Mangalia.

noi capacități de producție și 
pentru modernizarea și reuti- 
larea celor existente au fost 
investite 4,3 miliarde lei.

în anul 1968 au continuat 
lucrările de construcții pe 
marile șantiere ale țării, o- 
biective economice importante 
ale cincinalului: sistemul hi
droenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier", Centrala 
termoelectrică de la Deva, Hi
drocentrala de pe Lotru, Com
binatul siderurgie Galați, 

Rafinăria Pitești, Combinatul 
chimic Rîmnicu Vîlcea, Com
binatul petrochimic Pitești, 
Uzina de mașini grele Bucu
rești. De asemenea, au con
tinuat lucrările la Fabrica de 
talpă și încălțăminte de cau
ciuc Drăgășani, Fabrica de 
articole tehnice din cauciuc 
Pitești, Fabrica de conserve 
de legume și fructe Calafat, 
Fabrica de produse lactate 
Ploiești.

Totodată au fost începute 
lucrările la un număr însem
nat de obiective noi ale pla
nului cincinal, printre care : 
laminorul de benzi la rece 
din cadrul Combinatului side
rurgic Galați, Fabrica de fri
gidere Găești, Fabrica de ci
nescoape București, instalația 
de fibre artificiale la Combi
natul de fibre artificiale Brăi
la, fabricile de cărămizi din 
Tîrgu Jiu, Zalău și Buzău, 
Fabrica de tricotaje Miercu
rea Ciuc, Fabrica de confecții 
Tîrgu Secuiesc, Fabrica de 
conserve de legume și fructe 
Turnu Măgurele, Fabrica de 
ulei Constanța, fabricile de 
produse lactate de la Brăila,

V. CIRCULAȚIA

MĂRFURILOR
în anul 1968 s-au vîndut 

prin unitățile comerțului so
cialist mărfuri în valoare de 
84,2 miliarde lei, planul fiind 
depășit cu 297 milioane lei. 
Ca urmare a diversificării 
producției, a fost îmbunătățit 
fondul de mărfuri, fiind des
făcute prin comerț un număr 
important de noi sortimente 
de produse alimentare și ne
alimentare. Față de anul pre

Volumul Anul 1968 în
U.M. desfacerilor e/o față de:

1965 1967
Carne — total mii tone 193,2 123,4 106,1
Preparate din carne mii tone 78,1 144,3 114,2
Ulei mii tone 130,4 113,9 109,4
Unt mii tone 11,2 108,5 103,5
Lapte mii hl. 3645,9 145,9 110.0
Brînzeturi mii tone 48,2 126,9 107,8
Zahăr mii tone 218,0 115,0 105,1
Produse zaharoase mii tone 73,7 125,0 105,1
Pîine albă mii tone 292,3 136,4 108,3
Paste făinoase mii tone 41,4 108,6 108,3
Pește mii tone 36,6 134,2 110,1
Conserve și semicon-

serve de pește mii tone 22,9 109,9 103,7
Bere mii hi. 3474,0 130,4 107,3
Țesături total mii. lei 5809,1 113,6 103,8
Tricotaje mii. lei 3614,0 140,1 110,3
Confecții mii. lei 5866.0 143,2 110,2
încălțăminte — total mii. lei 3773,4 127,0 107,5
Televizoare mii buc. 215,6 135,4 93,4
Mașini electrice

de spălat rufe
pentru uz casnic mii buc. 104,9 124,4 108,7

Frigidere mii buc. 154,4 131,6 117,7
Mobilă mii. lei 2648,4 140,3 109,4

în anul 1968 s-a dezvoltat 
baza tehnico-materială a co
merțului prin creșterea supra
feței comerciale cu 160 000 mp, 
s-a extins autoservirea și li
vrarea la domiciliu pe bază de 
comenzi, ceea ce a influențat 
pozitiv desfacerile de mărfuri.

S-a dezvoltat turismul in
ternațional ; în anul 1968

VI. NIVELUL DE TRAI 
MATERIAL
Șl CULTURAL

Populația țării a fost la 
sfîrșitul anului 1968 de 
19 880 000 locuitori, înregistrînd 
In ultimii trei ani un spor de 
aproape 800 000 locuitori. Dez
voltarea ascendentă a econo
miei naționale a permis crearea 
de noi locuri de muncă ; nu
mărul salariaților din econo
mia națională a ajuns în 1968 
la 4 779 500, cu aproape o ju
mătate de milion mai mult 
decît în 1965 și cu 100 000 mai 
mult ca în 1967, ceea ce a de

CONSILIUL COMITETUL DE STAT
ECONOMIC AL PLANIFICĂRII

DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ

Iași, Luduș, fabricile de bere 
de la Craiova și Constanța, 
complexele de la Suceava și 
Baldovlnești pentru creșterea 
și îngrășarea industrială a 
porcilor.

Valoarea fondurilor fixe 
nuse în funcțiune în anul 1968 
a fost de 47,9 miliarde lei, cu 
12,7 la sută mai mare decît 
în anul 1967. Planul departa
mental de punere în funcțiu
ne a fondurilor fixe nu a fost 
îndeplinit; au rămas nepuse 
în funcțiune unele capacități 
și obiective la ministerele: 
Industriei Chimice, Industriei 
Alimentare, Economiei Fo
restiere, Ia Consiliul Superior 
al Agriculturii, precum și la 
consiliile populare județene.

Față de anul 1967 producția 
de construcții-montaj a cres
cut cu 13,2 la sută. S-a in
tensificat ritmul de industria
lizare a construcțiilor prin 
punerea la dispoziția șantie
relor a unor cantități sporite 
de prefabricate și utilaje, s-a 
mărit gradul de mecanizare 
a lucrărilor, s-a îmbunătățit 
calitatea construcțiilor.

cedent, volumul total al des
facerilor de mărfuri a crescut 
cu 8,8 la sută, cu 7 la sută 
la mărfuri alimentare (inclu
siv alimentația publică) și cu 
10,4 Ia sută la mărfuri neali
mentare.

Desfacerile de mărfuri cu 
amănuntul prin comerțul so
cialist în anul 1968, compara
tiv cu anii 1965 și 1967, se 
prezintă astfel:

România a fost vizitată de 
1 450 mii turiști, cu 250 mii 
mai mulți decît în anul 1967.

în anul 1968 planul de co
merț exterior a fost îndeplinit. 
Ritmul mediu anual de creș
tere al comerțului exterior în 
perioada 1966—1968 a fost de 
11,8 la sută.

terminat o creștere sensibilă a 
ponderii veniturilor din sala
rii în totalul veniturilor 
populației. A avut loc o spo
rire a numărului de persoane 
salariate în cadrul familiilor 
de salariați și al familiilor de 
țărani, cu urmări pozitive 
asupra creșterii veniturilor 
medii pe o familie.

Pe baza creșterii venitului 
național și a asigurării unei 
proporții corespunzătoare în

tre fondul de consum și fondul 
de acumulare s-au creat con
diții pentru ridicarea, în con
tinuare, a nivelului de trai, 
pentru creșterea veniturilor 
individuale ale populației și a 
fondurilor sociale de con
sum. Venitul național a cres
cut cu 7,0 la sută față de 1967 
și cu 26,2 la sută față de 1965, 
iar fondul de consum a crescut 
cu circa 6 la sută față de 1967 
și cu circa 23 Ia sută față 
de 1965.

Sporirea numărului salaria- 
țiior din economia națională 
și creșterea salariului mediu 
au determinat mărirea veni
turilor din salarii. Veniturile 
bănești ale familiilor de sala
riați au fost în anul 1968 cu 
8,0 la sută mai mari decît în

1965 1967 1968
— milioane Iei —

învățămînt 6 533 7 416 7 800
Cultură, artă și știință 2173 2 594 2 811
Sănătate și asistență

socială 5 007 5 647 6 224
Asigurări social» 5 195 7 986 9 508
Ajutorul de stat

pentru copii 2 715 2 992 3 240

Datorită sporirii cheltuieli
lor social-culturale au fost a- 
sigurate condiții mai bune 
pentru dezvoltarea continuă a 
învățămîntului, culturii, artei, 
științei și ocrotirii sănătății.

A sporit baza materială a 
învățămîntului de toate gra
dele și în special a învățămîn
tului superior. în anul 1968 au 
fost date în folosință în învă- 
țămîntul de cultură generală, 
mediu, profesional și tehnic 
peste 1 900 săli de clasă, s-au 
construit peste 32 000 mp su
prafață destinată spațiilor de 
învățămînt superior la Bucu
rești și Iași, 6 cămine studen
țești cu o capacitate de peste 
2 700 locuri și 2 cantine stu
dențești cu o capacitate da 
deservire pentru 6 000 persoa
ne. Au continuat lucrările 
pentru construcția Institutului 
Politehnic și pentru extinde
rea construcției la Academia 
de Studii Economice.

Au sporit sistematic cheltu
ielile statului ce revin în me
die anual pentru un elev din 
școlile de cultură generală de 
la 1040 lei, în 1965, la 1 190 
lei în 1968 ; pentru un student 
de Ia 10 405 lei în 1965 la 
11 800 Iei în 1968. întregul în
vățămînt este gratuit.

în anul școlar 1968/1969 au 
fost cuprinși 3,3 milioane elevi 
în învățămîntul de cultură ge
nerală, 249,6 mii elevi în în
vățămîntul profesional, 141,9 
mii în liceele de specialitate, 
școlile tehnice și postliceale și 
147,6 mii studenți ; fiecare al 
cincilea locuitor este elev sau 
student.

Numărul cadrelor didactice 
pentru pregătirea școlară și 
universitară a fost în anul 
școlar 1968/1969 de 182 mii, 
cu 9,4 mii mai mult decît în 
anul școlar 1965/1966.

învățămîntul a dat econo
miei naționale un număr de 
peste 119 mii cadre : 71 mii
muncitori calificați prin școli, 
peste 25 mii cadre cu pregăti
re medie de specialitate și a- 
proape 23 mii cadre cu pre
gătire superioară.

în anul 1968 au fost con
struite noi așezăminte de cul
tură ; se continuă lucrările 
pentru construcția Teatrului 
Național din București, pre
cum și a'lL noului centru de 
televiziune.

S-a dezvoltat activitatea în 
domeniul cinematografiei, ra
dioului și televiziunii, precum 
și al presei. Numărul specta
torilor la cinematografe a fost 
în 1968 de 204 milioane, iar 
la teatre și instituții muzica
le de 12,6 milioane; numărul 
abonamentelor la televiziune 
a ajuns la 1115 mii, cu 22 la 
sută mai mult ca în 1967. Au 
fost editate 3 800 titluri de 
cărți cu un tiraj de 72,3 mili
oane exemplare ; a sporit nu
mărul organelor de presă lo
cale.

Instituțiile medico-sanitare 
au prestat un volum mai mare . 
de servicii populației. Datorită 
alocațiilor tot mai mari de la 
bugetul de stat pentru sănă
tate și asistență socială, au 
crescut cheltuielile medii a-

1967 și cu 33,3 Ia sută față de 
1965. Ga urmare a creșterii 
veniturilor obținute din munca 
în cooperativele agricole de 
producție, a vînzărilor de pro
duse agroalimentare, venituri
le bănești ale familiilor de ță
rani au sporit cu 7,9 la sută 
față de 1967 și cu 25,2 la sută 
față de 1965.

în anul 1968 cheltuielile 
social-culturale finanțate de la 
bugetul de stat s-au ridicat la 
suma de 30,7 miliarde lei, cu 
3 miliarde lei mai mult decît 
în 1967 și cu 8,3 miliarde lei 
mai mult decît în 1965.

Cheltuielile bugetului de stat 
pentru finanțarea principale
lor acțiuni social-culturale au 
fost în anii 1965, 1967 și 1968 
repartizate astfel :

nuale pe un pat. Astfel 
în casele de naștere cheltuie
lile statului au fost în 1965 de 
4 330 lei, iar în 1968 au ajuns 
la 6 890 Iei; în creșe, cheltuie
lile medii anuale pe un pat 
s-au mărit de la 4 500 lei în 
1965 la 4 940 lei în 1968, iar în 
spitale cheltuielile pe un pat 
au crescut de la 22 500 lei în 
1965 la 23 700 lei în 1968. A 
crescut numărul medicilor a- 
jungînd la sfîrșitul anului 
1968 la 31 000. A continuat ac
țiunea de utilare și moderni
zare a unităților medico- 
sanitare existente și au fost 
date în folosință noi spații de 
spitalizare. Numărul paturilor 
de asistență medicală a sporit 
cu 14 500, respectiv cu 10 la 
sută față de 1965.

S-au creat condiții mal 
bune pentru odihna oamenilor 
muncii. Concediul minim a 
fost mărit de la 12 zile la 15 
zile lucrătoare, durata conce
diului mediu pe un salariat a 
ajuns la 20,8 zile lucrătoare 
față de 17 zile în 1965. Au fost 
date în folosință peste 4 000 
locuri în hotelurile turistice, 
precum și alte spații în noile 
amenajări turistice de pe lito
ral și de la munte. în anul 
1968 circa 770 mii persoane 
și-au petrecut concediul și au 
urmat tratamente în casele de 
odihnă și sanatoriile din sta
țiunile balneoclimaterice.

Aproape 400 000 locuitori 
s-au mutat în cele 111 700 lo
cuințe noi construite, din care 
circa 52 300 apartamente din 
fondurile statului.

Ca urmare a investițiilor 
din fondurile centralizate ale 
statului, rețeaua de distribui
re a apei potabile s-a mărit 
cu 230 km., de canalizare cu 
131 km, de gaze cu 130 km, 
de termoficare cu aproape 
50 km. A continuat acțiunea 
de extindere a electrificării 
satelor : au fost electrificate 
încă 880 sate.

★
Realizările obținute în cursul 

anului 1968 demonstrează ho- 
tărîrea unanimă cu care cla
sa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, toți oamenii 
muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, ur
mează cu consecvență politica 
partidului, transpun în viață 
programul elaborat de Con
gresul al IX-lea și măsurile 
stabilite de Conferința Națio
nală a Partidului Comunist 
Român, menite să ridice pa
tria noastră socialistă pe trep
te noi, de civilizație și pro
gres.

Succesele obținute anul tre
cut constituie un puternic sti
mulent pentru oamenii mun
cii, angajați în îndeplinirea 
obiectivelor planului pe anul 
1969 — cel de-al patrulea an 
al cincinalului.

Angajamentele colectivelor 
de oameni ai muncii în în
trecerea pentru îndeplinirea 
și depășirea planului pe anul 
1969, constituie expresia voin
ței întregului popor de a reali
za cu succes politica partidu
lui de desăvîrșire a construc
ției socialismului în patria 
noastră — Republica Socialistă 
România.
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ECOURILE PUTERNICE, OPTIMISTE ALE
ACTUALITĂȚII SOCIALISTE SĂ - 
INVADEZE" FILMUL ROMÂNESC!

Fac parte dintre regizorii 
de film, nu foarte multi, 
care nu se „învață minte". 
Adică dintre cei care fac, si 
vor să mai facă, filme de 
actualitate. Gîndesc anacro
nic despre viitorul filmului 
românesc 
rece în 
bănești si 
gătură cu 
cinematografia de la 
tea 7 Mă încăpătînez ridicol 
în a demonstra că nu copro
ducțiile în 
creat cinematografia 
tică sau italiană 
(sau oricare alta) 7 
proiecte de actualitate 
tr-o aerie 
sl rar. ca 
explic.

Tentația 
re-1 trăiesc este ase de mare, 
de profundă si specific fll- 
mică, lncît mă simt real
mente emoționat de tot ce 
se petrece în jurul meu. si 
mă încearcă un sentiment 
de umilință cînd nu pot cu
prinde totul. Mă pasionează 
mal ales transformările ce 
se petrec în oameni, deveni
rea lor sinuoasă dar certă 
care are loc odată cu ceea 
ce el construiesc, odată cu 
miraculoasa schimbare a în
fățișării tării. După un 
drum cu autobuzul munci
torilor, de la Corbenl la ba
rajul hidrocentralei de pe 
Argeș, cînd pe muncitori îl 
Interesează ce s-a lucrat în 
noaptea respectivă iar pe 
mine ce gîndesc ei. mi-e im
posibil să mă întorc acasă 
si să proiectez o povestioară 
„spectaculoasă** din 
XIV cu „dragoste1* 
mlsm*. pasă-mi-te 
„distreze" pe el.

Există un puls al 
mltor prin Intensitatea 
pe care am căutat să-l pre
zint în ultimele mele filme, 
niște mutatli în conștiința 
oamenilor, greu de imagi
nat. Actualitatea se pretin
de în opera 
detalii aparent mai 
Am urmărit 
colinele mal multor bascu
lante. cărțile din 
dormitoarelor, ora de masă, 
munca Imensă sl discretă, 
gratia reconfortantă a odih
nei si. mal presus de toate, 
încrederea în timpul pe 
care-1 trăiesc sl-1 creează. 
Am descoperit peste tot 
poezia soolalismnlui. După 
ce ne terminam filmarea 
(tot un fel de lucru) alături 
de eel care stăvileau Dună
rea. într-un impresionant 
tablou al deciziei sl al dă
ruirii. care ne domina prin 
firesc, prin cotidian, prin 
jena pe care o descoperam

pentru că rămîn 
fata argumentelor 
de tradiție în le- 
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la cel pe care-1 admiram 
(pentru că lor li se pare to
tul firesc și simplu), mi-era 
foarte greu să-i invit la o 
premieră cu Winetou, în 
chipul unul actor de-al nos
tru mîhnit că mușchii trupu
lui său nu mal ascultă de 
comenzile regizorului se
cund.

Mă suspectez pentru o 
clipă că-mi place nellnis- 
tea-ml mărturisită si devin 
la rindul meu o problemă 
de actualitate. Numai de su
biecte nu duc lipsă. Dificul
tatea constă unsori tocmai 
In multitudinea aspectelor 
de vieți ce se cer exprimate. 
De aceea divaghez uneori 
cu sete prin locurile pe care 
le prezint sl nu pot să nu 
mă opresc la flecare om ca- 
re-mi apare în „cadru". A- 
devărul vieții îmi pretinde 
sinceritate față de mine ți 
selecție. Există aspecte care 
cuprind sensuri majore, lor 
le voi face loc în 
mele pentru că mă 
sează frămlntările ce 
prezintă sl nu izolate 
se de import, fără semnifi
cație. Prin fata unui cine
matograf. cîtiva tineri îmi 
„ghicesc" interesul pentru 
vreo „Angelică" sl vor să 
ml-1 speculeze. N-am să-1 
trec în planul patru al vii
torului meu film cu tineri, 
sînt convins că mîine-poi- 
mîine. o să-i la în prlm-plan 
miliția. Strada însă, cu ceea 
ce înseamnă ea expresie a 
unei stări febrile a activită
ții, calma ei bucurie. încol
țește detalii cu sens. Un 
scriitor străin, care a văzut 
în Franța cîteva filme româ
nești si care vizitase în 
urmă cu cîtiva ani tara 
noastră. îmi spunea că a re- 
întîlnit pe peliculă zîmbetul, 
acea bucurie ți credință op
timistă ce l-a emoționat 
cînd a descoperit-o prima 
oară în ochii oamenilor noș
tri. Acest optimism își are ră
dăcini sigure în conștiința 
limpede a viitorului pe care 
îl clădim cu siguranță, în a- 
deziunea totală pe care o a- 
cordăm celui care ne con
duce destinele — Partidul 
Comunist Român.

Marile transformări 
conștiința oamenilor nu re
zultă fără dificultăți. fără 
rezistente, evoluția lor nu e 
limpede șl roză. Oamenii 
sînt foarte diferiți, zgura 
decantată de mizeria trecu
tă mal persistă uneori Iar 
filmul de actualitate nu poa
te evita lupta ce se dă în 
oameni, pentru continua lor

filmele 
lntere- 
ne re- 
angoa-

din

perfecționare. Efortul con
temporanilor mei spre auto- 
depășire. neliniștea lor au
tentică In fata cerințelor 
timpului creează probleme 
de o acută actualitate. Am 
urmărit cîndva dificultatea 
cu care un tînăr inginer, 
care nu-țl dovedise încă stă- 
pînirea meseriei, s-a apro
piat de muncitorii din sec
ția uzinei la care fusese re
partizat. Apoi, după un scurt 
răstimp calda manifestare 
de încredere a muncitorilor, 
după ce l-au cunoscut mai 
bine pe tlnărul absolvent, 
primul pahar de vin băut 
Împreună seara după termi
narea lucrului, după ce se 
acuzaseră telefonic soției 
inginerului pentru întârzie
rea eventuală a acestuia. 
Astăzi tînărul conduce o 
secție Importantă a uzinei 
respective, e foarte iubit de 
muncitori, stă plnă tîrzlu 
noaptea la lucru sl nu-țl 
poate închipui că ar putea 
face altfel. Dar as încheia 
neapărat capitalul, dacă n-as 
menționa că soția Iul a di
vorțat de el de mult, voia 
„să-ți trăiască tinerețea". 
Nimeni n-a reușit să-1 ex
plice că tinerețea Ingineru
lui însemna dăruirea el e- 
fortulul general. conștiința 
că exiști în acest efort. în
țelegerea aceasta mare $1 
nouă pentru munca ce-ti a- 
partlne nu e încă la înde- 
mîna oricui. Drumul spre ea 
mă preocupă să-1 descopăr 
ți să-1 prezint oamenilor 
fără să ocolesc dificultățile 
ce se ivesc în credința fer
mă că vor rezulta 
guri" spirituale care 
flecte relațiile noi 
oameni. Interesul 
viata celui de lîngă tine de
vine astfel o necesitate șl 
capătă formele cele mai vil, 
mal deosebite. Am urmărit 
o dată Ia o cooperativă a- 
grlcolă dintr-un sat dobro
gean pe președintele aces
teia ocupîndu-se planificat 
de alungarea singurătății u- 
nuf învățător. Acesta se izo
lase din niște cauze mărun
te sl începuse să bea. Sl nu 
știu cum. printre probleme
le legate de Irigație sl mal 
mult grfu la hectar omul a- 
cela deosebit. președintele, 
se preocupa de „recupera
rea" acelui om.

Pejte tot în jur găsești 
noul, tentant sl nespus încă. 
Sl peste toate domină Ima
ginea celui care conduce în 
înțelepciune destinele pa
triei noastre: Partidul Co
munist Român. Mergeam cu

„câștl- 
să re- 
dlntre 

pentru
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părtaș *► 
care știe că toate ,► 
în patria noastră

fundă emoție si caldă recunoștință. Emoția de a fi ț 
strădaniilor și izbînzilor lor. Recunoștința celui care știe că toate * 
cite sînt ți toate dte vor fi și se vor împlini 1 _
acestor milioane de oameni simpli U se datorează, activității * ► 
lor neostenite, dirijată cu Înțelepciune de către partidul co- 
muniștilor. *,

Trebuie să mărturisesc Insă că niciodată o întâlnire cu b 
oamenii n-a fost atît de copleșitoare pentru mine, de o trăire . * 
atât de intensă ca aoeea petrecută recent, la care am avut •, 
cinstea de a fi propus drept candidat tntr-una din circumscrip- / 
țiile electorale prahovene.

...Priveam la cei strânși In sala Rafinăriei din Ploiești unde 
Iți dăduseră întîlnire viitorii alegători din circumscripția jude
țeană nr. 7 si mai mult declt oricînd, însăși prezența lor mă 
tulbura în cnip deosebit. Seriozitatea ți cumpănirea cu care 
discutau, prețuirea pe care o acordau timpului petreciît cu 
acel prilej, dădeau acelor clipe, lntrucîtva festive, un caracter 
de semnificativă dezbatere cetățenească, ce odată Incepînd nu 
va putea fi decît fructuoasă. I-am ascultat și am înțeles că 
toți sînt dornici să ducă mai departe realizările de pînă acum, 
că plănuiesc lucruri concrete și necesare, menite să le ușureze 
și să le bucure traiul.

Mulți dintre ei aveau părul albit, alții erau In puterea vîrstei, 
alții cam de seama mea, tineri.

„E bine că partidul s-a gîndit la oameni tineri, care să con
tinue ce-am făcut noi în 25 de ani, și să mărească viteza de 
înaintare spre și mai bine. Ai putea fi copilul nostru și te con
siderăm așa I" — mi s-a adresat unul dintre cei mai vîrstnlci 
din adunare, vechi muncitor pensionar.

„Va fi mult de muncă I" — m-a avertizat un alt vorbitor.
„In biruirea greutăților ți împlinirea cerințelor vom fi ală

turi do cel care ne reprezintă" — a adăugat următorul înscris 
la cuvînt.

„Sîntem siguri că și scrisul, cuvântul tipărit va ajuta, fiin- 
du-ne de folos și mobilizîndu-ne“ — și-a exprimat convingerea 
un tînăr muncitor, făcînd aluzie la activitatea publicistică a 
candidatului.

...Candidatul acela eram eu, primind mărturia unei încrederi 
depline din partea celor de față.

De fapt încrederea lor nu se adresa persoanei mele d Fron
tului Unității Socialiste și tinereții anilor mei, ridicați de partid 
pe treapta unei răscolitoare responsabilități sociale.

Asemeni mie, mulți tineri, crescuți o dată cu țara, spre vârsta 
maturității luminosului sfert de veao de istorie nouă, au primit 
in aceste zile investiture unor grave răspunderi. Și ei, și eu, 
știm prea bine că în acest fel se așteaptă o contribuție efectivă, 
sporită din partea noastră In din ce In ce mai buna desfășurare 
a treburilor.

Repet numele celor 37 de străzi care alcătuiesc circumscrip
ția în care voi candida și Intlrzii pe fiecare dintre ele, mă 
opresc în dreptul fiecărei case, socotindu-mă vecinul și tova
rășul de necazuri și bucurii al fiecărui cetățean. Vreau să 
spun că nu mă socotesc nicidecum în postura unui scriitor că
ruia i se oferă un prilej de documentare în teren, ci mă vreau 
un participant direct la viață, cu toate implicațiile acestei sin
cere și entuziaste trăiri. Retina capătă impulsul unei priviri de 
gospodar atent, urechile sînt gata să recepționeze dorințe și 
opinii, inima să-și amplifice vibrația, mintea să chibzuiască mai 
stăruitor, de una singură și laolaltă cu toți. Detestând vorba 
goală, ființa mea simte totuși nevoia unei angajări. Cum se 
poate răspunde încrederii ce ți se arată decît arătîndu-te demn 
de ea ?

Desigur, minuni nu se vor petrece, dar cu interes și hăr- • 
nicie, cu entuziasm și participare cuprinzătoare nu puține din * 

’ proiectele de azi vor deveni realitățile de mîine. •
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trenul spre Timisoara, la o 
întîlnire cu studenții din lo
calitate, ți am întîlnit în va
gon un comunist cu o Im
portantă muncă de răspun
dere. pe care-1 admir în
tr-un mod cu totul deosebit. 
L-am văzut cîndva însufle
țind o sală de tineri cu vor
bele lui simple. Eram sigur 
că o importantă muncă îl 
așteaptă în ziua următoare. 
I-am remarcat cu emoție o- 
boșeala : n-avea timp să se 
odihnească. îți făcea niște 
notițe pe drum. M-am gin- 
dit la viata lui încărcată de 
efort si de sens, la siguran
ța sl liniștea Iul, îl vedeam 
cum discută cu cîțlva cetă
țeni. cu căldură si pasiune, 
aceeași căldură sl pasiune 
pe care i-o știam. Am simțit 
atunci nevoia acută de a 
vorbi despre acești oameni, 
de a-1 înfățișa în filmele 
mele. Acum vreau să fac 
film despre un comunist 
el. Trebuia să reușesc 
dau viață unul astfel 
erou...

un 
ca 
«a 
de

CRONICA
FILMULUI

Cu telefericul spre Cabana Cristian
Foto ; o. PLECAN

AȘTEPTARE
PUȚIN ONORA TĂ')

Așteptam filmul regizorului 
Jean Georgescu — decanul de 
vîrstă fi stimă al cineaștilor noș
tri — cu anume îndoieli stimu
late de vizionarea comediilor 
cinematografice produse în ulti
mii ani de Studioul „București". 
Știam, desigur, că n-o să fie nici 
întristător, precum „K.O." fi nici 
la fel de penibil ca „Împușcă
turi pe portativ". Ne gira încre
derea, neștearsa amintire a celui 
excelent film după piesa lui 
1. L. Caragiale, „O noapte fur
tunoasă", prima autentică rea
lizare a cinematografiei româ
nești a cărei regie o semnase 
Jean Georgescu cu mulți ani in 
urmă. „Pantoful cenușăresei" nu 
este asemănător cu filmele de 
mai sus. Cu nici unul. E doar o 
peliculă fals romantică și cit de 
cit comică. Ținînd de aceea „me
morie de duminică", după ter
menul exact al unui romancier, 
în care ești obligat să faci efor
turi și să pari cult și informat și

Sc«nd din filmul „Pantoful cenușăresei"

Conjugîndu-și eforturile, Comi
tetul de cultură și artă al jude
țului Iași și Comitetul județean 
U.T.C. Iași au organizat pentru 
a doua oară o impresionantă tre
cere în revistă a teatrului-datină, 
așa cum este el păstrat în tradi
țiile locului. Ajungînd în aproape 
toate satele, chemarea de a par
ticipa la această manifestare con
cepută ca un prilej de fructifi
care multiplă a obiceiurilor, s-a 
dovedit a fi una din cele mai 
populare acțiuni, atît prin parti
ciparea actorilor cît ți a specta- 
torilor.Lipsesc cifrele statistice 
care ar confirma deplin această 
realitate, dar evidența faptelor le 
și face inutile.

Repetînd o inițiativă din anul 
trecut a Comitetului județean Iași 
al U.T.C., concursul și festivalul 
au avut darul de a contribui la 
Întărirea unor preocupări în ac
tivitatea celor mai multe cămine 
culturale și pe de altă parte — a 
făcut ca formații inerte altă dată, 
să participe susținut acum. După 
un calcul aproximativ, rezultat 
din fișele care însoțeso materia
lele culese de echipele cu susți
nută activitate de cercetare fol
clorică inițiate și organizate de 
catedra de folclor a Universității 
ieșene, ca și de sectorul de fol
clor al Centrului de lingvistică, 
istorie literară și folclor al Fili
alei Iași a Academiei R.S.R., la 
diferitele faze comunale și in- 
tercomunale au luat parte a- 
proape o sută colective diferite 
prin proveniența lor, ca și prin 
tematica abordată.

Așa se face că repertoriul ge
neral al teatrului folcloric din 
județul Iași, studiat fie și numai 
după lista spectacolelor prezen
tate la concurs, se arată ca deo
sebit de bogat și variat. In el in
tră jocuri dramatice eu măști.

animale, de felul: caprei, ursu
lui, cerbului, berbecilor, boului, 
struțului etc. alături de jocurile- 
alai imaginînd tipuri umane : cio
băneii, moșnegii, amăuții etc. In 
completare apar numeroasele 
spectacole-piesă de teatru pro- 
priu-zis, do felul nunții și al tea
trului haiducesc (Jianu, " 
Groza, Gruia lui Novac, Grigo- 
raș). Alăturîndu-se mai ’ 
liste, care a rezultat cu pi 
primului concurs și festival, 
aceste date vin să precizeze rea
lități pentru cunoașterea cărora 
era nevoie de un susținut efort,

Bujor, 
" igo- 
vechil 
irilejul 
, toate

PROFE
SIUNE DE
CREDINJĂ

ION CRÎNGULEANU

liric fi bonom, cînd trebuie si 
pari că știi de toate ca să nu se 
observe că te ginești In altă 
parte.

In filmul acesta este a tiranie 
a dialogului, ca text șl mod de 
exprimare teatral, care-ți aduce 
aminte de fervoarea sonorului în 
anii descoperirii sale ; amintind 
de aceeași epocă, aparatul de 
filmat este imobil, toate per
sonajele apar în ceea ce se nu
mește plan mediu, iar imaginile 
sint doar poze duios animate în 
care eroul „se vede" din cap 
pînă-n picioare fi se aude clar, 
ce, cum și cit vorbește. Sint 
secvențe întregi cu o astfel de 
lipsă de mișcare ce scoate în re
lief și banalitatea textelor debita
te : un monolog despre tuse, un 
duet în care ceea ce s-ar numi 
umor derivă din rostirea defectu
oasă a unor cuvinte de uz comun 
(gen : animale isterice în loc de 
istorice...!), două melodii ce sa 
vor șlagăre — unul cîntat chiar 
In franțuzește — filmate atît de 
static și de fără nimic filmic în 
ele incit simți nevoia să te uiți 
la ceas pentru a cronometra 
timpul de proiecție „furat" de a- 
temenea umpluturi.

Apare fi un teatru de revistă 
cu numere de balet mediocre, cu 
cabine In care discuțiile frizează 
vulgaritatea și cu un trio fără 
nici o noimă, de șmecheri cul
turalizați și îmbrăcați excentric... 
Apar fi niște interpreți totali 
străini de cea ce se numește 
cinematograf, cum sînt cei ai ro
lurilor : directorul teatrului, re
gizorul, maestrul de balet.

Intriga e și ea pe gustul 
moletelor de odinioară cu 
schimbări de profesie:
tele e acum medic reputat, 
iar subreta casieră Zo teatru. Din 
fericire, tocmai cînd pierise o- 
rice speranță, apare spre final un 
spectacol de amatori, de haz și 
de bun gust, a cărui savoare nu 
o poate anula un final îndoiel
nic cu o filozofie precum : „fără

dr&- 
mici 
con-

cununie ntmio, actele contează, 
căci verba volant, cerneala ră- 
mîne..."

Dece regretul nu este total ? 
Jean Georgescu a știut să cre
eze o anume atmosferă plăcută 
pentru un București care 
dispare, acel București al stră
zilor mici, depozitare ale unui i- 
negnlabil parfum de epocă. In
terioarele sînt .credibile" — e 
trist că trebuie să semnalăm a- 
cest amărtunut, dar atît timp cit 
asta reprezintă încă o raritate 
sintem nevoiți s-o facem — 
brăcămintea personajelor le de
finește biogra fia etc.

Există un bun pregeneric fi o 
secvență exemplară : ședința gru
pului de cetățeni din casa unui 
pictor altruist eare-și asumă di
rect responsabilitatea fericirii ti
nerei casierițe. De asemenea, pre
zentarea portarului de bloc. Gă
sim aici o fantezie care stirnește 
risul autentic și molipsitor pe ca- 
re-l doream să domine întregul 
film. In rest, după vizionare, 
putem acorda deplina noastră în
credere cuvintelor „din lipsă de 
umor ni se trag multe nenoro
ciri..." aparținînd regizorului și 
înserate în programul de sală. 
Cum de această lipsă nu-i vino
vat publicul, lăsăm pe cei în 
drept să-și recunoască și să-și is
pășească greșeala.

De notat un debut conștiin
cios, Ioana Pavelescu, dintr-o dis
tribuție în care se remarcă Petre 
Ștefănescu - Goangă (pictorul), 
Constanța Cîmpeanu (d-ra Cucu), 
Ocrid Teodorescu (frizerul). Ion 
Niță (portarul). Prim-amorezul pe
liculei, Dorm Varga, e doar un 
„transplant" nereușit din cinema
tograful bunicilor.

fm-

TUDOR STANESCU

*) „Pantoful cenușăresei" — un 
film de Jean Georgescu.

antrenarea lor a avut darul de 
a-i face să înțeleagă prețuirea ce 
se cuvine a fi acordată elemente
lor de tradiție. In același timp,. 
generațiile mai vîrstnice au putut 
încerca bucuria și mulțumirea de 
a fi contribuit la aducerea din 
timpul strămoșilor a unor prac
tici atît de îndrăgite. (Remarca
bilă a fost ușurința cu care să
lile căminelor culturale s-au um
plut pînă la refuz, într-un timp 
record, oriunde și oricînd s-a des
fășurat vreunul din momentele 
acestei acțiuni). înșiși activiștii 
culturali au extras din această

element principal în munca cul- 
tural-educativă) a fost tocmai fac
torul ce a conferit acțiunii o în
semnătate mai largă. Desigur, o 
pregătire mai temeinică a acestui 
gen de manifestări s-ar cere u- 
neori, în așa fel îneît lucrurile să 
nu mai fie lăsate la voia întâm
plării ; instructorii artistici să nu 
intervină pînă la alterare în con
ținutul și forma diferitelor spec
tacole ; scena să nu primească și 
formele de teatru afuncționalo 
(lipsite deci de aportul educativ 
pe care arta pozitivă de totdea
una l-a Întrunit); costumația să

ACEL FEL DE SHAKESPEARE

cu atît mal valoros cu cît cei ca
re-1 depun acum sînt tineri șl en
tuziaști. Ca urmare a creșterii vo
lumului de informații privitoare 
la aceste aspecte ale realității fol
clorice, a devenit posibilă întoc
mirea șl editarea de curînd (prin 
Casa județeană a creației popu
lare) a unei culegeri de teatru 
popular la realizarea căreia și-au 
adus contribuția, mal ales, stu
denții.

Se înțelege însă că roadele a- 
cestui gen de manifestări nu vi
zează doar cadrul documentaru
lui. Este deosebit de importantă 
valoarea educativă a acțiunii or
ganizate. Tinerii fiind — mai cu 
seamă — cei care poartă datinile 
In lumea satului contemporan.

Lector univ.

VASILE ADĂSCĂLIȚEI

comu-

experiență verificarea unor prin
cipii pe care — teoretio — le-au 
cunoscut dintotdeauna, potrivit 
cărora a te sprijini pe tradițiile 
locului înseamnă a dispune' de 
cheia care să te ajute în
nicarea rapidă și totală a mesa
jului.

Aparenta contradicție dintre 
ceea ce diferiții factori antrenați 
în desfășurarea concursului și 
festivalului aveau în primul rînd 
în vedere (studierea unor realități 
folclorice, utilizarea lor ca pe un

nu se mai realizeze prin împru
muturi care trădează portul lo
cal ; regulile de scenografie tra
dițională să nu fie estompate de 
cele preluate fără a ține seama 
de specificitatea obiectului la 
care se încearcă a fi aplicata 
etc.

încheiat printr-un spectacol 
județean — găzduit de sala Ca
sei de cultură a tineretului și 
studenților din Iași, susținut la 
finele lui ianuarie 1969 — Con
cursul și festivalul a sintetizat 
toate direcțiile și necesitățile de 
care am amintit în rindurile de 
pînă acum. Un public divers și 
deosebit de numeros, atras de 
considerente dintre cele mai va
riate, a urmărit cu emoție și a-

Mi-am făcut o profesie de cre
dință din tot ce-i frumos și ade
vărat șl am oroare de putrefac
ție și lamentație, urăsc lenea șl 
descurajarea, îmi place aă fiu 
tinăr, că-mi apăr tinerețea cam- 
plicindu-mă cu problemele zi
lei, cu oamenii, cu viața lor. Nu 
știu cum să mă exprim mai 
bina și clar ca să fiu cresut, să 
nu pun la Îndoială ochiul șl su
fletul celui care mă citește 1 Am 
prins un adevărat gust în ■ face 
i'arieră din experiența cu viața. 
Am fost plnă acum agricultor 
$1 păstor, elev sărac ți-apoi, în
vățător. pedagog 1* școala de 
tractoriști, am fost eu însumi 
mecanic tractorist in campaniile 
de primăvară, m-am răsfățat 
ca student în bibliotecile uni
versităților din Iași șl București, 
mi-am strigat poemele la mi
crofoanele din uzine și teatre, 
am călătorit în avioane șl tre
nuri, am dormit în barăci și-n 
vagoane lit, am purtat salopete 
și costume de seară, splendide, 
cînd arătam oa un prinț șl-n 
toate aceste timpuri mi-am pîr- 
jolit suflet”l cu sentiments e- 
norme pentru fete și pentru 
poezie, pentru cărți și concerte, 
pentru anotimpuri și cerul țării. 
Am învățat să părăsesc și-am 
suferit de despărțire, am văzut 
disperarea omului care moare 
tînăr șl-am plîns amar cînd s-a 
dus Labiș dintre noi ! Ce-i 

’ viața 7 Dar spuneți-mi ce-i via
ța dacă nu arzi, dacă nu te zbu
ciumi șl rămîi rece, umed șl 
sceptic în fața focurilor șî-a 
pământurilor și-a culturii și-a 
marii poezii universale scrisă 
de Fminescu și Malakovski, de 
Whltsnan și Sandburg, de Blaga 
și Bacovia ; ce-i viața fără re
voluție șl Beethoven. ce-1 viața 
mea dacă nu-s comunist ți poet 
sincer 7 Am avut marea șansă 
de-a străbate tara și lumea ei 
prin tot ce are mai aspru și mai 
minunat, l-am pătruns zgomotul 
uzinelor și m-am cutremurat 
prin orizonturile de întunecimi 
carbonifere, am învățat de la 
oameni cum să fiu cinstit și co
munist st n-am lăsat pe nimeni 
să-mi altereze curățenia, naivi
tatea și credința mea in adevăr, 
în real. Eu aștept în fiecare clipă 
ivirea poetului impetuos ca sân
gele, puternic și zdrobitor, poe
tul care să anuleze balastul le- 
nevelil spirituale ce colcăie u- 
neori la cafenea șl-n cărțile a- 
nemice care bat apa-n piuă 
fără nici un dram de viată în 
ceea ce spun. Cum te poți uita 
sceptic la Grigore Ureche șl la 
Ion Creangă, la Eminescu șl 
Blaga, la Arghezl șl Labiș T Sau 
să sîmbești palid când vine

vorba de fermele de vfte șl. des
pre furnaăiști, despze oasele de 
naștere și despre secția din Bă
răgan sau invazia porumbului 
In cîmpia Moldovei 7 Eu cred în 
poezia omului, cred In purita
tea și frumusețea Umbli româna 
care se trudește spre a se forma 
de mii de ani. Cred în pămân
tul meu românesc și vreau sl 
«crlu șl să mor aici. Eu mă e- 
moționez șl m-aprind, mă entu
ziasmez de oameni ca de lumină. 
Viața e o pledoarie ‘ Viața noas
tră e o pledoarie și o demonstra
ție totodată pentru umanism șl 
lumină, pentru mișcare, pentru 
marele consum de energie co
tidiană. A pleda pentru 
moarte, pentru boală, pentru 
noapte, pentru lene este semnul 
lipsei de putere $1 spirit Voi 
publica chiar anul acesta o car
te de poezie patriotică ți cetățe
nească intitulată „Ritmuri ro- 
mîne". Flecare vers, acolo, e 
viața adevărată, e pledoaria 
pentru om și lumină, e laudă a- 
dusă României șl timpului nos
tru socialist, e bucuria de-a fl 
liberi ți comuniști. Cred că nu 
jignesc pe nimeni dacă încerc să 
mă alătur cronicarilor sau ma
rilor noștri poeți clasici, Iul Be- 
niuc și Ceo Dumitrescu, lui La
biș saxi Nichita Stănescu, Iui Gri
gore Hagiu sau Ion Horea, lui 
Gh. Pituț sau Ion Alexandru ; 
nu mă compar cu ei, ci mă ală
tur lor f Consider poezia 
probă de foc în viața zilnică, o 
identitate a condiției umane. 
Poezia este stimă pentru o 
și muncă. Oare cu ce greșești 
poetul dacă gîndește adine la 
viața prezentului ? Cu ce gre
șește el oara eînd strigă ca un 
semizeu că „trăim în miezul u- 
nui ev aprins" 7 Cu ce se face 
el vinovat dacă discută despre 
Arlstotel sau Hcgel cu furnalis- 
tul Nicolae Balșan do la Hune
doara sau cu savantul Iorgu Ior
dan ? Cu ce greșește poetul că 
e într-o continuă febră de cu
noaștere a propriului Iul popor, 
a propriei sale civilizații ți me
reu caută să-ți strălucească des
tinul în marea poezie de elogiu 
pentru tot ce-i prezent, națio
nal,. etern și deci universal ? 
Aici, viziunea vitală se complică 
și poezia nu mai este o stare, 
ci nn act de răspundere. Ex
periența vieții, a timpului, ex- ’ 
periența umană nu numai că nu 
este o noțiune perimată, ci con
diția necesară a existenței artis
tului ț« omului. Mai mult ca 
oricînd poezia va deveni, cu ne
cesitate. conștiință umană ți so
cială, actul vieții șl-al adevăru
lui.

tenție deosebită formațiile aduse A 
din 19 sate. Erau spectatori care” 
încântați do ritmurile străvechi 
ale jocului cerbului sau boului, gh 
se transpuneau în epoci despre  ̂
care aflau acum mărturii dintre 
ceio mai ciudate și nebănuite. E-A 
iau însă și alții care gustau gro-” 
tescul și comicul rezultat din în- 
groșarea funcției spectaculare a A 
manifestărilor teatrale îneîntân- 
du-sc de năstrușniciile ursarilor 
țigani, după cum alții se emoți- A 
onau la auzul cîntecelor haidu
cești pline de deosebite accente 
sociale.

Impresii puternice au stârnit 
cîteva din formațiile participante,^ 
care au și fost distinse cu diferite — 
premii. Astfel, Jicnii și Capra de 
la Victoria au arătat cum în 
nele sate mulțimea participă la — 
toate formele de spectacol-datină, 
publicul fiind parcă mai puțin A
decît actorii. Oamenii din Va- 
lea Seacă — acea comună unde 
repertoriul manifestărilor teatralei 
de Anul Nou întTece numărul de” 
25, ca nicăieri în altă parte — 
au prezentat perechi de căsăto-^B 
riți, cum nu se mai obișnuiește 
aiurea și au arătat prin aceasta 
seriozitatea cu care sînt întimpi-^ 
nate și practicate tradițiile. Ju
cătorii Cerbului de la Bărbătești 
s-au recomandat ca niște verita-W 
bili oameni de gust, dozîijd di
feritele părți componente ale j°’^k 
cului pe care bau prezentat. W

Astfel, manifestarea de care 
vorbim a putut mulțumi și a- 
trage, a putut Incinta și satisface, 
recomandîndu-se ca o formă efi
cientă de subliniere a tradiției 
pozitive, sugerindu-se generali
zată în zonele cu zăcăminte Joi- 
clorice la fel de bogate și în ac
tivitatea unor organisme și °rga’^ 
irizații animate de aceleași țeluri.™

Triplu debut 
la „Casandra"

Scena Studioului Irustitutu. 
lui de Artă Teatrală sl Cine
matografică „I.L. Caragiale" 
fi găzduit aseară cea dinții 
„ieșire în lume" ș trei tineri 
dramaturgi. Uruul dintre ei. 
Marin Sorescu, autorul apre
ciatei și comentatei piese 
lena (Încă nejucată), debu
tează cu cea de a doua piesă 
a sa. Există nervi, cunoscută 
din paginile revistei Lucea
fărul. Celelalte două piese 
ale tripticului prezentat de 
clasa prof. Meni Ghe.lerter țl 
lector Zoe Anghel-Stanca 
sint Vin soldațil de Gh. As-

taloș ți Garderobierele de 
Gh. Astaloș ți C. Enache. ti
neri autori aflați la primul 
contact cu publicul. In cro- 
niza de mîine vom reveni cu 
detalii asupra spectacolului.
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Lucrările plenarei Consiliului Uniunii Naționale
a Cooperativelor Agricole de Producție •

Luni dimineața s-au deschis 
ta Capitală lucrările plenarei 
Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

La lucrările plenarei parti
cipă tovarășii Virgi; Trofin, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Iau 
parte, de asemenea, conducă
tori ai unor ministere, insti
tuții centrale, organizații de 
masă șl obștești, prim-secre- 
tari al comitetelor județene de 
Îiartid, președinții uniunilor 
udețene ale cooperativelor a- 

grlcole de producție, condu
cătorii Institutelor de cerce
tări din agricultură șl ai unor

TELEGRAMĂ
OLDKICH CERNIK, Președintele guvernului RepublicH 

Socialiste Cehoslovace, a trimis Președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, ION GHEORGHE 
MAURER, o telegramă în care se spune :

Vă mulțumesc sincer pentru felicitările cordiale pe care 
mi le-ați transmis cu prilejul numirii mele în funcția de 
președinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că prietenia 
tradițională dintre popoarele ambelor noastre țări se va dez
volta permanent spre binele popoarelor noastre, al întăririi 
unității țărilor socialiste și a păcii în întreaga lume.

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Minis
terului Transporturilor și Te- 
lec> nicațiilor din Ungaria, 
cono 1 de Huvos Sandor 
director general al Direc
ției generale a transportu
rilor aeriene din această 
țară, care va participa la 
desfășurarea tratativelor pri
vind actualizarea și îmbu
nătățirea prevederilor Acor
dului aerian dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară.

între 14 și 26 ianuarie s-a 
aflat într-un schimb de expe

SUB SEMNUL EDIWEI
POLITICO-liETĂfENEȘTI

(Urmare din pag. I) 

pentru tineri, tot atltea pledoarii 
pentru o contribuție tot mai ac
tivă în realizarea sarcinilor de 
plan, a politicii economice a 
partidului. Această tematică ofe
ră. Insă posibilitatea cuprinderii 
și exemplificării ei sub multiple 
alte forme.

— Ce anume a determinat o- 
rientarea către asemenea forme ?

— Alegerea a fost impusă de 
necesitatea ca tinerii să cunoas
că tot mai temeinic drepturile ce 
le sînt conferite de către statul 
nostru socialist, cum și de faptul 
că avem în județ un număr mare 
de tineri care votează pentru pri
ma dată. Ca o exemplificare, nu
mai la liceul „Al. Papiu Ilarian" 
din Tg. Mureș, aproape 140 de 
tineri se vor afla pentru prima

LUCRĂRILE DE FERTILIZARE A PĂMlNTULUI
(Urmare din pag. I)

ganizației de bază U.T.C., și pe 
care o subliniez încă o dată. 
Podzolurile nu sînt soluri inco
rigibile — susținea cu mare con
vingere tînăra ingineră agronom 
Elena Goia de mai bine de cinci 
ani tovarăș de muncă al țărani
lor cooperatori din Crăguiești. 
Acest tip de sol nu este pentru 
totdeauna slab sau mediu pro
ductiv. Printr-o activitate bine di
rijată poate fi transformat într-un 
sol foarte productiv. Cînd spun 
acest lucru, nu am în vedere 
numai ceea ce cuprinde litera
tura de specialitate, ci și consta
tările mele, rezultatele obținute 
pe loturile demonstrative, adică 
pe acele parcele unde totul, dar 
absolut totul, s-a realizat după 
criterii științifice. în punctul „pă
dure" am organizat, anul trecut, 
un lot experimental pentru griu 
și porumb. Acolo, după aprecie
rea specialiștilor, există cel mai 
reprezentativ tip de podzol din 
județ. Cu ani în urmă, oamenii 
nici nu-1 mai lucrau pentru că, 
mai ales la porumb, producțiile 
erau foarte mici. Noi am obți
nut, însă, producții de griu pînă 
la 1800 kilograme la hectar și 
do porumb, pînă Ia 3 560 kilo
grame la hectar. Am urmărit trei 
variante : 1) teren amendat cu 
2,5 tone carbonat de calciu ți 
fertilizat cu 300 kilograme azotat 
de amoniu la hectar; 2) teren 
neamendat și fertilizat cu îngră
șăminte organice; 3) teren ne
fertilizat și neamendat. Rezulta
tele obținute au fost următoa
rele : în prima variantă, 1 800 ki

stațiuni experimentale, pre
ședinții unor cooperative agri
cole, secretari ai unor comi
tete de partid comunale și din 
cooperativele agricole.

Plenara a adoptat următoa
rea ordine de zi : Raportul 
privind îmbunătățirea activi
tății uniunilor cooperatiste în 
conducerea și îndrumarea co
operativelor agricole și sarci
nile ce le revin pentru reali
zarea planului pe anul 1969 ; 
Proiectul de regulament pri
vind organizarea și retribui
rea muncii în cooperativele 
agricole de producție ; Infor
mare privind activitatea des
fășurată pentru constituirea 
fondului de pensii și plata 
pensiilor pe anul 1968, proiec
tul de buget al Casei de pen
sii pe anul 1969.

Raportul la primul punct al 

riență în România, la invita
ția Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, o dele
gație a Consiliului Unional al 
Organizației Pionierilor „V. I. 
Lenin“ din Uniunea Sovieti
că. Delegația a vizitat școli șl 
unități pionierești din satele 
și orașele județelor Prahova șl 
Cluj, case ale pionierilor, a a- 
sistat ia spectacole date de 
copii și a avut întîlniri cu ac
tiviști ai organizației de pio
nieri din România.

Delegația a fost primită la 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor de Virgil 
Radulian, președintele acestei 
organizații.

oară în fața urnelor de votare. Șl 
tot pentru el, în municipiile Tg. 
Mureș și Sighișoara șl în orașul 
Tîmăveni, se vor organiza întîl
niri între tineri și candidați pen
tru Marea Adunare Națională, 

întîlnirile cu candidați! vor pri
lejui tinerilor noștri aflarea unor 
amănunte șl date semnificative 
despre rolul deputatului în viața 
socială, înțelegerea perspectivelor 
ce li se deschid în viață, a drep
turilor șl datoriilor ce le revin 
odată cu împlinirea vîrstei majo
ratului.

— Ce alte acțiuni vor înscrie 
prezența organizațiilor U.T.C., a 
tinerilor, în campania electorală ?

— în această perioadă, activi
tatea cultural-artistică va cunoa
ște o înviorare deosebită, un pro
fil mai larg, mai bogat. Toate 
programele — în modalități spe
cifice — vor fi dedicate eveni

lograme griu și 3 560 kilograme 
porumb boabe la hectar ; în cea 
de a doua 1470 kilograme grîu 
și 1800 kg porumb boabe la 
hectar, iar în cea de a treia, doar 
600 kilograme grîu și cu mult 
sub 1 000 kilograme porumb boa
be la hectar.

Oamenii s-au convins, astfel, că 
podzolurile nu sînt soluri inco
rigibile și că prin investiții nu 
Îirea mari, pot deveni productive 
a fel ca și terenurile tradiționale 

pentru aceste culturi.
— Și care a fost efectul aces

tei convingeri ? Cum au acțio
nat organizația U.T.C., tinerii ?

— Prompt, și cu un apreciabil 
interes. Nu o dată și eu am fost 
solicitată să explic importanța e- 
conomică a lucrărilor amintite, să 
vin cu sugestii pentru organizarea 
unor acțiuni la care să participe 
toți tinerii din brigăzile de cîmp. 
Firește că toți erau convinși de 
necesitatea aportului lor la trans
portul și împrăștierea pe cîmp a 
amendamentelor și îngrășăminte
lor organice. Și astfel, la acele 
circa 100 de hectare amendate în 
anii precedenți, se vor adăuga 
alte cîteva sute, ca urmare a ac
tivității desfășurate în primăvara 
și vara viitoare. Prin eforturile 
depuse, eforturi ce integrează și 
strădaniile tineretului, s-a reușit 
să se sporească considerabil pro
ducțiile medii, să se dubleze va
loarea zilei-muncă".

Este un succint tablou dintr-o 
singură unitate. Extinzîndu-1 la 
nivelul întregului județ, el se 
prezintă astfel: prin munca ti
neretului au fost administrate a- 
mendamente calcaroase pe apro

ordine! de zi a fost prezentat 
de tovarășul Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Exe- 
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Tovarășul Vasile Valda, 
membru al Biroului perma- 
nent al Consiliului U.N.C.A.P., 
președintele Casei de pensii, _ 
a prezentat informarea pre- 9 
văzută în ordinea de zi.

Au început apoi dezbaterile 
asupra raportului șl informă
rii prezentate, precum și asu
pra proiectului de regulament 
privind organizarea și retri
buirea muncii în producția 
vegetală și animală din co
operative.

Lucrările plenarei continuă.

(Agerpres) ț

Cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a semnării Trata
tului de prietenie, colaborare 
șl asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polo
nă, ambasadorul acestei țări 
la București, Jaromir Oche- 
duszko, a oferit luni seara o 
recepție.

Au participat tovarășii 
Constanța Crăciun, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Comellu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
general-colonel Ion Gheorghe, 
prlm-adjunct al ministrului 
forțelor armate șl șeful Ma
relui Stat Major, membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri, re
prezentanți al unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de știință și cultură, 
generali șl ofițeri superiori, 
ziariști.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

DECRET e
AL CONSILIULUI DE STAT

Prin Decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu a fost elibe

niștri, la cerere, în vederea 
pensionării.

mentului pe care poporul nostru 
îl va sărbători la 2 martie. Sînt 
prevăzute festivaluri folclorice, 
seri literare, seri de poezie, expo
ziții de cusături și artizanat etc. 
O acțiune de amploare, inițiată 
în colaborare cu comitetul jude
țean de cultură și artă, este mon
tajul literar intitulat „Votăm pen
tru viitorul ■fericit al țării”, care 
va fi prezentat în toate căminele 
culturale din județ. Inaugurarea 
am și făcut-o la căminele cultu
rale din Sîntana și Sîngeor- 
giu de Mureș. La ultimul, mani
festarea a îmbrăcat forma unei 
acțiuni-model.

Programele vor fi susținute de 
cele mai bune formații artistice 
de amatori din județ, printre care 
Ansamblul tineretului.

Această perioadă consemnează 
și organizarea, de către comitetul 
județean U.T.C., a „ștafetei fol
clorice" a județului Mureș. Cele 
cinci trasee pe care le va stră
bate ștafeta vor valorifica bogă
ția folclorică din Valea Mureșu
lui, Valea Nirajului, Valea Tîma- 
velor, Valea Comlodului, vestite 
zone folclorice, prilejuind totoda
tă un valoros schimb de experien
ță între cei mai buni artiști a- 
matori.

ximativ trei mii de hectare ; pînă 
în primăvară va fi sporită pro
ductivitatea altor 15 000—18 000 
hectare prin transportarea îngră
șămintelor organice și a azotatu
lui de amoniu.

★
Cooperativa agricolă din Obîr- 

sia de Cîmp este o unitate care, 
în ultimii ani, a obținut cele mai 
bune rezultate în ce privește pu
nerea în valoare a terenurilor 
altădată neproductive. Aici s-au 
amenajat, pentru prima dată în 
județul Mehedinți, terase pe te
renuri în pantă, care s-au culti
vat cu grîu și fasole sau au fost 
plantate cu viță de vie. Circa 
10 hectare au fost terasate și 
cultivate în ultimii ani cu grîu, 
obținîndu-se, în medie, 1000 kg 
Ia hectar, iar alte 75 au fost 
plantate cu viță de vie. Mai mult 
de 80 la sută din volumul lu
crărilor impuse de această ac
țiune de valorificare superioară a 
pămîntului a fost efectuată de 
tineri. Suprafața amenajată nu e 
mare, dar are valoare de simbol. 
Ea dovedește că atunci cînd e- 
xistă preocupare, cînd forțele e- 
xistente sînt dirijate gospodărește, 
terenuri altă dată cu totul im
proprii agriculturii devin valo
roase. Este evident — remarca 
secretarul organizației U.T.C. — 
că perspectivele i-au entuzias
mat pe tineri, i-au mobilizat. Zil
nic, în fiecare toamnă și primă
vara, sute și sute de tineri parti
cipă Ia amenajarea terenurilor In 
pantă, la atragerea In circuitul a- 
gricol a tuturor suprafețelor cu 
fertilitate naturală scăzută. Orga
nizația U.T.C. a stimulat între

Asearâ la Patinoarul 23 August

Selecționata divizionară —

Avtomobilist Sverdlovsk 3-7
Gantinulndu-și progra

mul de pregătire în vede
rea campionatului mondial 
de la Liubliana ce va avea 
loo ta martie, reprezenta
tiva noastră de hochei a 
întîlnit aseară pe patinoa
rul 23 August din Capitală 
puternica formație Avtomo
bilist Sverdlovsk clasată pe 
locul cinci lin campionatul 
U.R.S.S.

Partida a fost viu dispu
tată și destul de echilibrată 
și în ciuda diferenței de 
patru goluri cu care ho- 
cheiștii sovietici au cîștigat i 
7—3 (3—0, 1—2, 3—1). Jucă
torii noștri au primit cu 
destulă ușurință cele trei 
goluri din prima repriză iar 
mai apoi, în restul perioa
dei nu au știut să fructifice

„Cupa Intercontinentală" la baschet

rat din funcția de vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi

Peste 2 000 de spec
tatori au urmărit 1» 
Macon (Georgia) fi
nala „Cupei Inter
continentale" la bas
chet masculin, dispu
tată între deținătoa
rea trofeului, echipa 
americană Goodyear 
Akron, și formația 
cehoslovacă Spartak 
Bmo. La capătul unul 
meci spectaculos, vic
toria a revenit cu 
scorul de 84—71 (52

MERIDIAN
SPORTIV

&

Turneul internațio
nal de lupte greco- 
romane dotat cu „Cu
pa Klippan" a fost 
cîștigat de sportivii 
clubului bueureștean 
Dinamo. Ei au ocupat 
primul loc în clasa
mentul final cu 13 
puncte, fiind urmați 
de selecționatele R. 
D. Germane — 13 
puncte ți Suediei — 
11 puncte.

Trei dintre luptă
torii români (Gheor
ghe Berceanu, Ion 
Baciu și Nicolae Mar- 
tinescu s-au clasat pe 
primele locuri la ca
tegoriile respective.

• La Palatul Spor
turilor din Moscova 
s-a desfășurat întîlni- 
rea internațională de 
box dintre echipele

—40) baschetbaliști- 
lor americani, care 
cîștigă pentru a treia 
oară consecutiv tro
feul. în prima repri
ză, jocul a fost echi
librat pînă în minu
tul 14 (scor 26—26), 
apoi jucătorii de la 
Goodyear, superiori în 
recuperarea mingilor 
la panou, s-au deta
șat avînd la pauză un 
avantaj de 12 puncte. 
La reluare, în minu

U.R.S.S. și Poloniei, 
contînd pentru „Cupa 
Europei" (echipe de 
tineret). Victoria a re
venit pugilițtilor so
vietici cu 7—4.

în următorul med 
din turneul final al 
competiției, boxerii 
sovietici vor întîlni 
selecționata Italiei.

• Prima parte a 
campionatului de fot
bal al Gredei s-a în
cheiat. Pe primul loo 
în clasament se află 
la egalitate echipele 
Panathinaikos șl O- 
lympiakos cu cîte 44 
de puncte. Le urmea
ză formațiile A.E.K. 
— 43 puncte, Aris, 
Panionios, Paok și 
Ethnikos cu dte 36 
puncte eto.

cerea pentru cel mai mare volum 
de lucrări, pentru cea mai bună 
calitate. Ceea ce s-a realizat a 
dovedit tuturor că în felul acesta 
pămînturile de pe coastă pot de
veni mai productive și eforturile 
depuse pentru amenajarea lor sînt 
răsplătite din plin".

★
„în județul nostru avem apro

ximativ 5 600 hectare terenuri 
nisipoase. Pînă acum cîțiva ani, 
în mare parte nu erau cultivate 
cu nimic. Pe aceste suprafețe, rar 
întîlneai cîțiva butuci de viță de 
vie sau plante de tutun. Specia
liștii, pe baza unor minuțioasa 
cercetări s-au pronunțat: cele 
5 000 hectare terenuri nisipoase 
pot produce de nenumărate ori 
mai mult”.

...Și tovarășul Marius Cojocaru, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Mehedinți al U.T.C., ar
gumentează prezentînd cîteva din 
rezultatele anului de curînd în
cheiat. „La Jiana Mare s-au ob
ținut peste 2 000 kg porumb 
boabe la hectar, la Gogoșu, peste 

Am Încheiat ancheta noastră oprfndu-ne numai la unele uni
tăți ou tipuri diferite de sol slab productive sau complet nepro
ductive. Nu ne-am propus, și nici n-am fi reușit să cuprindem 
In acest succint tablou, acțiunile diverse care se întreprind la 
Vlnju Mare, Vînjuleț, Jegujsuni, Florești, Malovăț, Lupșa, Stre- 
haia. Am vrut să subliniem numai cîteva initiative interesante 
eu evidentă valoare de generalizare, oe pot fi completate eu 
angajamentele formulate de tineretul județului ca răspuns Ia 
chemările la întrecere lansate de către Conferințele Județene 
ale U.T.C. Prahova și Teleorman : amenajarea a 300 hectare 
pentru irigații, întreținerea a 11 000 hectare pajiști naturale, 
redarea circuitului agricol a 120 hectare, plantarea a 80 de 
hectare, recomandarea pentru a lucra tn sectoarele cheie ale 
producției agricole a aproape două mii de tineri.

cîteva ocazii bune de a în
scrie i Pană, Gheorghiu, 
Sgîncă, au ratat ocazii ex
trem de favorabile. De re
marcat că spre sfîrșitul 
meciului echipa noastră a 
căzut fizic, permițînd ad
versarilor să se detașeze.

Din rîndurile selecționa
tei noastre au corespuns 
tinerii Florea Sgîncă și Ion 
Gheorghiu. Menționăm de 
asemenea revenirea în 
formă a lui Biro. Gel doi 
portari, Dumitraș și Stoi- 
culescu, nu s-au arătat prea 
inspirați în intervenții. Din 
echipa oaspete cel mai mult 
au plăcut Igoșin, Elistratov, 
Krîlov, și Golouhov, care 
s-au distins prin patinaj în 
viteză și execuții tehnice da 
mare finețe.

tul 26, diferența a 
ajuns la 23 de puncte 
(scor 64—41) în fa
voarea sportivilor a- 
mgricani. Apoi jucă
torii cehoslovaci s-au 
regăsit și, impulsio
nați de precizia în a- 
runcări de la semi- 
distanță a lui Konvic- 
ka, au reușit să mai 
reducă din diferența 
de scor.

Secvență surprin
să, la sosire, în 
manșa a ll-a, a 
concursului „Să
niuța de argint” 
— faza pe sec
torul VII al Ca

pitalei

2 500, iar producțiile de grîu pe 
nisipuri au depășit mediile de 
1 500 kg la hectar. Cunosc bine 
toate acestea, arăta primul se
cretar, pentru că ne-am ocupat de 
popularizarea acestor experiențe 
bune în toate organizațiile U.T.C., 
pentru că rezultatele amintite au 
constituit tot atîtea argumente 
care au asigurat o largă partici
pare a tinerilor la efectuarea lu
crărilor recomandate de specia
liști. La luarea în cultură a tere
nurilor nisipoase, a celor situate 
în pantă, tinerii au adus o con
tribuție importantă care, foarte 
sumar, s-ar prezenta astfel : peste 
100 000 ore de muncă patriotică 
In curățirea de arboreți și mără- 
cinișuri de pe aceste terenuri; 
aproape un milion de tone îngră
șăminte organice, composturi, ma
terii vegetale din culturile de sfe
clă de zahăr, grădini și din pă
duri transportate în cîmp. Dar 
cele mai evidente rezultate sînt 
recoltele de pe terenurile care 
mai înainte nu produceau aproa
pe nimic.

INVITAM ORGANIZATORII UNEI COMPETIȚII 
MULT ÎNDRĂGITE DE TINERI SA NU UITE CAi 

„SĂNIUȚA DE ARGINT" 
NU ZBOARĂ Șl PESTE

OBSTACOLE
In decorul lemtl, duminică a avut loc cea de a doua fază 

a concursului „Săniuța de argint", (pe orașe, muncipii și sec
toare în București), destinată celei mai numeroase categorii de 
tineri. întrecerile au reunit la start numeroși concurenți, elevi ai 
școlilor profesionale, liceelor și școlilor tehnice care si-au dis
putat întiietatea într-o ambianță sportivii plină de exuberantele 
tinereții.

lată, de altfel, cîteva succinte relatări ale redactorilor noștri 
prezenfi pe pîrfiile de săniuș.

TO. MUREȘ

Deși startul fusese fixat pen
tru ora 10,00 — ne comunică 
corespondentul nostru, C. POGĂ- 
CEANU — elevii școlilor profe
sionale, liceelor și liceelor de spe
cialitate din municipiul Tg. Mu
reș, calificați în prima etapă, au 
sosit mult mai devreme, pe pla
toul Comești pentru a face un ul
tim antrenament. Pîrtia, marcată 
cu stegulețe multicolore pe albul 
imaculat, avea multe dificultăți 
la coborfre, cotituri și adevărate 
trambuline în care „talentul" con
curentului era supus unui exa
men dificil. Spectatorii au re* 
marcat totuși buna pregătire a u- 
nor concurenți ca Eoa Roman — 
Liceul „Unirea", Raduly Veroni
ca șl Soflavi Maria — Grupul 
școlar comercial, la fete, și loan 
Coman — Grupul școlar comer
cial, Simion Truță — Școala fo
restieră șl Dan Fisus — Liceul 
„Al. Papiu Ilarian" la băieți. 
Ei, în ordinea de mai sus, s-au 
clasat pe primele trei locuri care 
le conferă cinstea de a reprezen
ta municipiul Tg. Mureș la faza 
pe județ. Dar ceilalți ?

Cei mai mulți concurenți s-au 
afirmat de la Grupul școlar co
mercial. Faptul are la bază un 
„secret" care ni s-a dezvăluit de- 
abia după concurs : împreună cu 
profesorul de educație fizică au 
venit cu multe zile Înainte pe 
pîrtie să pună la punct detaliile— 
îndemînării tehnice în conduce-' 
rea săniuței. Notăm cu foarte bi
ne inițiativa și o propunem spre 
generalizare.

DEZBATEREA NOASTRĂ:

SITUAȚIA ECHIPEI REPRE- 
ZENTATIVE DE HANDBAL MASCULIN 

' '________________________ '■________  ■■ -< :\f • - »• .: -

ZECE PROPUNERI
Personal am participat, în 

ultimii ani, la mai multe ac
țiuni ale F.R.H. și C.N.E.F.S. 
unde s-au analizat diferite 
aspecte legate de activitatea 
handbalistică din țară cit și 
activitatea echipei naționale : 
la acea dată mi-am spus pă
rerile. Dar, spre regretul 
meu, nu s-a ținut cont da 
ele. De aceea, voi relua u- 
nele dintre ele, care sînt de 
actualitate și se înscriu în 
sfera dezbaterii inițiată de 
ziarul „Scînteia tineretului".

1. Cred că e foarte necesar 
ca în cel mai scurt timp să 
se inițieze o consfătuire pe 
această temă la care să par
ticipe conducători din partea 
C.N.E.F.S., F.R.H., reprezen
tanți ai presei și, bineînțeles, 
antrenorii echipelor de divi
zie, unde să se dezbată in
tr-un cadru sincer, carențele 
handbalului nostru șl solu
țiile necesare pentru cuceri
rea celor 2 piscuri : C.M. —< 
Paris, 1970 șl J.O.-Munichen, 
1972.

2. E necesară o selecție ri
guroasă, pe merit, a jucăto
rilor in lotul național și e- 
chipa națională : dintre aceș
tia nu pot lipsi, după păre
rea mea, cîteva elemente ti
nere foarte dotate : Papp, 
Schpek, Coasă, Cristian, 
Ruth, Stenzel.

3. Trebuie Instaurată o 
muncă de pregătire pe bazo 
științifice a selecțlonabllllor, 
atît la cluburi, cît șl la lo
tul național. Foderațla să gă
sească mijloace care să o-

PLOIEȘTI

Cunoșteam un derdeluș situat 
spre bariera Buzăului care 
iarna intra în preocupările 
și grațiile copiilor — ne 
relatează corespondentul nos
tru ION TEOHARIDE. Era 
un mic colțișor de ral pen
tru copii! cartierului. Am ajuns 
la derdelușul cu pricina duminică 
dimineața, nu fără a mă teme că 
am întlrziat. Dar mă grăbisem 
mai mult decît organizatorii și 
concurenții. Nu era nimeni aid. 
De la un telefon publio am luat 
legătura cu comitetul municipal 
Ploiești al U.T.C. Cine știe, 
mi-am zis, poate că a fost schim
bat locul întrecerilor și eu n-am 
aflat ? L-am găsit la telefon pe 
tovarășul Andrei Neacșu, prim-se
cretar al comitetului municipal 
U.T.C. După o discuție destul de 
îndlcită, mi-a spus că desfășura
rea probelor a fost mutată la 
Chițoranl; apoi, că o parte dintre 
concurenți se vor întrece pe 
Dîmb, iar alta în Chițorani. „Dar 
nu e cazul că vă mai deplasați 
acolo. Vă dăm noi rezultatele 
cînd o să le aflăm" — m-a sfă
tuit interlocutorul. L-am asigurat 
pe tovarășul prim-secretar că voi 
ajunge, și am ajuns. Nici aici nu 
erau prea mulți concurenți încît 
am putut să-i număr : cinci de 
la Liceul industrial pentru con
strucții de mașini, 7 de la Grupul 
școlar comercial, alți 5 de la 
Școala profesională auto. Intre 
timp au sosit și 6 fete de la Gru
pul școlar sanitar. împreună cu 
tovarășul Titi Dinu, activist al 
comitetului municipal Ploiești al 
U.T.C., Gheorghe Ionescu, preșe

blige antrenorii de la clu
buri să se ocupe de jucăto
rii din națională, să li se 
pretindă, conform unei fișe 
individuale, lucruri exacte, 
performanțe concrete la ju
cători.

4. Socotesc necesară pri
menirea actualului colectiv 
de antrenori ai echipei na
ționale cu oameni care să nu 
neglijeze instruirea practică, 
pe teren, a jucătorilor. Pro
pun un colectiv de 3 antre
nori din care unul princi
pal, care să răspundă de e- 
chipa națională iar ceilalți 
doi să colaboreze și să res
pecte indicațiile antrenorului 
principal. Ca antrenor prin
cipal îl propun pe Vlase 
Oprea, iar ca secund pe No- 
dea Olimpiu. Antrenorul fe
deral să coordoneze munca 
echipelor naționale șl nu să 
instruiască practic echipa na
țională. Se cere, de aseme
nea, o colaborare sinceră în
tre antrenorii echipelor na
ționale, federație și antreno
rii cluburilor : fiecare factor 
să aibă sarcini concrete de 
care să răspundă.

9. Fixarea lotului național 
trebuie efectuată cel tîrziu 
pînă la 20.11. a.c. pentru C.M. 
șl la formarea acestor loturi 
să participe toți antrenorii 
din categoria A. Aceasta se 
poate face după turul III (de 
sală) adică la 18.11. a.c.

8. Stabilirea unul plan con
cret, pe etape, de pregătire 
pentru C.M. șl J.O. șl res
pectarea lui întocmai. 

dintele C.M.E.F.S., plus doi arbi
tri înzestrați cu cronometra noi, 
așteptam grosul concurenților. 
Doar trebuiau să sosească cel pu
țin 250 de concurenți de Ia toate 
școlile din municipiu. Dar nimic! 
Am intrat în vorbă cu ci ți va con- 
curenți pentru a afla dte ceva 
despre întrecerile etapei — ai 
cărei dștlgători fuseseră desem
nați. Au ris zgomotos, explicîn- 
du-ne că nu s-au mal dat cu să
niuța de 10—15 ani, că n-a exis
tat nici un concurs în cadrul 
școlii.

P.S. — Dacă nu le cunoașteți 
pînă la această oră, vă comunicăm 
noi, tovarășe prim-secretar, rezul
tatele concursului i o participare 
atît de slabă care, de fapt, anu
lează faza pe municipiu. Ce-ax 
fi s-o reprogramați ?—

BUCUREȘTI, SECTORUL 7

Reprezentanții a patru școU 
profesionale — 12 fete și 29 da 
băieți — s-au prezentat, dumi
nică, la startul fazei pe sectorul 
VII — București. întrecerile, dis
putate pe o pîrtie care a măsu
rat 60 de metri, au fost dominate 
de fetele de la școala întreprin
derii de prefabricate beton — 
Mariana Niță, Paula Năstase și 
Mioara Voicu, clasate în această 
ordine — și de Mircea Radu de 
la școala profesională a Uzinelor 
de mașini electrice urmat de Teo
dor Popa de la „Semănătoarea" 
și Nicolae Crîșmaru tot de la 
U.M.E.B. Pentru ei, o notă bună. 
Pentru organizatori, nu.

Absența în totalitate a echipelor 
a nu mai puțin de 8 licee din 
raza sectorului ridică numeroase 
semne de întrebare asupra capa
cității organizatorice, interesului 
răspunderii față de această com
petiție menită să popularizeze 
sporturile de iamă în rîndul tine
retului școlar. Notăm numele li
ceelor care au absentat — „Ni
colae Bălcescu", nr. 2, „Tudor 
Vladimirescu", nr. 25, nr. 33, nr. 
42 și altele — pentru a lua în 
discuție, în cazul acestor școli, 
capacitatea organizatorică a co
misiilor sportive, a organizațiilor 
U.T.C., a profesorilor de educa
ție fizică de aici. Calificativul nu 
poate fi decît... o corigență to
tală.

NOTA REDACȚIEI«

Cele relatate conduc la 
concluzia că există pe alo
curi tendința organelor ți 
organizațiilor U.T.C. de a 
trata, în mod formal, o ini
țiativă atît de generoasă — 
organizarea unei competiții 
destinată în exclusivitate ele
vilor — care completează 
excelent „golul" din calen
darul școlar sportiv pe tim
pul iernii. Tragem acest sem
nal, acum, la început, ți in
vităm comitetele municipale 
ți județene ale U.T.C. să ia 
toate măsurile pentru a nu 
compromite o inițiativă care 
are o mare aderență la ti
neri.

Interviu cu
Inginer CONSTANTIN JUDE 

antrenorul echipei 
„Politehnica” Timișoara

7. Stabilirea, într-un timp 
limitat, a primilor 7 jucători 
cît și a primelor rezerve pen
tru a asigura, din vreme, 
crearea unei echipe omogene.

8. Găsirea de către antre
nori a celor mai potrivite 
forme tactice de atac și apă
rare în așa fel încît să se 
valorifice la maximum cali
tățile native recunoscute ale 
jucătorilor noștri.

9. Specializarea a cel pu
țin 2—3 jucători pentru exe
cutarea loviturilor de la 7 m.

10. Subordonarea tuturor 
competițiilor interne și in
ternaționale celor două țe
luri de importanță națională : 
C.M. '70 și J.O. '72. In acest 
sens propun organizarea In 
țară a unor competiții cu 
participarea celor mai valo
roase echipe și angajarea re
prezentativei noastre și a e- 
chlpelor de club Ia cele mal 
puternice turnee din străină
tate.



r.-:r- -- -J...
ORIENTUL APROPIAT
• Conferința internafionalâ de la Cairo

• Declarațiile lui Roberts

Lucrările 
Conferințe 
solidaritate 
be au continuat duminică si 
luni în ședințe plenare și în 
comisii. În ședințele plenare, 
delegații au rostit cuvîntări 
de salut adresate oopoarelor 
arabe și s-a dat citire rapoar
telor pregătite de principalele 
comisii ale conferinței. în in
tervențiile în ședințele plena
re și comitete delegații au 
examinat probleme legate de 
lichidarea urmărilor conflic
tului arabo-israelian din iunie 
1967.

celei de-a doua 
internaționale de 

cu popoarele ara-

Ministrul de stat britanic la 
Foreign Office, Goronwy Ro
berts, care se află la Cairo în 
cadrul unui turneu în Orien
tul .Mijlociu, a declarat dumi
nică la Ismailia. într-o confe-

rință de presă, că vasele blo
cate în Canalul Suez din iu
nie 1967, cu prilejul războiu
lui israelo-arab, trebuie să fie 
degajate, iar canalul trebuie 
redat circulației cît mai repe
de cu putință. Canalul Suez 
este indispensabil, a adăugat 
Roberts, și el va avea o im
portanță sporită o dată cu 
realizarea proiectului de lăr
gire a lui, ceea ce va permi
te trecerea unor cargoboturi 
de 240 000 tone. El a precizat, 
totodată, că blocarea Canalu
lui Suez a provocat Europei 
occidentale pierderi de circa 
1,4 miliarde dolari, dintre 
480 milioane dolari revin 
rii Britanii.

care
Ma-

do-

Demonslrație a populației de culoare la Londra

La 27 ianuarie, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, Willi Stoph, a ofe
rit o recepție în cinstea dele
gațiilor guvernamentale care 
au participat la cea de-a 22-a 
sesiune a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Printre oaspeți se află și de
legația Republicii Socialiste 
România condusă de Gheorglie 
Rădulescu, vicepreședinte 
Consiliului dc Miniștri.

al

la• LUNI 27 IANUARIE 
Budapesta a avut loc comemora
rea a 50 de ani dc la încetarea 
din viață a poetului Ady Entire. 
Cu acest prilej, la cimitirul Ke- 
repesi și la monumentul închinat 
poetului din Piața Ferenc Liszt 
au tost depuse coroane dc flori 
din partea organelor centrale de 
partid și de stat, a unor organi
zații de masă, uniuni dc creație 
și instituții centrale.

Au fost depuse, de asemenea, 
coroane de flori din partea Uni

Republicaunii scriitorilor din 
Socialistă România.

Seara, în sala Teatrului Națio
nal din Budapesta a avut loc o 
adunare comemorativă.

La adunare a luat cuvîntul, în 
numele delegației Uniunii Scriito
rilor din România, acad. Mihai 
Beniuc.

• LA ȘANTIERUL NAVAL 
din Gdansk a avut loc festivita
tea ridicării pavilionului româ
nesc pe nava-trauler de pescuit 
de tipul „B-22", „Delta Dunării" 
de 1 500 dwt. Este cea de-a doua 
navă de pescuit construită la 
șantierele navale din localitate 
pentru flota de pescuit, oceanic 
a ~

fața celor două camere ale par
lamentului o cuvîntare. El a afir
mat hotărirea guvernului de a 
întreprinde anul acesta pași im
portanți în direcția retrocedării 
Okinawei; în acest scop el va 
face în noiembrie o vizită la 
Washington, unde va avea con
vorbiri cu președintele Nixon.

Germania occidentală 
rește să restabilească bunele 
relații cu țările arabe, a de
clarat cancelarul Kurt Georg 
Hiesinger, duminică, cu prile
jul unei reuniuni, la Goppin
gen, landul Baden-Wurttem- 
berg. După cum se știe, țările 
arabe au rupt relațiile diplo
matice 
tală in 
vernul 
schimb 
raelul.

cu Germania occiden- 
anul 1965, după ce gu- 
vest-german a făcut 
de ambasadori cu Js-

Atunci cind apără integra
rea, teoreticienii din ță
rile capitaliste ai acestei 

idei invocă anumite conside
rente economice care tind să de
monstreze avantajele „spațiilor 
economice mari" (Francois Per- 
roux), necesitatea „adaptării 
structurilor la înzestrarea teh
nică" (Michel Drancourt și Louis 
Armand). In cazul integrării 
vest-europene s-a „argumentat" 
că doar întreprinderi „de talie 
internațională" pot face față 
concurenței coloșilor de peste 
Atlantic.

Nu ne vom opri aici asupra 
examinării valabilității argumen
telor economice. Ceea ce am 
dori să menționăm este doar că 
și cei mai aprigi promotori ai 
„integrării" nu pot nega faptul 
că integrarea servește în primul 
rînd marile monopoluri, pe cei 
mai puternici în dauna partene
rilor mai slabi. Argumentarea 
adepților integrării este însă de
ficientă și prin altă latură, esen
țială : prin accentul pus unila
teral pe latura economică, prin 
ignorarea implicațiilor sociale și 
politice, a faptului că o unifi
care a politicii economice efec
tuată intr-un ansamblu de țări 
cu nivele de dezvoltare variate, 
cu o istorie și personalitate di
ferită, nu poate să nu ducă la 
profunde frămintări sociale, la 
ciocnirea de interese vitale con
tradictorii, iar compromisurile 
nu se pot realiza decît tocmai 
cu prețul încălcării unora din 
aceste interese.

Experimentul integrării vest- 
europene, cu agitata sa istorie, 
cu ședințele maraton și trecerea 
dintr-o criză în alta, au dovedit 
dificultățile inerente procesului

comerțului intre „cei șase" în 
totalul comerțului lor exterior a 
crescut de 4 ori în 1968 față de 
1957. In același timp, ponderea 
comerțului cu țările nemembre 
în Comunitate s-a restrîns co
respunzător și se va restrînge și 
mai mult pe măsură ce se va 
face simțit efectul „Zidului ta
rifar comun" ridicat în calea 
importurilor din țări terțe. Dis
criminările impuse astfel guver
nelor naționale in calea extin
derii comerțului lor cu restul 
lumii implică limitarea dreptu
lui de a stabili orientarea co
merțului exterior al țărilor lor 
și deoarece, după cum este bine 
cunoscut, fluxul schimburilor 
determină în măsură însemnată 
configurația alianțelor politice, 
este clar că se restrînge pe a- 
ceastă calc și posibilitatea țări
lor de a stabili politica lor ex
ternă în general. Dealtfel, poli
tica comercială externă face 
parte din politica externă a sta
telor. ca atribut suveran al lor.

Măsurile de integrare agricolă 
au suscitat pînă acum rezistența 
cea mai puternică și au dus în 
repetate rinduri la stagnarea lu
crărilor Comisiei de la Bruxel
les. Acest lucru este explicabil 
prin faptul că tocmai în acest 
domeniu s-a ridicat problema de 
a trece mai departe de unifica
rea vamală, spre aceea a poli
ticii economice. Conflictele cele 
mai ascuțite an izbucnit cu pri
lejul creării F.E.O.G.A. — fon
dul comun pentru subvenționa
rea producției agricole și a ex
porturilor. Guvernul francez a 
boicotat atunci timp de cîteva 
luni lucrările Comisiei Pieții 
comune, fiind de părere că a- 
cest fond va însemna o încăl-

Bruxelles o revendica recent, pe 
motiv că „este indispensabil să 
se stabilească noi structuri ale 
întreprinderilor care să permită 
industriei europene sa profite pc 
deplin de pe urmn dimensiuni
lor Pieții comune". Este evident 
că în cadrul acestor societăți 
multinaționale cuvintul hotărî- 
tor va aparține partenerului cu 
cea mai mare forță de penetra
ție, el pulînd să decidă, de pildă, 
rcstrîngerea activității sau chiar 
închiderea filialelor din una din 
țări. Acest lucru ar putea avea 
urmări dezastruoase pentru dez
voltarea echilibrată a economiei 
și pentru nivelul de trai al popu
lației respective. Din acest mo
tiv crearea de asemenea mono
poluri întimpină rezistență din 
partea guvernelor. Este edifi
catoare în acest sens opoziția 
guvernului francez față de tran
zacția Fiat-Citroen, care ar fi 
transferat in afara țării forul 
de decizie privind soarta celei 
mai importante firme dlntr-un 
sector de bază al industriei 
Franței.

Posibilitățile guvernelor na
ționale de a decide orientarea 
viitoare a industriei și a econo
miei vor fi considerabil reduse 
în caz că se va adopta unul din 
proiectele os au figurat pe or
dinea de zi a ultimei reuniuni a 
miniștrilor de finanțe ai celor 
șase. Este vorba de crearea 
unui organism supranational — 
o bancă de investiții, care va 
decide cui si pentru ce proiecte 
să se acorde credite. Nu este 
nevoie de demonstrații speciale 
pentru a înțelege în ce măsură 
ar fi periclitate prerogativele 
guvernelor naționale de a de
cide, în acest caz, viitorul eoono-

României.

Dezbaterile

Dietei japoneze
• LA TOKIO AU ÎNCEPUT 

luni lucrările celei de-a 61-a se
siuni ordinare a Dietei japoneze. 
Premierul Eisaku Sato a rostit iu

Misterele lui Marte
amenințate ?

Administrația na
țională pentru pro
blemele aeronauti- 

cercetarca 
spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat 
că va pune în apli
care in următorii 
10 ani, un plan de 
explorare a unor 
planete îndepărta
te.

începutul îl va 
constitui lansarea în 
lunile februarie și 
martie ale acestui 
an a doi sateliți de 
tipul „Mariner" în 
direcția planetei 
Marte. în cursul a- 
cestor zboruri, na
vele „Mariner" se 
vor apropia la dis
tanța de 
metri de 
planetei, 
culege 
științifice 
transmite

cii și

3 200 kilo- 
suprafața 
Ele vor 

informații 
și vor 
imagini

ACȚIUNI ALE PARTIZANILOR
TAILANDEZI

au 
de

ale suprafeței pla
netei Marte. Savan- 
ții speră ca astfel 
să dezlege misterul 
rețelei de linii în
tunecate denumite 
„canale", care 
fost observate 
mulți astronomi.

în luna martie a 
anului 1971 vor fi 
lansate două vehi
cule spațiale în di
recția planetei Mar
te. Ele vor ajunge 
lâ distanța de 1 600 
kilometri de supra
fața planetei și vor 
ajuta pe specialiști 
în alegerea locu
rilor de aterizare 
pentru două nave 
de tipul „Viking", 
a căror lansare ur
mează să aibă loc 
în 1973

în 1973 va 
loc zborul 
nave

avea 
unei 

„Mariner",

care va zbura în a- 
propierea planete
lor Venus 
Mercur.

între anii 1977 și 
1979, planetele Ju
piter, Saturn, Ura
nus și Neptun vor 
fi situate în spațiu 
în așa fel, îneît o 
singură navă cos
mică va putea că
lători printre ele. 
O astfel 
ere" nu 
vea 'loc 
179 de 
John Naugle, 
din
N.A.S.A., a declarat 
că o astfel de mi
siune nu poate fi 
planificată fără a 
exista cunoștințe a- 
profundate despre 
centura de meteo
riți existentă din
colo de orbita pla
netei Marte și de 
Jupiter.

și

de ..alini- 
va mai a- 
derît peste 

ani. Dr 
unul 

directorii

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
agenția U.P.I., surse informate 
din Washington au indicat că 
Administrația Nixon a început 
examinarea planulni de retra
gere a 30 000 militari americani 
din Europa occidentala, elabo
rat inițial de fosta administra
ție Johnson și încorporat în bu
getul prezentat Congresului Ia 
începutul acestei luni.

• FUNERALIILE Iui Antonio 
Sergiu, un cunoscut lider al o- 
poziției portugheze, care au a- 
vut loc duminică la Lisabona, 
s-au transformat într-o puter
nică demonstrație de protest 
împotriva actualului regim por
tughez. Peste 2 500 de persoane 
au străbătut străzile capitalei 
portugheze scandinri : „Liberta
te". „Amnistie". „Puneți capăt 
războiului din Africa". Poliția a 
intervenit, împrăștiind pe ma
nifestant! cu ajutorul bastoane- 
lor de cauciuc.

Procesul Sir han

• CEI 12 JURAȚI din proce
sul lui Sirhan Bishara Sirhan 
se pregătesc să se despartă pen
tru un timp nedefinit, adică pe 
toată durata procesului, de fa
miliile lor. Jurații — opt băr
bați și patru femei—vor fi încu- 
iati în camerele lor de la hotel 
în fiecare noapte după termina
rea ședinței din ziua respectivă. 
Ei vor avea totuși la dispoziție 
ziare din care vor fi scoase ma
terialele referitoare la proces, 
iar televizoarele din camere au 
fost modificate în așa fel îneît 
să nu poată recepționa 
nea știri.

aseme-

PRESA 
zilei de 

e-
15 
dc

» AGENȚIIILE DE 
anunță vă. în dimineața 
luni, autoritățile irakiene au 
xecutat prin spinzurătoare 
persoane, acuzate de acțiuni
spionaj în favoarea Israelului. 
Aceste condamnări au fost pro
nunțate de tribunalul revoluțio
nar în cursul lunii ianuarie, 
creat recent printr-o frotărîre a 
guvernului irakian. Cererile de 
grațiere au fost respinse de șe
ful statului și guvernului ira
kian, generalul Ahmed Hassan 
El Bakr.

Ținut iaȚinut ia 11—12 ianuarie a.c. la Bad 
Godesberg, în apropiere de Bonn, cu par
ticiparea a circa 500 de delegiați „Con
gresul tineretului" — sub denumirea e- 
xactă „Congresul Partidului Social Demo
crat German cu tînăra generație" — a 
fost o încercare a social-democraților 
vest-germani de a angaja un dialog mai 
viu și mai direct cu tineretul țării. Acțiu
nea n-a fost întrutotul străină de anul 
electoral care abia a început — la 5 mar
tie va fi ales președintele R.F.G. iar în 
septembrie vor avea loc alegerile pentru 
Bundestag — urmărind, pe lîngă dialo
gul propriu-zis, și atragerea voturilor ti
nerei generații către candidații P.S.D.

Deși pregătit cu multă grijă, îndeosebi 
în ce privește „dozarea" participării (ne- 
fiind invitate organizațiile reprezentînd 
o linie radicală, ca S.D.S. (studenții so
cialiști cu tendințe accentuate spre stin
gă sau tineretul „Opoziției extraparla
mentare" (A.P.O.), majoritatea participan- 
tilor reprezentînd organizații cu profil 
mai mult profesional și mai puțin politic 
sau de tendință social-democrată), Con
gresul a avut totuși o desfășurare și re
zultate pufn măgulitoare pentru condu
cerea P.S.D. Chemat să dezbată asupra 
problematicii raporturilor care trebuie să 
existe între partidele politice (în speță 
P.S.D.) și diversele curente din mișcarea 
d~ tineret, problematică schițată în cu- 
vîntul de deschidere rostit de Willy 
Brandt — necesitatea întăririi „respon
sabilității comune", 
reciproce în serios 
deviat rapid spre 
spinoase ale vieții 
germane, jenante 
care participă de 
legislația excepțională

DIALOG
DIFICIL

a ascultării ți luării 
etc, — Congresul a 
chestiuni concrete și 
politice actuale vest- 
pentru organizatori, 
doi ani la guvern : 

și activitatea

P.N.D. de extremă dreaptă, detenția pre
ventivă și condamnările draconice de Ic 
Seul împotriva studenților și doctoranzi
lor sud-coreeni răpiți din R.F.G., proble
ma prescrierii crimelor naziste, □ recu
noașterii R.D.G. și a frontierei Oder— 
Neisse — un adevărat tir de baraj de în
trebări s-a îndreptat din sală spre masa 
prezidiului.

Această avalanșă de întrebări și tonul 
pe alocuri pătimaș fll unora din luările

• DETAȘAMENTELE DE 
PARTIZANI și-au intensifi
cat în cursul săptăminii tre
cute activitatea în regiunea 
de nord-est a Tailandei — a 
anunțat șeful guvernului de 
la Bangkok, Thanom Kitti- 
kachorn. Ciocniri între tru
pele guvernamentale și gru
purile de partizani au avut 
Ioc la 406 kilometri nord dc 
Bangkok. în apropierea unui 
post al poliției tailandeze.

Delegația militară franceză, 
formată din trei ofițeri supe
riori, care s-a aflat într-o vi
zită oficială în Liban, a pără
sit Beirutul, pentru a se reîn
toarce în patrie. în timpul 
convorbirilor pe care membrii 
delegației le-au avut cu ofici
alitățile libaneze, relatează a- 
genția Reuter, au fost exami
nate o serie de aspecte privind 
posibilitățile de sporire a ca
pacității de apărare a armatei 
libaneze. A fost discutată po
sibilitatea unor livrări de ar
mament francez către Liban, 
precum și alte aspecte ale co
laborării militare dintre cele 
două țări.

IMPLICAȚII ALE
„INTEGRĂRII** IN PIAȚA 

COMUNA

Seiîinta Prezidiului C. C. al
* >

P.C. Oiii Cehoslovacia
PRAGA 27 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
C.T.K., Ia 27 ianuarie a avut loc 
ședința Prezidiului C.C. al P.C.C. 
care a dezbătut situația politică 
în legătură cu evoluția ultimelor 
evenimente din țară. Prezidiul 
C.C. al P.C.C. a dat o apreciere 
înaltă spiritului realist manifestat 
de majoritatea cetățenilor și a 
tinerelului, care nu au permis 
să fie atrași în campania ires
ponsabilă spre ațîțarea căreia 
tindeau unele elemente extremis
te. Prezidiul cheamă pe toți co
muniștii să fie imiți și să spri
jine eforturile depuse de con
ducerea partidului, de președin
tele Republicii și de guvern pen
tru a reinstaura calmul.

★
președintelui R. S. 

Ludvik Svoboda, 
sosească scrisori și 
care cetățenii ceho-

Pe adresa 
Cehoslovace, 
continuă să 
telegrame în 
slovaci își exprimă încrederea în 
el și hotărirea de a sprijini pe 
conducătorii de stat și de partid 
în îndeplinirea sarcinilor lor.

„Nu sîntem cîtuși de puțin de 
acord cu acțiunile acelor oameni 
care vă formulează dumneavoas
tră, reprezentanții noștri, cereri 
ultimative sau își exprimă în mod 
fățiș protestele împotriva decla
rațiilor dumneavoastră" se arată

de cuvînt s-a concretizat în continuare în 
adoptarea de către Congres, spre vizi
bila neplăcere a reprezentanților P.S.D., 
prin majoritate de voturi, a trei rezoluții : 
prima condamna acțiunea poliției din 
Heidelberg din 10 ianuarie (preziua con
gresului l) împotriva a cinci studenți puși 
sub acuzare, care se aflau în sediul re
prezentanței studențești la universitate 
(A.S.T.A.) și cerea demisia ministrului de 
interne (social-democrat !) al landului 
Baden-Wurttemberg, considerai vinovat 
de această intervenție de o nejustificată 
brutalitate ; a doua condamna ralierea 
social-democraților la propunerea creștin- 
democrată de a se introduce în noul cod 
penal detenția preventivă, iar cea de a 
treia cerea recunoașterea R. D. Germane.

Desfășurarea congresului scoate în evi
dentă un aspect inedit, sau mai degrabă 
neglijat, al curentelor de opinii și orien
tărilor organizațiilor de tineret din R. F. 
a Germaniei. Dacă pînă la acest congres 
tendința taxată drept „radicală" era atri
buită aproape exclusiv „Federației ger
mane socialiste a studenților" și „Opo
ziției oxtra-parlamentare", majoritatea 

bținută de cele trei rezoluții la congre
sul de la Bad Godesberg în lipsa repre
zentanților acestor organizații impune 
concluzia că așa-numitul radicalism are 
de fapt o sferă mult mai cuprinzătoare, 
manifestîndu-se cu vigoare și în sînul al
tor organizații d tineret, că nemulțumi
rea unei importante părți a tineretului 
vest-german față de o serie întreagă de 
aspecte ale vieții social-politice a țării 
este, dacă nu mai adîncă, în orice caz 
mai largă decît se admite oficial, iar dia
logul cu tineretul devine mereu mai di
ficil.

în scrisoarea constructorilor din 
orașul Ceske-Budejovice. Consi
liul științific al Institutului agri
col din Praga exprimă sprijinul 
pentru tovarășii Svoboda, Dub- 
cek, Smrkovski și Cernit, care 
„apără cu bărbăție și clarviziune 
interesele poporului nostru". „Noi 
tindem spre construirea unui stat 
socialist și democrație, drept, în 
care va trăi un popor liber și 
disciplinat" — se arată în scri
soarea oamenilor muncii de la 
uzina de vagoane din Studenka.

„Sprijinim cu tărie și în una
nimitate pe președintele Svoboda 
și sîntem ferm hotăriți să înde
plinim necondiționat ordinele 
sale în calitate de comandant 
suprem al forțelor armate ceho
slovace" — afirmă comuniștii din 
.Ministerul Afacerilor Interne al 
R. S. Slovace. în scrisoarea Pre
zidiului Uniunii Studenților din 
institutele de învățămînt supe
rior din Slovacia se arată prin
tre altele : „Sprijinim po deplin 
cuvîntarea președintelui R. S. 
Cehoslovace, Ludvik Svoboda. 
Calea care duce spre realizarea 
țelurilor noastre nu constă în 
crearea de situații de conflict".

Rezoluții, scrisori și telegrame 
în care este exprimată încrede
rea față de politica P.C. din 
Cehoslovacia și față de condu
cerea de partid și de stat au 
fost adresate președintelui Svobo
da de către lucrătorii Comitetu
lui național raional din orașul 
Dunaiska Streda, minerii din 
Nijne Slane, Comitetul orășenesc 
al Frontului național din orașul 
Vimperk, activul Miliției popu
lare din regiunea Ceske Bude- 
jovice, comuniștii și membrii 
sindicatelor Combinatului de 
produse lactate din Cehia de 
sud și de alte colective de mun
citori din fabrici și uzine.

în cadrul emisiunii televizate 
„Întîlnire cu presa", fostul șef al 
delegației S.U.A. la tratativele 
de pace de la Paris, Averell Har
riman, și-a exprimat părerea că 
există perspectiva favorabile unei 
reglementări în Vietnam pînă la 
sfîrșitul acestui an. El și-a expri
mat speranța că unele unități a- 
mericane s-ar putea înapoia în 
S.U.A. în cursul acestui an.

Pe de altă parte, într-o altă 
emisiune televizată, senatorul 
Alan Cranston a subliniat că, pa
ralel cu convorbirile de pace de 
la Paris, Statele Unite trebuie să 
„dezamericanizeze războiul din 
Vietnam". „Trebuie să informăm 
guvernul de la Saigon, a spus el, 
că noi nu ne vom afla pentru 
totdeauna în Vietnam". Cranston 
a subliniat că amestecul militar 
al S.U.A. în Vietnam „a contri
buit mult la profundele disensiuni 
interne ce au loc în prezent în 
S.U.A.".

BAZIL ȘTEFAN

de integrare. De altfel, aceste di
ficultăți vor deveni din ce în 
ce mai evidente pe măsură ce se 
va trece de la prima fază a inte
grării, prevăzută în Tratatul de 
la Roma, faza integrării vamale, 
la acea a integrării politicilor 
economice.

O trecere în revistă a momen
telor de criză chiar din prima 
fază a integrării, aceea vamală, 
încheiată in linii mari la 1 iulie 
1968. arată că ele au fost legate 
de implicațiile spinoase pe care 
diversele măsuri propuse le a- 
veau asupra suveranității țări
lor membre.

Faptul că negocierile pentru 
înlăturarea barierelor vamale 
au durat 10 ani s-a datorat nu
meroaselor precauțiuni și pregă
tiri pe care doreau să le ia ță
rile mai puțin puternice înainte 
dc a lipsi de protecție industriile 
lor naționale. Cele mai mari re
zerve lc-a avut în acest sens 
Franța, care se simțea amenin
țată de concurența produselor 
vcst-germanc. înțelegerile la 
care s-a ajuns în ultimă instanță 
nu au înlăturat însă complet 
protejarea industriilor naționale, 
în multe cazuri barierele va
male fiind înlocuite de alte 
piedici — de natură juridică și 
fiscală — în calea pătrunderii 
produselor străine.

Un alt aspect al restrîngerii 
sferei de decizie a guvernelor 
naționale ține și ea de politica 
comercială, și anume dc așa-nu- 
mita „interiorizare" a schimbu
rilor în Piața comună. Datorită 
reducerii treptate a tarifelor 
între țările membre ponderea

care a dreptului său de a de
cide destinația sumelor obți
nute de la contribuabilii fran
cezi. în critieile exprimate a- 
tunci, F.E.O.G.A. era asemuit 
cu un „buget comunitar", cu un 
„minister european al agricultu
rii". Criza a fost temporar de
pășită dar și de atunci încoace 
conflictele de interese răbufnesc 
continuu. Felul în care au fost 
stabilite prețurile unice la un 
număr de produse agricole a de
zavantajat pe țăranii vest-ger- 
mani. obligîndu-i să-și desfacă 
proflp'îelc la un preț inferior ce
lui vechi și i-a făcut pe produ
cătorii francezi, stimulați de 
prețurile superioare, să-și spo
rească producția peste posibili
tățile de absorbție ale pieții. 
Soluțiile artificiale adoptate ' au 
sporit pînă la proporții uriașe 
fondurile necesare subvenționă
rii agriculturii (2,4 miliarde în 
1968/69). Nu demult revista fran
ceză ENTREPRISE scria că sub 
povara sarcinilor fiscale riscă 
să se prăbușească întregul eșafo
daj ai Comunității economice 
europene. O încercare de a 
evita acest pericol inerent poli
ticii agricole comunitare este cu
prinsă în Planul Mansholt, re
cent dat publicității. Dar schim
barea structurilor pe care o pre
conizează acest plan nu ar pu
tea avea loc decît cu prețul 
unor noi șl mult mai profunde 
perturbări sociale și politice.

Pe planul industriei, un pu
ternic pericol pentru suveranita
tea statelor îl constituie tendinta 
spre fuziuni între firmele din 
diferitele țări membre, fuziuni, 
a căror înmulțire Comisia de Ia

mio al țărilor lor. Dezvoltarea 
mai rapidă sau mat lentă a e- 
conomiei, structura ei ar de
pinde de un for extern. Ar intra 
în acțiune, fără îndoială, cercuri 
interesate dintr-o țară sau alta 
care ar înclina balanța în folo
sul industriei din țara cea maj 
puternică. Aceasta o confirmă 
dealtfel chiar unul din teoreti
cienii integrării, P. Maillct, care 
recunoaște că atunci cind va fi 
introdusă libera circulație a ca
pitalurilor „este greu să ne în
chipuim că fiecare țară ar pu
tea să-și stabilească obicctivo 
proprii (in domeniul investiții
lor)... și mal ales să ducă o po
litică autonomă...".

★
„Dacă Statele Unite ale Euro

pei se vor naște vreodată, în 
mod cert ele nu se vor naște 
așa", scria încă în 1964 econo
mistul Wilhelm Riipke, prunun- 
țindu-sc împotriva integrării ; a- 
rilor din Piața comună. Invo- 
cînd fraza Iui Goethe — „Ceea 
ce este natural, abia încape în 
Univers / Ceea ce este artificial 
caută un spațiu închis" — 
Ropke îi acuză pe adepții inte
grării că ignoră realitatea na
țiunii. El se referă la „senzația 
apăsătoare că Piața comună a- 
menință să se transforme într-o 
presă... care strivește tot ce e 
divers, organic, istoric..."

Din acest motiv există toate 
probabilitățile că pașii următori 
pe calea integrării se vor face 
tot mai anevoios, întimpinind 
rezistența unor pături mereu 
mai largi ale populației din ță
rile membre.

IRINA VIANU

Aspect din timpul incidentelor care au avut loc la Dacca 
(Pakistanul de est)

Divergente in EURATOM
Situația dificilă a Euratomului, ca și nemulțumirile personalului 

acestui organism comunitar (415 lucrători sînt amenințați cu con
cedierea), au fost pe larg evocate in cadrul sesiunii Parlamentului 
european, ale cărui lucrări s-au ținut săptămîna trecută la Stras
bourg. Ziarul „LE MONDE“, care publică un comentariu intitulat 
„Parlamentul european de la Strasbourg se neliniștește de viitorul 
Euratomului', scrie că Fritz Hellwig, vicepreședinte al Comisiei 
C.E.E., a amintit într-o expunore că hotărirea la care a ajuns 
Consiliul Ministerial al Pieței comune din 20 decembrie în pro
blema Euratomului nu constituie decît un compromis. Acest 
compromis tinde, după părerea sa, spre un echilibru fragil între 
dorința continuării unui program comun de cercetări șt aceea ca 
activitățile Euratomului să se limiteze la executarea programelor 
complementare (adică să nu privească decît cîteva țări membre, și 
nu pe toți „cei șase").

ÎNCORDARE 
ÎN 

PAKISTAN
In urma intensificării 

demonstrațiilor antigu
vernamentale, reprimate 
de forțele polițienești 
mobilizate în grabă pen
tru restabilirea ordinii, 
în Pakistan tensiunea 
politică s-a accentuat 
brusc.

Tara este zguduită de 
criză politică majoră, care ar 
putea avea consecințe incal
culabile, scrie ziarul guverna
mental „Morning News". Se a- 
preciază că cel puțin 16 per
soane au fost ucise în ultime
le trei zile, cind polițiștii au 
deschis focul asupra manifes- 
tanților.

Consilierul special al preșe
dintelui Ayub Khan, Syed 
Fida Hasan, a sosit luni la 
Dacoa, capitala Pakistanului 
de est, pentru a conferi cu o- 
ficialitățile locale asupra si
tuației create în această regiu
ne, unde s-au semnalat cele 
mai puternice acțiuni antigu
vernamentale.

în semn de protest față de 
reprimarea demonstrațiilor (la 
care participau și numeroși 
publiciști), ziariștii din Lahore 
și Rawalpindi au început luni 
o grevă de 24 de ore. Pe zi
durile clădirilor celor mal 
mari orașe din țară au început 
să apară manifeste în care se 
cere eliberarea lui Zulficar 
Aii Bhutto, fost ministru d4 
externe.
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