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ȚARA SE PREGĂTEȘTE

Hotărra Consiliului de Miniștri 
privind generalizarea experimentării 

nnului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor 

in întreprinderile din ramura
industriei ușoare

în continuarea acțiunii de îm
bunătățire a sistemului de sala
rizare și majorarea salariilor în 
conformitate cu Hotărirea plena
rei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din oc
tombrie 1967, Consiliul de Miniș
tri a adoptat o hotărîre prin care 
aprobă, începînd de la 1 febru
arie a.c., generalizarea experimen
tării noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor în toate în
treprinderile republicane din ra
mura industriei ușoare. In adopta
rea acestei hotărîri s-a ținut sea
ma, ca și în cazul industriei ali
mentare, de indicația conducerii 
partidului ca în eșalonarea acțiu
nii de majorare a salariilor să se 
acorde prioritate ramurilor în ca
re se realizează în prezent salarii 
medii mai scăzute.

Corespunzător acestei Hotărîri, 
salariile muncitorilor, inginerilor, 
economiștilor, tehnicienilor și 
funcționarilor din industria ușoară 
urmează să fie majorate în me
die cu 11,5 la sută, ceea ce re
prezintă anual un spor de salarii 
de circa 480 milioane lei; împre
ună cu majorarea salariilor mici 
efectuată în anul 1967, se asigură 
pe ansamblu o creștere în medie 
de 15,2 la sută în 1969. De acea
stă creștere a salariilor beneficia
ză un număr de peste 320 mii 
salariați, ale căror venituri vor fi 
anual mai mari cu aproximativ 
600 milioane lei, față de cele rea
lizate înainte de 1 august 1967.

Cultura - parte integrantă
a noilor realități sociale
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Abordăm cultura și acțiunea 
cultural-educativă ca fiind un 
puternic factor de progres social, 
o componentă esențială a vieții 
omului nou, constructor al socia
lismului, o condiție a înfăptu
irii idealurilor fundamentale ale 
poporului român. Ea constituie 
unul din planurile multilaterale, 
un aspect al formelor deosebit de 
complexe în care se desfășoară 
procesul desăvîrșirii construcției 
socialiste.

Cultura și acțiunea cultural- 
educativă alcătuiesc un proces u- 
nitar* și dinamic care se dezvoltă 
ca o parte integrantă a realități
lor sociale ce îl generează. Este un 
proces conștient, Ia baza căruia 
se află politica Partidului Comu
nist Român. El are un caracter 
militant, se desfășoară printr-o 
multitudine de mijloace, de me
tode și de forme și, tocmai da
torită diversității acestora, își re-

levă și mai mult mesajul său 
umanist.

Trăim o epocă de adînci pre
faceri ; sîntem contemporanii u- 
nui proces de ofensivă viguroasă 
a forțelor progresului social, de 
creștere explosivă a cunoștințelor 
în toate domeniile de activitate o- 
menească. Se creează un cîmp tot 
mai larg de acțiune normelor pro
fund umaniste care reglementează 
raporturile dintre oameni, se fău
resc rețele de comunicație de o 
complexitate nemaicunoscută pî- 
nă acum, care înmulțesc și con
feră valențe noi interrelațiilor u- 
mane.

Dezvoltarea societății în gene
ral și — în ceea ce ne privește 
în mod nemijlocit — dezvolta
rea societății socialiste românești

ni se înfățișează ca un nestăvi
lit izvor de solicitări adresate o- 
mului pentru participare conști
entă, activă și la înălțimea ine
puizabilelor sale resurse.

Caracteristică epocii noastre 
este creșterea conștiinței mase
lor asupra responsabilității lor 
socialo și asupra misiunii lor de 
făuritoare ale proprinlni destin, 

întreaga muncă de cui - alizare, 
de educare a adulților se con
stituie ca un auxiliar de cea mai 
mare însemnătate în sprijinul cu
noașterii și satisfacerii cerințeloi 
dezvoltării sociale, în înnoirea 
rapidă și continuă a deprinderi
lor, cunoștințelor, comportamen
tului și motivației activității lor; 
această muncă de educare, în

condițiile desăvîrșirii construc
ției socialiste, se adresează tutu
ror membrilor societății, pe în
treg parcursul vieții fiecărui om 
în parte.

Omul zilelor noastre cere cul
turii și acțiunii cultural-educati
ve să-1 sprijine pentru a-și con
tinua instruirea cu care s-a pre
zentat la începerea activității sale 
profesionale, pentru a fi la cu
rent cu progresele ce se înre- 
gistrează în toate domeniile cu- <9 
noașterii umane și — în primul 
rînd — în sfera preocupărilor >5 
sale profesionale, precum și în Z’ 
aceea a înclinațiilor și preferin- ț. 
țr ’or culturale, științifice sau ar- S) 
ti ’-i, pentru a putea participa 
cît mai activ la îndeplinirea în
datoririlor profesionale, familiale 
și social-cetățenești, pentru a-și

(Continuare în pag. a l>II-a)

Principiile generale ale noului 
sistem de salarizare, care urmea
ză a fi aplicate și în întreprinde
rile din ramura industriei ușoare, 
ținînd scama de specificul aces
teia și de rezultatele experimen
tării într-un număr de întreprin
deri reprezentative, prevăd stabi
lirea salariilor în funcție de canti
tatea, calitatea și răspunderea în 
muncă, legarea lor mai directă de 
rezultatele obținute de fiecare sa
lariat și de întreprindere în an
samblu, creșterea ponderii sala
riului tarifar în cîștigul total prin 
includerea în salariul tarifar a 
celei mai mari părți din actualele 
adaosuri din acord și premii. în 
vederea diferențierii salariilor în 
raport cu vechimea neîntreruptă 
în aceeași unitate și permanen
tizării cadrelor, se introduce un 
spor în cote de 3—10 la sută Ia 
salariul tarifar, stabilit pe tranșe 
de vechime începînd de la 5 ani 
în sus.

Pentru creșterea cointeresării 
salariaților în ridicarea eficienței 
economice a activității întreprin
derilor, se vor acorda premii a- 
nuale (gratificații) legate de de
pășirea prin efortul propriu al 
colectivului respectiv a beneficii
lor planificate. De asemenea, sa- 
lariații care obțin rezultate deose
bite în activitatea lor vor putea 
fi premiați și în cursul anului, 
dintr-un fond constituit special în 
acest scop.

îmbunătățirea sistemului de 
cointeresare materială a salariați- 
lor în obținerea unor rezultate cît 
mai bune în activitatea lor creează 
condițiile necesare pentru stimu
larea creșterii preocupării colec
tivelor din întreprinderi în mobi
lizarea rezervelor de care dispun 
prin organizarea superioară a pro
ducției și a muncii, folosirea ra
țională a capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru, a- 
plicarea unor norme de muncă 
fundamentate și reducerea con
sumurilor de materiale, în vede
rea creșterii productivității mun
cii, reducerii cheltuielilor de pro
ducție și creșterii eficienței eco
nomice a activității întreprinde
rilor.

Hotărîrea privind generalizarea 
experimentării noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor 
în întreprinderile din industria 
ușoară, reprezentînd o nouă do
vadă a consecvenței cu care con
ducerea partidului și statului no
stru aplică hotărîrile Congresului 
al IX-lea al partidului privind 
creșterea nivelului de trai al oa
menilor muncii, va constitui un 
puternic imbold pentru lucrătorii 
din industria ușoară în realizarea 
sarcinilor ce le revin din planul 
cincinal privind satisfacerea nevo
ilor de aprovizionare a populației 
și ale comerțului exterior cu pro
duse industriale de larg consum, 
în cantitatea și calitatea corespun
zătoare cerințelor consumatorilor.

Treceam barierele bătnnului 
oraș, care nu de mult și-a săr
bătorit cea de a 600-a aniver
sare. la orele cînd în chioșcu
rile difuzării presei soseau, 
proaspăt scoase de sub teascul 
tipografiilor, ziarele. Bărbați și 
femei, tineri sau vîrstnici, aș
teptau cu nerăbdare să se des
facă pachetele voluminoase 
pentru ca mai apoi să intre în 
posesia ziarului preferat.

în primele pagini ale cotidie
nelor se afla cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție și rubricile 
la zi închinate campaniei 
torale.

Prin paginile ziarelor, pe 
zile pe care abia mijeau 
nele zilei, cetățenii Brăilei au

elec-

stră- 
sem-

BRĂILA
luat primul contact cu noută
țile politice. Faptul nu avea ni
mic neobișnuit, el se repetă la 
aproximativ aceeași oră și în- 
tr-un fel asemănător în toate 
orașele țării. El dovedea marele 
interes pe care cetățenii țării îl 
poartă desfășurării activității 
politice, demonstra puternica a- 
deziune a poporului fată de po
litica partidului, profundul de
mocratism al societății noastre 
în care toți cetățenii își spun 
liber și deschis cuvîntul asupra 
treburilor obștești.

,J-am văzut Ia locul de 
muncă, în sălile de clasă, iar 
fotoreporterul nostru le-a 
fixat zîmbetele pe pelicula 
de celuloid”. Așa ni-i pre
zenta, în ziarul de ieri, tri
misul nostru special pe ti
nerii din municipiul Buzău, 
care vor vota, la 2 martie, 
pentru prima oară în viață. 
Așa ne erau prezentați și 
proaspeții absolvenți ai șco
lii profesionale care lucrea
ză doar de cîteva luni în U- 
zina de sirmă din Buzău. In 
urmă cu cîtva timp pășeau 
cu emoție pragul maturității, 
odată cu împlinirea vârstei 
do 18 ani, și erau întîmpinați 
cu cuvinte calde, de cei mai 
în vîrstă decît ei. Li s-au a- 
minlit atunci drepturile și 
îndatoririle pe care șl le a- 
sumau prin cîștigarca titlu
lui de cetățean al patriei 
noastre. Acum, peste încă 
puțină vreme. în fața urne
lor de vot, își vor exercita 
pentru prima dată unul din 
drepturile de cetățeni.

Erau amintite în același 
articol și numele mal multor 
tineri din cel 10 000 de noi 
alegători ai 
trei dintre ei 
din nou, azi. 
GHEORGHE
strungarii CĂLIN IANCU șl 
ADRIAN BALEA.

PREZENTAREA
SCRISORILOR DE ACREDITARE
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 

DE STAT DE CĂTRE
AMBASADORUL FRANȚEI

în cursul zilei de 30 ianuarie 
1969, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe ambasadorul extraor
dinar și ministru plenipotențiar 
al Republicii Franceze Ia Bucu
rești, Pierre Pelen, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej au rostit cu- 
vîntări ambasadorul Pierre Pelen 
și președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a avut o con
vorbire cordială cu ambasadorul 
Franței, Pierre Pelen.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare au par
ticipat Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și 
Comeliu Mănescu, ministrul afa-< 
cerilor externe.

Ambasadorul Franței a fost în-* 
soțit de membri ai ambasadei.

ATANASIE TOMA

(Continuare tn pas. a '-III-a)
IN PREAJMA CONFERINȚEI NAȚIONALE A CADRELOR DIDACTICE

PROIECTUL PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÎNT

ÎN DEZBATEREA CONSILIILOR PEDAGOGICE

Dubiu interviu la Uzina de mecanică fină Sinaia. Un capriciu 
ai reporterului ? Firește, nu. Ideea de plecare, obligația identi
tății între programul de muncă al organizației U.T.C. și sar
cinile, de perspectivă șl curente, ce revin întreprinderii, fideli
tatea mulajului acțiunilor întreprinse la imperativele eficienței 
economice ale uzinei.

Cîteva elemente inițiale. Anul trecut sarcinile contrac
tuale la export au fost onorate în întregime înainte 
de sfîrșitui lunii noiembrie, iar la 25 decembrie era 
raportată îndeplinirea planului anual. Iată două, fraze de pe 
cartea de vizită cu care Uzina de mecanica fină Sinaia a trecut 8 pragul anului hotărîtor din actualul cincinal. O menționăm nu 
ca pe o noutate pentru că întreprinderea unde ne aflăm în 
cei 20 de ani de economie planificată și-a îndeplinit planul, 
fără excepție, la toți indicatorii. Ne referim la aceste rezultate 
ca fiind un suport de garanție pentru ducerea la bun sfîrșit 
a programului de activitate economică rezervat anului 1969, 
cînd producția globală și marfă cresc cu 7,55 la sută ; sporul 
de producție prevăzut urmînd să se realizeze în proporție de 
peste 71 la sută pe seama creșterii productivității muncii.

Fără îndoială, activitatea în acest an implică aspecte calitative 
noi. Ele sînt generate de obligativitatea plasării rezultatelor 

(întreprinderii în parametri superiori ai eficienței economice. 
Propunîndu-ne să le cunoaștem, am urmărit traseul buclei pa
ralele : cum este concepută activitatea organizației U.T.C. din 
uzină pentru a vitaminiza, prin efort propriu, contribuția tine
rilor la îndeplinirea obiectivelor planului de producție. Așadar, 
un dublu interviu.

Ne aflăm la conducerea în
treprinderii, de vorbă cu tova
rășul Mihai Simionescu, ingi
nerul șef al uzinei. De la în
ceput cădem de acord ca discu
ția noastră să delimiteze „mo
mentul 1969” în viața întreprin-

derii (recent sărbătorită pentru 
cei 90 de ani de activitate).

— Anul pe care l-am început 
reprezintă pentru uzina noastră 
o 
de 
me

perioadă în care avem 
rezolvat multe proble- 
și nu dintre cele mai

ușoare. Avem de asimilat sor
timente noi. Ca funcționare ele 
se aseamănă cu celelalte dar 
performanțele lor sînt superi
oare. Aproape toate produsele 
noastre de pînă acum vor fi în
locuite cu altele prezentînd ca
lități mai bune fără a abandona 
pe celelalte, necesare ca piese 
de schimb. Această diversificare 
trebuie făcută pe aceeași supra
față, cu aceiași oameni.

— Desprindem de aici solici
tarea care se adresează munci
torilor din toate secțiile de pro
ducție.

— Rezolvarea unor asemenea 
chestiuni privește în egală mă
sură corpul tehnic — care con
cepe, organizează fluxul tehno
logic cît și corpul de executanți 
din secțiile de fabricație, chemat 
să îndeplinească exemplar sar
cinile dar să și observe even
tuale scăpări din vedere, să 
completeze constructiv docu
mentația întocmită.

Necesitatea acestui efort con
jugat presupune participarea di
rectă a fiecăruia la muncă nu 
din dispoziție ci din convingere.

— Am reținut din datele In
formative furnizate ahterior 
discuției cu dv. că în 1969 uzina 
va fi dotată cn nn număr impor
tant de utilaje noi.

— Mai ales agregate. Ele 
N. UDROIU

Proiectul planului 
de învățămînt al șco
lii generale de 10 
ani — una din pro
blemele care urmea
ză să fie dezbătute 
la lucrările apropia
tei Conferințe națio
nale a cadrelor di
dactice — este dis
cutat în aceste zile 
de consiliile pedago
gice ale tuturor șco
lilor de cultură ge
nerală, în vederea 
îmbunătățirii 1 u i 
prin observații și 
propuneri. Pentru 
dozarea mai judicioa
să a efortului elevi
lor, proiectul preve-

de un număr mai 
mic de ore, cu cîte
1— 3 ore pe săptămî- 
nă la clasele I—VIII, 
fată de planul școlii 
de 8 ani și cu cîte
2— 4 ore la clasele 
IX—X, în compara
ție cu anii corespun
zători ai liceului.

Tinîndu-se seama 
de faptul că în tara 
noastră se organi
zează pentru prima 
oară o asemenea 
scoală, primul an, 
1969—1970. va avea 
un caracter experi
mental. din care se 
vor desprinde con

cluzii pentru perfec
tionarea în continua
re a planului de în- 
vătămînt, a progra
melor si manualelor 
școlare, a organiză
rii claselor respecti
ve. precum și a mo
dalităților de pregă
tire a cadrelor di
dactice.

In acest scop, în 
toamna următoare, 
experimentarea se va 
organiza în 5—10 
scoli în fiecare ju
deț. stabilite de in
spectoratele școlare 
județene.

(Agerpres)

(Continuare tn pag. a rlll-a)
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SĂ DISCUTĂM DESPRE
Alături de unitățile economice 
existente, în ultimii ani au a- 
părut în perimetrul municipiu
lui Brăila noi întreprinderi de 
importanță republicană. Ima
ginea noastră reprezintă o sec
vență de lucru din secția de 
filtrare a vîscozei de la una 
din marile unități industriale 
brăilene: Combinatul de fire 

și fibre artificiale

SPORT' II |
STEAUA și POLITEHNICA 
BUCUREȘTI au obținut noi 
victorii la baschet în compe

tițiile europene
AMĂNUNTE IN. PAG. IU.
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Ii privim. Gesturi reținute, to
tuși dezarticulate, poziții de co
pii cuminți în vizită de familie, 
ochii ținuiți cu îndărătnicie în 
podea sau privindu-te alb, în 
sfîrșit, candori derutante pentru 
noi, care-i știm ce au „la activ”.

Dincolo de toată recuzita pe 
care se străduiesc să și-o con
fecționeze, răzbat, guturale, 
accente amenințătoare care tră
dează ; și atunci numai au înco
tro, redevin fără nici un efort, 
ei. cei „adevărați", cu ochii la 
pîndă. încordați în așteptare.

Ciocîrlan Nicolae, 19 ani, fără 
ocupație în ultimul timp ; Cio
cîrlan Jenică, 17 ani, la fel ; 
Boboc Dumitru, 18 ani, un timp 
lăcătuș, acum... Cecan Gheor
ghe, 20 de ani. muncitor necali
ficat ; Cecan Ion, 24 de ani, su
dor ; Dragomir Sandei, 18 ani, 
fără ocupație (implicat, anul tre
cut, în furturi de mașini, con
damnat la trei luni detenție) ; 
Andrei Gheorghe. 21 de ani,

TINEREȚE'EDUCATIE .RĂSPUNDERI
fără ocupație, două condamnări 
pentru furt ; durea Marius, 18 
ani. a terminat de curînd școa
la profesională ; Năstase Vasile, 
17 ani, fără ocupație; Servu

Noaptea de 14—15 septembrie. 
Pensionarul Nicolae Păun se 
întorcea acasă. Pași grăbiți în 
urmă, o lovitură puternică în 
caț> și omul se trezește într^un

CINISMUL
HULIGANULUI

lîngă Kler Constantin încep să-1 
lovească. Cade, e în continuare 
lovit; fracturi ale oaselor cra
niului, șase dinți smulși, pierde
re mare de singe. Suma furată : 
șase lei. Același tratament su
portă Mereciuc Vasile. Simion 
Rădoi, și încă alții.

Sîntem în arestul Inspectora
tului de Miliție a Municipiului 
Brăila. Boboc Dumitru : ușoară 
melancolie, răspunsuri „deștep
te". „Noi nu obișnuiam (nu o- 
bișnuiam !) să lovim cu parul, 
loveam cu pumnul. Este o di
ferență. nu ?

Andrei
perciuni, mal puțin
A mai trecut 
Speră să scape 
mințim una din 
l-am

Gheorghe — blond, 
frămîntat. 

el prin „astea”, 
„ieftin”. Ii a- 
tîlhării. „Nu 

dat eu în cap. Boboc. In
Dobre, 21 de ani, trei condam
nări pentru furt, acum în de
tenție pentru al patrulea furt. 
De buzunare. In sfîrșit, Antohi 
Viorel, 17 ani, fără ocupație.

tirziu, fără balonseid, fără ceas 
si fără cei 60 de lei pe care-i 
avusese în buzunar.

...Tot noaptea. Un grup de in
divizi care apar ca din pămînt

MIRCEA LERIAN 
NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a ’Ill-a)
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PE COORDONATELE
SOCIALISMULUI** Consfătuire la Bucov

Acest impunător edificiu găzduiește Mile de oursuri, atelierele 
de practică, laboratoarele, internatul, biblioteca ți cantina de 
care beneficiază cei peste 1 500 de elevi ai Grupului școlar pro

fesional și tehnic „losif Rangheț"

O mărturie de o imensă tristețe. 13 lei pe ti afectați, în anul 
1926, pentru hrana unui ucenic cînd numai ptinea necesară costa 
10 lei. Statul nostru cheltuiește astăzi anual circa 6 000 lei pentru 

instrucția și întreținerea unui elev al școlii profesionale

CARATE PENTRU 1500 
„BRĂȚĂRI DE AUR"

rilor profesionale cursuri pentru 
maiștri yi cursuri postliceale pen
tru tehnicieni. Firește, avînd de 
găzduit o școală atît de complexă, 
vechea clădire și-a arătat parcă 
mai pregnant limitele și sărăcia; a 
fost lăsată în umbră de moderna 
construcție din dreapta sa, care 
a împrăștiat aerul sever și poso
morit, propriu în trecutul școlii 
de ucenici, și s-a înscris armonios 
în peisajul urbanistic contempo
ran dictat de Magistrala Nord 
Sud în vecinătatea căreia se 
află. Fonduri însemnate din bu
getul statului au fost folosite 
pentru schimbarea înfățișării 
școlii pornind de la fațadă la 
interioarele sălilor de clasă, la 
ateliere și laboratoare, internat! și 
cantină, bibliotecă și sală de 
sport.

Suflul înnoitor al socialismului

pornite, ai în față o centrală 
electrică sau un releu de înaltă 
tensiune, o mină electrificată sau 
un sat, o șosea de trafic intens ori 
o principală arteră citadină ilumi
nată modern. Și, treptat, capeți 
imaginea miilor de fire văzute și 
nevăzute, care luminează și 
pulsează energie în industrie ca 
și în viața noastră de fiecare zi, 
rețea mînuită cu competență de 
mii și mii de specialiști dintre 
care nu puțini sini absolvenți ai 
acestei școli. Dar pînă să învețe 
să mînuiască aparatura modernă 
și complicatele construcții, le-au 
reprodus întîi aici, în școală, cu 
minuțiozitate și pasiune nu pentru 
o simplă expoziție, ci ca material 
didactic viu, necesar înțelegerii, 
de la începutul școlarității, a 
proporțiilor, însemnătății și legi
lor care guvernează „plinea"

Transformările pe care 
Ie-a cunoscut Maramureșul 
in anii puterii populare sînt 
oglindite în numeroase bro
șuri, pliante, foi volante și 
fotogazete editate de Consi
liul județean al F.U.S. Ma
ramureș. în prezent, se află 
sub tipar o schiță monogra
fică (3000 de exemplare în 
limbile română și maghiară) 
intitulată „Maramureșul pe 
coordonatele socialismului", 
Ilustrată cu fotografii și 
grafice comparative. Vor a- 
părea, de asemenea, într-un 
tiraj de 8 000 de exemplare 
schițele monografice ale noi
lor orașe Borșa, Cavnlc și 
Tg. Lăpuș, precum și ale 
comunelor Ulmeni, Cîmpu- 
lung Ia Tisa șl Remeți. Cele 
patru pliante apărute deja 
într-un tiraj de 4 000 exem
plare prezintă dezvoltarea 
industriei Maramureșului, 
noua înfățișare a satelor și 
orașelor, a vieții culturale

CADOU 1969
Tntr-o discuție avută lari 

la Ministerul Industriei U- 
șoare am aflat că. în acest 
an pentru înfrumusețarea că
minelor se vor produce peste 
două milioane fire de flori 
din material plastic. în cu
lori pastelate. Anul 1969 va 
însemna pentru fondul pleții 
1 200 000 de stilouri, șase mi
lioane pixuri, pe3te patru mi
lioane jucării, 168 000 vehi- 
cole pentru copii, 16 000 că
rucioare copil și alte produ
se mult căutate, așa cum vor 
fi cele 20 000 bucăți reșouri 
cu petrol. Din această gamă 
nu-i greu să alegi cadoul 
pentru 1 sau 8 Martie.

L. P.
LA RM.-SARAT

Centrală telefonică 
automată

Orașul Km. Sărat va fi în
zestrat în ar/est an cu o 
centrală automată cu 1000 
de numere. Ieri ne-am inte
resat de stadiul construcției 
șl am aflat că ministerul de 
resort a investit patru mi
lioane lei pentru acest o- 
biectiv și că constructorii au 
ridicat suprastructura și 
scheletul metalic, au fixat 
cele 27 de rame cu căutători 
primari, selectori pentru in
terurban. cordonul local, ra- 
meie-regihtru și ramele-fl- 
nal. Pentru această lucrare 
se va instala o rețea de ca
blu urban măsurând 15 m.

ALEXANDRU DEȘLIU 
subredacția Buzău

Ieri, la cooperativa agri
colă din Bucov, Comitetul 
județean Prahova al U.T.C., 
în colaborare cu Direcția a- 
gricolă și Uniunea județea
nă a cooperativelor agricole 
de producție, a organizat o 
consfătuire a tinerilor cres
cători de animale. Mal bine 
de 350 din cei mal destoinici 
tineri îngrijitori, brigadieri, 
șefi de ferme, medici vete
rinari, Ingineri zootehnici șl 
președinți de cooperative a- 
grlcole au făcut un util și 
larg schimb de opinii asupra 
factorilor de creștere inten
sivă șl eficientă a animale

lor. S-a subliniat cu deosebi
re necesitatea concentrării e- 
forturilor tuturor organiza
țiilor U.T.C. din agricultura 
cooperatistă spre mobiliza
rea unui mai mare număr de 
tineri care să lucreze în 
sectoarele zootehniei, iniție
rea unor cuprinzătoare șl a- 
tractive forme de ridicare a 
calificării profesionale, de 
integrare a tuturor crescă
torilor de animale uteclștl în 
marele efort ce se depune 
pentru sporirea efectivelor șl 
a producțiilor medii.

G. F.

DENSIMETRU AUTOMAT PENTRU LICHIDE

Un colectiv de specialiști 
al laboratorului de automa
tizare a proceselor chimion 
de la Facultatea de chimie 
Industrială a Institutului po
litehnic din Timișoara a rea
lizat, în scopul automatizării 
unor instalații pilot și de la
borator, un densimetru auto

mat pentru lichide. Experi
mentat la Combinatul chimic 
din Craiova, densimetrul au
tomat este utilizat la îmbu
nătățirea regimului de func
ționare a unor instalații de 
producție a fabricii de amo
niac.

Aniversarea 
corului din 
Satu Mare

Corul sindicatelor din în
vățământ din Satu Mare a 
sărbătorit, miercuri 29 ia 
nuarie, două decenii de pro 
digioasă activitate artistică 
Formație cu o permanența 
neîntreruptă, corul din Satu 
Mare al cadrelor didactici 
— in care activează și nu 
meroși tiheri — continuă 
vechea tradiție de educare 
patriotică yi estetică a pu
blicului de la reședință cit 
și din satele județului. Nu
meroasele turnee in țară 
participarea la diferite con 
cursuri zonale yi republica 
ne, i-au adus corului săt 
mărean multe distincții de 
merit. Ultima este cîștlgarea 
locului al treilea la faza fi 
nală a celui de al 8-lea fes 
tival al formațiilor artistice 
de amatori — octombrie 
1968.

V. MOINEAGU

MODERNIZAREA PORTULUI BRĂILA

Opera Română : POVESTI
RILE LUI HOFMANN, ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY, ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : E- 
NIGMA OTILIEI, ora 19,30 ; 
(sala Studio) : ORAȘUL
NOSTRU, ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : VICTIMELE DATO
RIEI, ora 20 ; (sala Studio) : 
DANSUL MORȚII, ora 20 ; 
Teatrul Mic : TANGO, ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : VIJELIE ÎN 
CRENGILE DE SASSA
FRAS, ora 19,30 ; (sala Stu
dio) : FEDRA, ora 20 ; Tea
trul Giulești : VISUL UNEI 
NOPȚI DE IARNA, ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : 
MUȘCHETARII MĂGĂRIEI 
SALE, ora 15 ; Studioul 
I.A.T.C. : R.U.R., ora 19,30 ; 
Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei) : ȘORI
CELUL ȘI PĂPUȘA, ora 
17 ; (sala din str. Academi
ei) : A FUGIT UN TREN, 
ora 17 ; Teatrul „C. Tănase" 
(sala Savoy) : CA LA TĂ
NASE, ora 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei 174) : VA
RIETĂȚI PE PORTATIV, 
ora 19,30 ; Ansamblul 
U.G.S.R. : PROMETEIADA, 
ora 20 ; Circul de Stat : 
RAPSODIA ACROBATICA 
ora 19,30.

Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene a a- 
probat execuția lucrărilor de 
dezvoltare șl modernizare a 
portului Brăila. Lucrările cu
prind amenajarea cheiului la 
danele 14 șl 15, a platformelor

de depozitare a produselor, o 
stație de întreținere a utila 
jelor portuare. De asemenea, 
se are în vedere montarea 
unor macarale de mare ca
pacitate și prelungirea căilor 
de rulare a Instalațiilor afe
rente.

SEMNAL’

Nicolae Krassovschi: „APLAUZE"
Ce a dorit să rea

lizeze prozatorul cu 
aceste schite reunite 
sub titlul „Aplauze"? 
în primul rînd, ca
ricatura anumitor 
tipare literare prea 
bine cunoscute. a 
unor scheme osifi
cate. N. Krassovschi 
dorește să evite (o 
face ostentativ) ma
nifestarea unor sen
timente „gata făcu
te". ca să folosim o 
expresie a Iui Gide 
din „Falsificatorii de 
bani". Nici impre
siile vizuale nu sînt 
de rînd. La o lectu
ră mai atentă sq ob
servă însă că ceea 
ce e, de obicei. într- 
adevăr ocolit este 
banalitatea comuni
cării ca atare a unor 
anumite senzații, 
percepții, stări inte
rioare, altminteri cu 
totul comune.

Krassovschi nu 
este unul dintre scri
itorii care își pro
pun să prezinte un 
om în toată comple
xitatea lui ; pe el îl 
interesează să discu
te anumite momen
te psihologice, schi
tele sale sînt nu 
odată lucrate după 
sistemul „colajului", 
al asociațiilor dis
parate, reunite to
tuși în vederea cris
talizării unui sens 
unitar : privite din 
unghiul de vedere 
al plasticului, cutare 
fragment de proză 
ar fi o secvență de 
tablou. celălalt — 
o ilustrată și o fo
tografie ori o statu
etă. Autorul nu e un 
colorist, el vede în 
suprafețe și volume. 
Experiența încerca
tă de N. Krassov
schi nu a întîrziat

însă să-i joace unei 
feste, atunci cind ir 
a fost bine stăpinită 
Anuntînd înlănțuire: 
cauzală, el nu reu
șește adesea, decît 
să dea niște explica
ții umoristice, biza
re, cu o anume for
ță de șoc la început 
dar devenind repe
de (chiar pe spații ' 
restrîns pe care-1 
oferă volumul) mo 
notone. Că persona 
jele nu sint fixate 
ci dispun de o anu
me modalitate a a- 
parentei lor fizice 
ori psihice, am înțe
les. Insă relațiile 
dintre ele sînt, une
ori. flagrant falsifi
cate din ostentația 
originalității.

ADRIANA
ILIESCU

Cu aproape șase decenii in ur
mă, populația unuia dintre cele 
mai industriale cartiere din su
dul Capitalei, cuprins între Lînă- 
riei, Șcrban Vodă yi Văcărești îyl 
împărțea copiii la învățătură 
între Liceul „Gheorghe Șincai" 
■— liceul săracilor, cum i se spu
nea, și școala de meserii care 
poartă astăzi numele luptătorului 
comunist losif Rangheț. Au trecut 
șase decenii de cînd clădirea de 
cărămidă roșie, cu aerul său de 
cazarmă, îl primea pe copiii 
muncitorilor mai săraci decît cei 
care urmau „liceul săracilor", și-i 
trimiteau apoi spre fabrici și ate
liere cu „brățara de aur" a me
seriei să continue tradiția fami
liei. Pentru că, așa modestă cum 
se prezenta, luptînd cu destule 
greutăți, școala îșl crease faima 
că pregătește muncitori capabili, 
foarte căutați de 
unitățile indus
triale din fur.
Faima aceasta se 
păstrează și în 
zilele noastre, se
păstrează și vechea clădire roșie, 
după cum mai sînt și dascăli din 
acele vremuri, care, deși pensio
nari, mai trec pragul școlii căreia 
i-au dăruit cu pasiune ani cit o 
viață de om. Amintirile si măr
turiile acestui trecut nu prea în
depărtat, tipărind însă în con
textul realităților socialiste ca 
aparținînd altei epoci, ne ajută 
să conturăm dimensiunile de azi 
ale școlii ce-și continuă tradiția 
îmbogățind marea armată a 
muncitorilor cu noi și noi contin
gente de tineri.

...Istoria modernă a Grupului 
școlar profesional și tehnic „losif 
Rangheț" începe acum 20 de ani, 
după reforma învățămîntului. 
Ani denși, care au dăruit școlii 
infinit mai mult decit cei 40 pre
cedent'! : procesul de instruire a 
fost așezat pe baze științifice; de 
la „specialiști" in rotărie, fierărie, 
tinichigerie, școala a fost profi
lată pentru pregătirea muncitori
lor necesari comandamentului 
energetic al țării calificînd astăzi 
electricieni pentru centrale, sta
ții și rețele, pentru protecție prin 
relee și automate, mecanici de 
turbine și cazane cu aburi. Inca- 
drîndu-se ritmului actual al nece
sarului de cadre specializate, 
școala s-a lepliat adăugind cursu

care a așezat școala românească 
pe piedestalul ce i se cuvenea — 
principal factor de cultură și 
civilizație — și-a pus amprenta 
redimensionînd acest lăcaș de 
învățămînt după nevoile sale. 
O bază materială complexă — 
24 săli de clasă, 3 labora
toare (de fizică-chimie, elec
trotehnică și mașini electrice) 
5 cabinele de studiu (de e- 
nergetică, desen, protecția muncit 
și de proiecție, ultimul dotat cu 
mijloace moderne audio-vizuale 
și conceput pentru a fi folosit 
în sistemul verfix), 8 ateliere pen
tru practica elevilor anului I, un 
internat cu 250 locuri și o can
tină expres în care servesc masa 
900 de elevi, biblioteca însu
mi nd circa 33.000 volume și o 
sală de sport bine utilată — stau 
astăzi la dispoziția celor peste 
1500 elevi care frecventează 
cursurile școlii.

...Intrat pe poarta școlii, cu 
greu poți rezista tentației, chiar 
dacă ești profan în meseriile ce 
se însușesc aici, sau poate tocmai 
de aceea, de a vedea în stare de 
funcționare toate aparatele, me
canismele și instalațiile montate 
în săli speciale, pe holuri sau în 
vitrine, în mărime naturală ori 
miniaturizate. Pentru că, odată

producției, sursa aceasta inepui
zabilă de civilizație și cultură 
care este energia electrică. Inițiat 
la acest nivel tinărul venit să-și 
însușească meseria de electrician, 
cum o știe el inițial, se vede din- 
tr-odată plasat într-unul din a- 
vanposturile economiei, și propria 
lui părere despre sine, despre 
meseria către care se simte atras 
ca și despre perspectiva în care 
și-o va exersa capătă alte înțele
suri. De aici, de la acest punct, 
începe școala munca sa instruc- 
tiv-educativă. Totul este astfel 
îmbinat incit să ofere tînărului 
absolvent, alături de calificare și 
conștiința responsabilității sale 
sociale. Lecțiile teoretice, expe
riențele de laborator, orele de 
practică din atelierul școlii ori 
din uzine sînt completate de vi
zite și excursii la centralele hidro 
și termo electrice, pe șantiere, în 
uzine de aparataj electric, unde 
au loc întîlnirile cu specialiști, 
biblioteca le pune la dispoziție o 
întreagă literatură de profil.

Elevii sînt instruiți și educați 
de un corp didactic numeros: 
aproape 60 de ingineri, 12 pro
fesori de cultură generală, 11 
maiștri instructori — cei mai 
multi dintre ei la catedrele școlii 
de un număr impresionant de

ani, contopindu-se aproape cu 
nevoile sale, cu viața tumultuoa
să a adolescenților pe care îi aju
tă să descifreze odată cu tainele 
meseriei și tulburătoarele taine 
ale vieții.

...Orele de curs, cele de prac
tică și meditațiile s-au încheiat. 
Dintr-o clasă răzbat acordurile 
line ale unui cîntec, din alta se 
fac auzite ritmurile unei sîrbe; 
în sala de sport se întrec două e- 
chipe de handbal, în timp ce în 

laboratorul de fizică s-au întrunit 
membrii cercului electrotehnic: 
sînt orele de după-amiază cînd 
elevii participă la activitățile ex- 
trașcolare inițiate de organizația 
V.T.C. Numeroasele cercuri, pe 

obiecte și tehnice, formațiile artis
tice și sportive 
adună zeci yi 
zeci de elevi în- 
tr-o activitate 
meritorie care 
le-a adus lor și

școlii numeroase distincții obținu
te la concursurile elevilor. Dacă 
nu sînt la cercuri, elevii pot fi întîl- 
niți în sălile de spectacol, la 
cinematograf, prin muzee și ex
poziții beneficiind de tot ce le 
pune cu generozitate la dispoziție 
pe plan cultural capilala țării.

...Imaginea ucenicului livid și 
prost îmbrăcat, intrînd pe poarta 
unei școli cu aer și regim de 
cazarmă a apus pentru totdeauna. 
Elevii școlii profesionale de azi, 
în frumoasele lor uniforme, bine 
dezvoltați fizic, beneficiind de 
întreținere complet gratuită pe 
timpul școlarității, interesați de 
tot ce se petrece în jurul lor, dau 
măsura grijii de azi a statului 
față de tînăra generație.

Școala îi primește neștiutori în 
ale meseriei, în ale vieții și îi 
restituie societății formați ca 
demni și buni muncitori, capabili 
să se integreze ritmului rapid de 
dezvoltare a țării noastre, trasat 
cu clarviziune științifică de 
partid.
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CULTURA - PARTE IMlM 
A NOILOR REALITATI SOCIALE

(Urmare din pag. I) 
menține și ascuți capacitatea de 
exprimare, spiritul critic construc
tiv fața de îndatoririle social-ce- 
tățenești ce-i revin, pentru a-și 
cultiva capacitățile creatoare, ap
titudinile și înclinațiile și a lo 
canaliza spre progresul social și 
al cunoașterii umane, pentru a 
întrebuința optimal mijloacele 
tehnice-materiale ale civilizației 
modeme, în sfîrșit, pentru ca re- 
creerea sa să fie în același timp 
un mijloc profitabil de reconfor- 
tare pentru sine, dar și pentru 
mediul social In care se află, ca 
și pentru întreaga societate.

îi revine, așadar, culturii și ac
țiunii cultus-educative în rân
durile adulților sarcina să menți
nă echilibrul între om și condi
țiile existenței sale într-o lume 
în plină și continuă transformare,

să-l adapteze și să-l integreze 
activ în această transformare. Fo
losirea în condițiile noastre spe
cifice a progreselor înregistrate 
pe plan mondial în acest dome
niu ne obligă se cercetăm cu șl 
mai multă atenție aceste condi
ții specifice, să le cunoaștem spre 
a le putea interpreta și folosi.

în țara noastră cultura a de
venit un bun al poporului ; ea 
s-a transformat în cultură a ma
selor, fiind hrana spirituală atît 
a tinerelor generații aflate în e- 
fervescentul proces al formării 
lor, cît și a generațiilor mature, 
din ce în ce mai aderente la pro
cesul educației permanente. Ca 
instrument principal al clasei 
muncitoare, al întregului popor 
în desăvîrșirea construirii socia
lismului, statul nostru socialist, 
condus de partid, traduce în via
ță sarcinile înfăptuirii revolu
ției culturale, ale făuririi și 
dezvoltării culturii socialiste în 
interesul maselor populare. Ac

țiunea cultural-educativă a ma
selor nu este și nici nu poate 
fi o simplă activitate gene
roasă, iluministă, ci o muncă com- 
Îilexă, subordonată sarcinilor po- 
itico-economice ale etapei actu

ale și cerințelor dezvoltării vii
toare, o muncă cu un puternic 
caracter militant și cu consecințe 
directe asupra dezvoltării perso
nalității umane, a integrării in
dividului în societatea din care 
face parte.

în țara noastră, asemenea tare 
ale orânduirii trecute ca analfa-

betismul și îndepărtarea maselor 
de la îndeplinirea misiunii lor is
torice au fost lichidate, iar «sur
sele lor generatoare desființate 
pentru totdeauna.

Școala de cultură generală, 
care s-a generalizat sub forma 
învățămîntului de zece ani, a de
venit principalul izvor de cultu
ră al poporului nostru, baza pre
gătirii spirituale pe care se clă
desc profesiile și cadrele profe
sionale, punctul înalt de plecare 
pentru acțiunea cultural-educativă 
în rîndul adulților. Statul socialist 
își manifestă ca o preocupare de 
căpetenie dezvoltarea intensivă și 
extensivă a mijloacelor de cultu
ralizare a maselor, mijloace de 
care dispun cu drept de egală 
participare toți oamenii muncii, 
indiferent de vîrstă, de sex, de 
profesie, de naționalitate, de lo
calitate, de convingeri și de în
clinații.

Dinamica cheltuielilor din bu
getul statului pentru activități 
social-culturale este și din acest 
punct de vedere semnificativă:

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;
12.30 ; 16 ; 19,30) ; Floreasca 

orele 9,30; 13,30; 16,45; 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 ȘI JERRY, DACĂ TRECI 
PODUL PONOARELOR, VIZI
TA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT IN JU
DEȚELE CARAS-SEVERIN, TI
MIȘ ȘI ARAD...

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

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Grlvița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Tomis (ore

le 9—15,45 în continuare).
NEÎNȚELESUL 

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

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Buzesti (orele
15.30—18) ; HAIDUCII (orele 
20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Dacia (orele 8,45; 
15,45 în continuare; 18,15; 
20,45).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Unirea (orele 
15,30 ; 18) ; RĂPIREA FE
CIOARELOR (orele 20,15).

„TREI COPII „MINUNE" 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,151.

DRUMUL SPRE SATURN, 
SF1RȘITUL SATURNULUI 

rulează la Giulești (orele
15.30 ; 19).

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

rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 19).

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

JUDOKA. AGENT SECRET 
rulează Ia Crîngași (orele 
15,30 ; 18).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER. MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

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

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18) ; TUNELUL (orele
20.30) .

HOMBRE
rulează la Moșilor (orele 15,30,
18) ; SUFERĂ UTOMATUL (o- 
rele 20.30)

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Popular (orele
15.30 ; 18) ; HEROINA (orele
20.30) .

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Munca (orele 15,30
19) .

ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Arta (orele 9 , 
11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15) : 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18.15 ; 20,30).

LUSTRAGIUL
rulează la Vitan (orele 15,30 * 
18).

MADE IN ITALY
rulează Ia Prahova (orele
15.30 ; 18) ; GISELLE (orele 
20,15).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

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

VINERI, 31 IANUARIE 1961
17.30 — Telex T. V.
17,35 — Actualitatea în agri 

cultură, ,
17,50 — Actualitatea în in

dustrie.
13,05 — Limba spaniolă. Lec

ția 43 (reluare).
18.30 — Emisiunea pentru ti

neret.
19,C0 — Telejurnalul 

de seară.
19.30 — Țara se pregătește 

de alegeri. Știri și re
portaje din campania e 
iectorală.

19,45 — Baschet feminin
Politehnica Bucurest
— Academik Sofia, re 
priza a II-a (Cupa cam 
pionilor europeni).

20.15 — Teleglob — emisiun- 
de călătorii geografice 
Insulele Azore.

20.30 — Studioul muzical. 
21,00 — Reflector.
21.15 — Muzică ușoară.
21.30 — Film artistic ; „Caș? 

sufletelor pierdute".
23,05 — Telejurnalul 

de noapte.

în domeniul activității cultural- 
educative o constituie crearea și 
dezvoltarea unei vaste rețele de 
instituții de cultură, care confi-

gurează un sistem închegat al a- 
cesteia. Un tablou comparativ 
— luînd ca bază anul 1938 — e- 
vidențiază următoarele :

1938 1967

cămine culturale 3 467 9 895
case și palate de cultură — 186
cluburi și case de cultură ale sindicatelor . . . 294
biblioteci 1 • . . 24 667
cinematografe 338 6 410
muzee 79 243
școli populare de artă — 23

în milioane lei

1955 1960 1963 1966 1987 1968 1969

6 922 14 103 22 361 24115 27 665 31 000 33 000

Pentru activitatea cultural-edu
cativă de masă s-au cheltuit în 
1967 — numai de la bugetul de 
stat —■ peste 260 milioane lei, 
la care se mai adaugă peste 50

de milioane lei, din fonduri pro
prii.

Expresia cea mai elocventă a 
progresului multilateral realizat

Aceste mijloace, prin reparti
zarea teritorială, prin densitatea 
și prin conținutul activității lor, 
facilitează accesul oamenilor mun
cii spre bunurile culturale.

în 1968, sistemul de biblioteci 
din România dispunea de peste 
130 milioane volume, ceea ce fă
cea să revină, în medie, aproape 
7 volume pentru fiecare locuitor, 
în același timp, numărul celor 
care au frecventat aceste bibli
oteci se ridica la peste 9 milioane 
de cititori. în anul de învățămînt 
1967-1968 au funcționat 52 de uni
versități populare, cu circa 35 000 
cursanți. Activitatea artistică de 
amatori cuprinde aproximativ un

milion de artiști amatori, care ac
tivează în circa 40 000 de forma
ții coregrafice, muzicale și tea
trale. Numai la al Vlll-lea con
curs al acestor formații au par
ticipat circa 500 000 de artiști 
amatori.

încă în anul 1960 frecvența vi
zitatorilor la muzee era de peste 
6 milioane, iar în 1968 s-a ridi
cat la aproape 10 milioane ; nu
mărul spectatorilor la cinemato
graf a ajuns, în aceeași perioadă, 
de la circa 166 milioane la 220 
milioane. Alături de celelalte mij
loace de răspîndire a culturii, ra
dioul și televiziunea difuzează 
comorile cunoașterii pînă în cele

mai îndepărtate colțuri ale țării, 
pînă în șalele și cătunele unde, 
în trecut, nu pătrunsese nici o 
rază de civilizație și cultură. Ce
le peste trei milioane de aparate 
de radio și un milion de televi. 
zoare constituie, laolaltă cu tira
jele din ce în ce mai mari ale 
cărților și revistelor, laolaltă cu 
dezvoltarea și echilibrarea rețe
lei de cămine culturale și biblio
teci sătești, o expresie elocventă 
a evoluției armonioase a culturii 
pe întreg teritoriul țării.

Obiectul însemnărilor de față 
nu este de a analiza în profun
zime și conținutul uman și artistic 
al culturii pe care o difuzează 
mijloacele de răspîndire amintite 
aici ; aceasta ar necesita o anali
ză amplă și multilaterală. Trebuie 
însă să semnalăm că dezvoltarea 
fără precedent a rețelei de difu
zare a culturii, științei și artei este 
însoțită și condiționată de profun
dul conținut umanist al valorilor 
transmise, de înaltul lor statut etic 
și cetățenesc, de promovarea cul
turii naționale, de afirmarea idea
lurilor socialismului. Aceste coor
donate definesc și întregesc func
ția educativă a culturii, contri
buind în chip esențial la desăvîr
șirea personalității omului nou, 
făuritor al societății socialiste.

în prezent, acțiunea cultural- 
educativă, datorită succeselor do- 
bîndite de poporul nostru în con

strucția socialistă și programului 
de dezvoltare a societății româ
nești elaborat pe baze științifice, 
marxist-leniniste de partidul nos
tru, are un caracter prospectiv, 
ferestrele larg deschise spre vii
torul concretizat în idealul edu
cativ ai societății noastre, orien
tat spre formarea omului nou, 
însuflețit de țelurile nobile ale 
socialismului, de principiile mo
ralei comuniste cu un larg ori
zont cultural. Hotărârile și măsu
rile preconizate de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român și de Conferința Națio
nală din decembrie 1967, măsu
rile privind adîncirea democrați
ei socialiste, perfecționarea con
ducerii și organizării activității 
economice, reorganizarea învă- 

-țămîntului și alte măsuri luate în 
toate domeniile vieții sociale so
licită acțiunea cultural-educativă 
la o participare sporită de con
știentizare a maselor și de atrage
re activă la înfăptuirea lor. Acesta 
este sensul în care Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, lao
laltă cu toți factorii interesați în 
această direcție, trebuie să dez
volte acțiunea cultural-educativă, 
pentru a o perfecționa neconte
nit, pentru a consacra dezvoltării 
personalității umane țelurile con
strucției socialismului în țara 
noastră.
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I oast pentru
MĂSURI

PENTRU PREVENIREA 
ACCIDENTELOR

TURISTICE

absolvenț'
TELEGRAMĂ

LA BUCUREȘTI, CLUJ, IAȘI, TIM IȘOARA Șl CRAIOVA S-AU ÎNCHEIAT IERI CURSURILE ANU

LUI V AL FACULTĂȚILOR DE AGRICULTURA Șl HORTICULTURA

Președintele Statelor Unite ale Americii, Richard Nixon, a 
trimis Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în care se 
spune :

Vă mulțumesc pentru atentul și Încurajatorul dumneavoastră 
mesaj, trimis cu ocazia instalării mele ca președinte al Statelor 
Unite. Anii ce urmează vor fi ani dc încercare pentru noi, toți. 
Sarcina noastră cea mai de seamă va fi făurirea unei păci 
adevărate și durabile pentru întreaga omenire. Administrația 
mea și-a luat un angajament solemn să urmărească realizarea 
acestui țel cu toată puterea și energia sa. Sper șl sînt încredin
țat că, în căutarea unei lumi în care nici un popor să nu tră
iască în izolare ostilă sau nedorită, căile de comunicare între 
noi vor rămîne deschise.

tradlțle a 
noastre 

cursurilor

agrono- 
Bălces- 

Capitală. 
universl-

„La revedere stu
denție !“

In buna 
facultăților 
încheierea
celui din urmă an de 
studii i-a reunit încă 
o dată în amfiteatre 
pe dascăli și pe uce
nicii lor, în egală mă
sură emoționați.

...Ora 12. Un impre
sionant cor studențesc 
cîntă străvechiul „Gau- 
dearrvus" la Faculta
tea de agricultură a 
Institutului 
mic .,Nicola* 
cu” din 
..Clopoțelul"
tar sună lung, solemn, 
ritova minute în șir. 
Tn sala sărbătorește 
împodobită se află zeci 
de cadre didactice, toți 
cel 204 studențl al fi
nului V — un detașa
ment de minți lumi
nate. cu mîlnlle tine
re. cu inimi tinere. 
Încă In acest an, du
pă susținerea exame
nului de diplomă, vor 
intra în viață, proas
peți șl viguroși, vor 
fl printre combatanți 
în asora bătălie a re
coltelor.

Conform tradiției, 
în numele absolvenți
lor a vorbit, șeful pro
moției, Sebastian 
nete : 
rînd 
satele 
ori în
cîmpiile
Dobrogei, pretutindeni 
unde se hotărăște 
soarta recoltei, fără a 
uita, că aici, am do- 
bîndit zestrea specia
listului, bucurîndu-ne 
de minunate condiții 
de viată și studiu. 
Sîntem chemați acum 
să răspundem și nu 
ne vom precupeți *-

Dumitru Săndoiu transmite colegilor din anul al 
IV-lea mesajul absolvenților o dată cu „cheia 

succeselor"

d-o, Nlcolae Gavrilă 
din anul al IV-lea, a 
promis că și el șl co
legii săi vor fi la înăl
țime, prin rezultatele 
obținute la învățătură.

Io- 
„Pornim în cu
la drum, către 

Bărăganului, 
Maramureș, in 

Banatului.

forturile, capacitatea, 
datori celor care 
ne-au făcut studenția 
rodnică, profesiunii 
îndrăgite. Vom purta 
cu cinste, mal departe, 
ștafeta transmisă de 
dumneavoastră. sti
mați tovarăși profe
sori !“

La rugămintea stu
denților, au răspuns 
decanul facultății, prof, 
dr. docent Eugen Do- 
cea, prof. dr. docent 
Nlcolae Zamfirescu, 
prof. dr. docent Con
stantin Disescu. Cuvin- 
tul lor cald, „final la

lecția studenției”, a re
memorat secvențe sem
nificative din întîlni- 
rile cu studenții, le-au 
mărturisit precepte 
fundamentale ale rea
lizării în profesiune, 
dorindu-le afirmări 
plenare, succes și feri
cire.

Cinstea de a trans
mite colegilor din pro
moția anului viitor, 
„Ca simbol al căutării, 
al strădaniei spre bine, 
cheia visurilor noastre 
și a succesului deplin", 
i-a revenit lui Dumi
tru Săndoiu. Preluîn-

La sflrșitul festivită
ții, lntr-o atmosferă de 
puternică Însuflețire, 
absolvenții promoției 
1969 au adoptat textul 
unei telegrame către 
Comitetul Central al 
Partidului Comunist 
Român, tovarășului 
Nlcolae Ceaușescn.

„Vă asigurăm — m 
spun* în telegramă — 
că munca neobosită 
de instruire șl educare 
desfășurată de dască
lii noștri, oare ou dra
goste șl solicitudine 
ne-au condus pe dru
mul cunoașterii profe
siunii, va fi valorifi
cată de noi, prin re
zultatele bune ce Ie 
vom obține In activi
tatea de ingineri agro
nomi, pe pămînturlls 
Înfrățite ale RomSnlel 
socialiste.

Animați de dorința 
fierbinte de a partici
pa activ la măreața o- 
peră de desăvîrșire a 
construcției socialis
mului, ne angajăm să 
nu 
un 
în
noastră energie și ca
pacitate de muncă, 
toată priceperea și cu
noștințele acumulate 
în cei cinci ani de stu
dii, pentru ridicarea 
pe o treaptă mai înal
tă a agriculturii noas
tre socialiste, pentru 
prosperitatea poporu
lui român".

precupețim nici 
efort, punindu-ne 
valoare întreaga

ION TRONAC

Cinismul
huliganului

(Urmare din pag. I)

față, cu pumnul. Jos e piatră. 
A căzut și s-a lovit cu capul. 
Eu nu loveam. Eu „controlam". 
Mergeam prin restaurante și o- 
cheam victimele. După ce le 
„bperam" mergeam la băutură".

Ciocîrlan Nlcolae — se stră
duiește să pară sincer, naiv, e 
plin de volubilitate, încearcă o 
stratagemă : „Sîriteți de la ziar ? 
își fabrică o mină spășită. 
Așteaptă efectul. Și din nou, 
candid : „Sigur, să mă judece, 
merit. E bine că ne-a prins pînă 
la urmă". (Ultima frază o spu
ne cu fața spre ofițerul de mi
liție care ne însoțește).

...Și așa mai departe. Răspun
suri incoerente, unele pline de 
cinism, prin care tineri între 
19—24 de ani justifică niște fap
te care nu pot fi în nici un fel 
justificate : acte antisociale. U- 
nul dintre huligani a împins ci
nismul la extrem : întîlnindu-și 
victima, a compătimit-o „sincer" 
și a consolat-o oferindu-i un 
pahar plătit cu banii de care 
fusese jefuită cu o seară mai 
înainte. Din ce colțuri obscure 
ale conviețuirii sociale au apă
rut aceste stranii, anacronice 
personaje ? în parte, in mare 
parte, aceste exemplare sînt 
„fără profesie", cu un cuvînt 
mai potrivit — vagabonzi. Și, 
firește, și-au asimilat o mentali
tate corespunzătoare acestei 
„condiții" joase, de parazit. Iată 
însă că, practic, intoleranța la 
un asemenea stil de viață vă
dește, ici-colo, slăbiciuni, ba 
chiar dispare pentru ca, pe te
renul tolerantei să crească în 
voie .astfel de exemplare. „Filo
zofia" unui ins ca acesta este 
lipsită, orice s-ar spune, de 
complicații- tn primul rînd der
bedeii cred că în numele drep
tului de a dispune de propria 
viață (de viata pe care, cel pu
țin pînă la această vîrstă, fa
milia și statul au subvenționat-o 
substanțial, moral și material), 
pot face din aceasta un adevă
rat pericol pentru ceilalți. Tole
ranța pe care au încercat-o o 
dată cu prima faptă reprobabi
lă le-a întărit convingerea că 
se pot deda în continuare la 
acte pentru care nimeni nu-i 
trage la răspundere. Acest fel 
de „libertate de acțiune" le-a 
inoculat, după cum se poate ob
serva chiar din sumarele lor ex
plicații, o bună doză de cinism, 
ca să nu mai vorbim de aboli
rea oricărui respect față de nor
mele etice generale, de lipsa de 
scrupule șl cruzimea pe care șl 
le-au antrenat în tot cursul ac
țiunilor lor. Toate acestea le-au 
consolidat părerea că pot trăi ca 
niște paraziți. Iată deci unde 
poate duce blinda toleranță I In 
orice caz, faptul că părinții a- 
cestor 11 tineri n-au manifestat 
practic nici o îngrijorare pen
tru soarta fiilor lor fără ocupa
ție, în același timp cu atitudi
nea asemănătoare a unor oa
meni care îi cunoșteau, se nu
mește toleranță.

Ce spun acum părinții acestor 
huligani ? Toți au încercat să se 
eschiveze prin fraze tip : „n-am 
știut eu ce face el la oraș" — 
sau : „nu mai e copil, nu-1 pot 
urmări pas cu pas“. Fraze care 
ascund de fapt lipsa unui con
trol firesc și permanent asupra 
„odraslelor", majoritatea foarte 
tineri.

Procesul public, la care au 
participat peste 1 000 de tineri, 
a reliefat distanța care-i separă 
pe acești huligani de conduita 
și moralitatea tinerilor din a- 
cest oraș. Pedeapsa exemplara 
cu care au fost sancționați cei 
11 este de natură să asaneze a- 
ceastă faună, numeric firește 
redusă, dar periculoasă pentru 
climatul moral în care trăim și 
muncim, pentru liniștea cetățe
nilor.

Credem însă că o atitudine 
fermă, energică, din partea tu
turor tinerilor din oraș, a co
mitetului U.T.C. al municipiu
lui, al organelor de supraveghe
re a ordinei publice ar fi fost 
de natură să descopere mai de
vreme — dacă nu să preîn.tîm- 
pine — asemenea fapte tîlhă- 
rești. O parte dintre acești hu
ligani puteau fi văzuti zilnic 
cum băteau trotuarele, cum che- 
fuiau seară de seară. Cum de 
n-a sărit nimănui în ochi ase
menea exemplare ? Un simplu 
exemplu demonstrează că nici 
pe departe nu sîntem „neputin
cioși" în fața unor asemenea si
tuații : imediat după prinderea 
acestui grup de infractori în— 
răiti, comitetul U.T.C. al muni
cipiului a organizat, în colabora
re cu organele de ordine, echipe 
de tineret care să supravegheze 
conduita „exemplarelor" ce țin 
să se afișeze cu tot dinadinsul 
atentînd la liniștea și urbanita
tea relațiilor firești dintre oa
meni. Discuțiile purtate, pu
terea exemplului, intervenția 
organelor de miliție. atunci 
cînd situația o reclamă, sînt de 
natură să curețe trotuarele o- 
rașului de astfel de paraziți.

Un alt exemplu că se poate 
acționa eficient : depistarea u- 
nor tineri care, în grup, bruscau 
elevii școlii forestiere. Dincolo 
de animozitățile dintre elevii 
unor școli diferite pe care ei le 
invocau în șovăielnicile lor ex
plicații. aici se ascundeau ten
dințe de huliganism sadea. Dis
cutarea acestor tineri într-o șe
dință la care au participat elevi, 
părinți, reprezentanți al procu
raturii, miliției, a fost de natu
ră să ie modifice comportamen
tul. >*•

Apariția unor manifestări ca 
cele incriminata mal sus șl pesto 
care mal trec uneori privirile 
tolerantei trebuie curmate cu 
hotărire. Acțiunea Întreprinsă 
de comitetul U.T.C. al munici
piului Brăila și-a dovedit din 
plin utilitatea ajutând la puri
ficarea străzilor de puținii, dar 
nocivii indivizi, car* încearcă 
să vicieze atmosfera cu acțiuni 
*1 gesturi reprobabile.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, Ștefan Voitec, 
a trimis o telegramă președin
telui Adunării Federale a Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
Peter Golotka, prin care îi a- 
dresează cele mai calde felici
tări cu prilejul alegerii sale în 
această funcție.

condusă de ministrul Kiril Igna
tov.

★
Președintele Mari! Adunări 

Naționale a Republicii Socia
liste România, Ștefan Voitec, 
a primit o telegramă de mul
țumire din partea președinte
lui Adunării Populare a Repu
blicii Populare Albania, Behar 
Shtylla, pentru felicitările a- 
dresate cu ocazia alegerii sale 
în această funcție.

Noul Ambasador al Republicii 
Cuba la București, Jesus Barrei
ro Gonzalez, a depus joi o coroa
nă de flori la Monumentul Eroi
lor Luptei pentru Libertatea Po
porului și a Patriei, pentru Socia
lism.

Joi leara, ambasadorul R. P.
Bulgaria la București, Gheorghi 
Bogdanov, a oferit un cocteil cu 
prilejul prezenței în țara noastră 
a delegației Ministerului Ocroti
rii Sănătății din această țară,

Joi la amiază i-au încheiat tn 
Capitală lucrările Consfătuirii a- 
gențiilor de turism din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. P. D. Coreeană, 
Cuba, R. D. Germană, Iugosla
via, Mongolia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

Consfătuirea, menită să dezvol
te în continuare activitatea turis
tică dintre agențiile din țările par
ticipante, l-a desfășurat într-o 
atmosferă de colaborare șl prie
tenie.

In zilele următoare, delegații 
întreprind o excursie documenta
ră în țară.

Consiliul de Miniștri a emis 
recent o hotărire cu privire la 
prevenirea accidentelor turisti
ce și organizarea acțiunii de 
salvare în munți.

Hotărîrea stabilește, în acest 
sens, următoarele măsuri :

• revizuirea, completarea și 
întreținerea marcajelor turisti
ce ; asigurarea cu mijloace de 
protecție a căilor de acces cu 
pericol de cădere în gol ; echi
parea cabanelor de creastă cu 
semnalizatoare luminoase și au
ditive, transmiterea buletinelor 
meteorologice și Instalarea de 
posturi telefonice la cabanele 
turistice și. în special, la cele 
izolate.

în vederea organizării acțiu
nii de salvare în munți a turiș
tilor accidentați sau aflațl în 
pericol, consiliile populare ale 
municipiilor Brașov șl Reșița, o- 
rașelor Blcaz, Bușteni, Caran
sebeș, Cîmpuiung-Muscel, Pre
deal, Sinaia, Victoria șl Zăr- 
neștl și comunelor Bocșa, Bran 
și Rășinari vor organiza echipe 
„salvamont". Asemenea echipe 
vor putea fi organizat* șl în 
alte localități.

Membrilor echipelor „salva- 
mont". personalului organizații
lor socialiste, turiștilor și altor 
categorii de oameni al muncii 
care vor participa 1* acțiunea 
da
P9 
■a 
al 
nt 
Comitetul 
Administrației Locale.

Prevederile hotărtrll slnt a- 
pUcablle șl pentru cabanei* tu
ristice din administrarea Ofi
ciului Național de Turism. Se 
recomandă, de asemenea, orga
nizațiilor cooperatiste, care au 
în administrare cabane turistice 
de munte, să la măsuri similare.

găsire, salvare șl transport 
munte a celor accidentați, li 
vor acorda drețpturl bănești 
căror cuantum va fi stabi- 
de Ministerul Finanțelor și 

pentru Problemele

(Urmare din pag. I)

Mai tîrziu, cînd am cunoscut 
îndeaproape activitatea cetățe
nilor Brăilei, întîmplarea de 
dimineață s-a proiectat în rea
litățile orașului cu valoare de 
simbol, căci proaspătul muni
cipiu și cetățenii săi trăiesc în 
aceste zile o efervescentă ac
tivitate politică.

— De fapt, votăm în flecare 
zi. îmi spunea, la Uzinele „La
minorul", tînărul inginer Ghi- 
descu Marin. Eu consider cele 
430 de tone produse laminate și 
metalice, cu care uzina noastră 
sporește zilnic avuția naționa
lă. drept voturi la fel de eloc
vente ca și cele pe care le vom 
depune în urnele Iul 2 martie.

Tfnărul meu interlocutor a- 
vea dreptate. Răspunsuri oare
cum asemănătoare am primit șl 
la alte întreprinderi brăilene. 
Muncitoarele Fabricii textile a- 
veau și ele convingerea că cel* 
12 500 confecții care ies aslliiic 
p* porțile uzinei exprimă nu 
numai rezultatul muncii, ci șl 
un act podltlc.

Chlmlștil de la Chlșcanl sus
țin, de asemenea, că cei 
4 250 000 lei producție zilnică al 
Combinatului pentru fibre sin
tetic* șl al Combinatului pentru 
celuloză au exact aceeași sem
nificație.

— Montăm în flecare zi piese 
Ia nave în valoare de 700 000 
lei, îmi spunea la Șantierul na
val un bătrîn muncitor, în timp 
ce «uda corpul metalic el unui 
remorcher. în fiecare vapor, 
cînd iese de pe șantierul nos
tru, «a află un gînd de dragos
te pentru țara socialistă.

— Azi am Încheiat bilanțul p* 
1958, mărturisea cu satisfacția

UN REUȘIT CUPLAJ BASCHETBALISTIC

APLAUZE PENTRU SPECTACOL

BRĂILA
tehnicianul Popescu Alexandru^ 
locțiitorul secretarului Comite
tului de partid de la Uzinele 
„Progresul". Am depășit sarci
nile de plan cu 7 la sută. Asta 
înseamnă că ne-am adus un a- 
port însemnat la îndeplinirea 
sarcinilor de plan in ramura 
construcțiilor de mașini.

La sediul comitetului munici
pal U.T.C. activiștii se aduna
seră într-un fel de stat major 
ad-hoc pentru riguroasa orga
nizare a acțiunilor speciale pre
văzute în această etapă. Căci 
ieri s-au pus temeliile ștafetei 
culturale organizate la iniția
tiva comitetului municipal 
U.T.C. și intitulată „Votul nos
tru înfloririi României socialis
te", care va pomi de la Uzine
le „Progresul", trecînd prin 
alte 9 întreprinderi șl prin 18 
școli. Manifestările ștafetei cul
turale vor cuprinde scenete, 
montaje muzical-literare, ver
suri și cîntece patriotice. De a- 
semenea, ieri, în difuzoarele tu
turor stațiilor de radioamplifi
care de P* teritoriul municipiu
lui Brăila s-a auzit pentru pri
ma oară acest anunț : „Dragi 
ascultători, urmează emisiunea 
„Laudă patriei". Era vorba de 
o altă inițiativă a comitetului 
municipal U.T.C., șl anume o e- 
mlsiune zilnică de 15 minute, 
In programul stațiilor de radio
amplificare din uzine, între
prinderi șl școli, cuprlnztnd ver
suri patriotice. Șl tot ieri a 
pornit de la unul din liceele 
brăilene o ștafetă-album. me
nită să evidențieze cea mai in
teresantă și educativă acțiune 
dedicată alegerilor.

Da, avea dreptate interlocuto
rul meu de la Uzinele „Lami
norul". într-un fel, metaforic 
vorbind, votăm în flecare zi.

• Steaua
Napoli

9 Politehnica 
Solia

Fides Partenope
95-77
— Akademik

74-63
In două competiții europene, 

baschetul nostru — reprezentat 
de Steaua în „Cupa Cupelor" și 
Politehnica București în „Cupa 
Campionilor Europeni"—și-a de
monstrat posibilitățile certe de a 
urca în ierarhia valorilor continen
tale. Argumentele — oferite asea
ră în fața sălii Floreasca,. arhipli
nă, cum de mult n-am mai vă-

zut-o — operează atît în structu
ra rezultatelor, care ne sînt fa
vorabile, (și aș menționa că Fides 
este, după opinia mea, una din 
cele mai bune echipe europene 
care ne-au vizitat în ultimii ani), 
dar, in egală măsură, și în struc
tura spectacolului sportiv.

Jn minutele de încălzire — în 
care italienii, cu cei doi americani 
în formație, au făcut demonstra
ție spre a „fura" ochii publicului 
—in sala Floreasca s-a așternut o 
liniște prevestitoare de... furtună. 
Și a fost furtună. Dar o furtună 
de aplauze pentru spectacolul 
sportiv. Fides și Steaua s-au an
gajat din primul minut în fața 
unei asistențe entuziaste, într-o 
întrecere în care au primat — și 
individual și colectiv — tehnica, 
lupta sportivă totală, iar în cazul 
unor jucători (Williams, Franklin, 
Vittorio, Savu, Jekkely și Nosie- 
vici) virtuozitatea. Asistența a fost, 
pur și simplu electrizată în „mi- 
nutele-șoc" ale steliștilor (25— 
35), ale primei reprize, cînd au 
reușit să înscrie 18 puncte con
secutiv și să răstoarne în mod 
spectaculos scorul în favoarea lor 
de la 13—20 la 31—20!

Bepriza a doua a fost 
mai echilibrată și pentru faptul

că „axa" echipei — Savu, lekke- 
ly și Dimancea prin comiterea a 
cinci greșeli personale — a fost 
trimisă pe banca rezervelor. No- 
sievici însă, prin numerele lui de 
„spiriduș" a conectat finalul la 
tensiunea maximă a minutelor din 
finalul primei reprize, și-a stîrnit 
încăodată furtuna de aplauze.

Steaua a obținut o victorie de 
prestigiu cu armele baschetului 
modem în fața unui adversar cu 
o bună carte de vizită europeană.

Politehnica — situație explica
bilă, studentele fiind în examen 
— n-a jucat ly potențialul maxim 
și a obținut o victorie strînsă. 
Insă în momentele „mari" — și 
ele au fost tot în finalul primei 
reprize — studentele. și-au arătat 
prin Vogel, Sanda Dumitrescu și 
Ciocan, clasa. Victoria obținută 
pe teren propriu în grupa semifi
nală a C.C.E. poate fi socotită 
un start bun, dar „elevele" antre
norului Costescu au obligații mari 
pentru meciurile următoare. Pot 
juca mai bine și trebuie să joace 1

Baschetul nostru — și aceasta 
a fost a treia demonstrație, cea 
mai importantă a cuplajului de 

aseară — are nevoie ca de aer de 
contactul cu echipe puternice. Am 
dori ca această concluzie să fi 
rămas și pe buzele conducătorilor 
federației pentru a înțelege, odată 
pentru totdeauna, necesitatea an
gajării unor turnee atît în țară, cit 
și în străinătate 
noastre de club, 
reprezentativă.

ALEXANDRA
NICOLAU — 

PE PRIMUL LOC

„CUPA ASIEI" 
LA FOTBAL

In semifinalele „Cu
pei Asiei" la fotbal, 
echipa Maccabi Tel 
Aviv a învins cu sco
rul de 6—1 (2—0) pe 
Mysore (India). în fi
nală, fotbaliștii de la 
Maccabi, vor juca în 
compania echipei 
Yang Zee (Coreea de 
sud), care a eliminat 
cu 2—0 formația ja
poneză Toyo Kogyo.

Remizînd în runda
a 9-a cu poloneza Lit- 
manowicz, șahista ro
mâncă Alexandra Ni- 
colau a trecut pe pri
mul loc în clasamen
tul turneului de la 
Beverwijk. Alexandra 
Nicolau totalizează în 
prezent 6,5 puncte și 
este urmată de Tim
mer (Olanda) — 6 
puncte (1), Vokralova 
(Cehoslovacia) 6 punc
te etc.

în turneul maeștri
lor, Victor Ciocîltea 
(cu piesele albe) a re
mizat cu iugoslavul 
Kurajița, unul dintre 
fruntașii clasamentu
lui. După 13 runde, 
pe primul loc în cla

pentru echipele 
pentru echipa

C. PRIESCU

BAROMETRUL ACȚIUNILOR EDUCATIVE
(Urmare din pag. 1) crează tineri. Ei au obligația 

să sesjzeze că problemele ce le 
avem de rezolvat ii privește în 
cea mai mare măsură. Avem o 
experiență din realitatea trăită. 
Sîntem convinși că orice pro
blemă este în esența ei o pro
blemă de cadre și în acest sens 
credem că trebuie îndreptată 
munca de educație în rîndul ti
nerilor.

Bornele activității 
concrete

ii na 
de
cu

schimbă modul de organizare 
a procesului tehnologic. Dar. se 
știe, utilajele sînt valorificate 
în măsura în care oamenii ce le 
manevrează se pricep să le stă- 
pînească. Așa cum meseriașii 
pricepuți fac minunății cu ele, 
la fel oamenii care nu se pri
cep le pot aduce in situația de 
casare. De aici, concluzia ime
diată : utilajele trebuiesc însu
șite de toată lumea — munci
tori, tehnologi, maiștri — să fie 
bine îngrijite, și folosite cu efi
ciență maximă și aș spune mai 
mult, fiecare ar trebui să le pri
vească așa cum sînt — sursa 
lor de viață. Este aici o chestiu
ne de educație generală a sala- 
riaților, dar în primul rînd 
de educație profesională, 
specialitate.

— Panoramicul realizat
privire la specificul acestui an 
evidențiază cu claritate o 
cesitate imperioasă : capacitatea 
de adaptare la exigențele pro
ducției anului 1969. Cum ați 
sintetiza această caracteristică ?

— In condițiile creșterii volu
mului de producție, al m.țririi 
cantității de produse trimise la 
export sîntem obligați să des
fășurăm o activitate superioară. 
Normal, fiecare an îșl aduce 
contribuția sa de experiență. 
Important este ca această creș
tere să fie la nivelul cerut, să 
ne încadrăm într-un anume 
ritm pe care 11 dorim cit mal 
alert. Totul depinde do pregă
tire* oamenilor. Sarcinile ce la 
avem de îndeplinit trebuie în
țelese ca un lanț, alcătuit din 
diferite verigi, rezistența sa 
fiind dată de rezistența inelu
lui cel mal slab. De aloi șl ne
cesitate* să aducem rezistența 
fiecărei verigi 1* nn nivel com
parabil și la o Înălțime elt mai
mare.

în toata aocțiil*, In servicii ba

Străbatem, cu concursul tova
rășului ALEXANDRU AMAREI, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
uzină, aria tematică stabilită de 
comitet în domeniul educației 
prin muncă a tinerilor din sec
țiile întreprinderii.

— Cunoașteți sarcinile de pro
ducție ale uzinei pentru acest 
an. Ce v-ați propus dv.. comi
tetul U.T.C., să faceți pentru a 
contribui la îndeplinirea lor.

— Avem aici programul de 
activități stabilit în vederea 
exercitării atribuțiilor noastre 
pe planul general al muncii edu
cative în rîndul- tinerilor. între 
măsurile stabilite am așezat pe 
primul plan obiectivele care se 
referă la educația prin muncă, 
astfel alcătuite îneît să influen
țeze pozitiv participarea tineri
lor la îndeplinirea planului de 
producție. Ne-am propus înainte 
de toate să asigurăm, prin con
trol șl Îndrumare permanentă, 
mobilizarea tinerilor la îndepli
nirea planului de producție, 
combătînd prompt orice abate
re de la disciplină — lipsuri 
nemotivate, întîrzierl de la pro
gram, obiceiul unora de a pleca 
mai devreme, plimbările inu
tile prin secție. în cadrul grupe-' 
lor U.T.C. va fi analizată parti
ciparea tinerilor la îndeplinirea

planului, aici urmînd să fie puși 
în discuție acei tineri care nu-și 
realizează norma, indisciplinați, 
cei ce nu respectă prescripțiile 
de calitate ale pieselor pe care 
le execută. Continuăm de fapt 
o experiență. Așa s-a procedat 
într-o serie de grupe U.T.C. — 
la secția III automate, etajul I 
secția I, secția utilaj și sculărie, 
locuri de muncă unde organiza
ția noastră a obținut și cele mai 
frumoase rezultate. In plus. ,a- 
vem în vedere constituirea u- 
nui colectiv de redactare, la o 
gazetă specială, a materialelor 
satirice 
negative din munca tinerilor.

— Am
cu tovarășul inginer-șef o seamă 
de trăsături specifice, caracte
ristice activității de producție 
din acest an.

— In acest spirit și dorim să 
dezbatem, pe plan mai larg, la 
un nivel de abordare superior, 
principalele probleme pe care 
le implică ridicarea nivelului 
calitativ al rezultatelor tineri
lor. De aceea am prevăzut or
ganizarea, cu sprijinul condu
cerii uzinei, a două simpozioane 
pe o tematică foarte actuală : 
..Timpul de muncă — fondul 
de aur al producției" șl „Per
fecționarea profesională — o ne
cesitate raportată 
tehnicii moderne 
noastră".

— Repetând cele 
varășul inginer-șef, rezolvarea 
promptă a problemelor ridicata 
de producția acestui an presu
pune nn numai educația genei 
răii a salariațlior ci șl o con
tinuă perfecționare In meserie. 
Cum v-ați gîndlt să concreti
zați acest deziderat ?

— Recurgînd bineînțeles la 
forme de lucru a căror eficientă 
Tn această direcția est* incon
testabilă. Din trimestrul I va 
începe In faza de masă, desfă
șurarea olimpiadei tlnerllo*

consacrate aspectelor
desprins din discuția

la cerințele 
din uzina

■pase de to

strungari și rectificatori, a cărei 
finală pe uzină este programată 
la sfîrșitul lunii mai. Dar nu 
numai atit. De-a lungul acestui 
an am prevăzut organizarea a 
două concursuri tematice, bene
ficiind de colaborarea clubului, 
a cabinetului tehnic și a biblio
tecii uzinei. Este vorba de con
cursul destinat cunoașterii pro
duselor uzinei și în paralel, de 
acțiunea consacrată stimulării 
la tineri a pasiunii pentru lec
tura publicațiilor tehnice, „Car
tea tehnică și producția".

— Observ că aveți inclus în 
planul de muncă al comitetului 
o acțiune destinată muncitorilor 
care învață la seral.

— Este vorba de o dezbatere 
cu această categorie de saiariațl
— elevi la liceul seral, la școala 
profesională sau tehnică serală
— în cadrul căreia dorim să a- 
nalizăm rezultatele obținute ’ e 
ei pe ambele planuri. Și, bine
înțeles să tragem concluzii!» 
care se impun pornind de aici. 
O asemenea dezbatere, dar pri
vind de această dată pe ucenicii 
grupului școlar care fac prac
tică în uzină ne-am propus s»o 
organizăm împreună cu comi
tetul U.T.C. de la școală în 
scopul analizei diferitelor as
pecte ale activității lor în timpul 
orelor de practică.

★
încheiem aici, fără a fl e- 

pnizat cele aflate in legătură 
cu tema care ne-a adus la U- 
rlna de mecanică fină Sinaia : 
sincronizarea conținutului ac
țiunilor educative ale organiza
ției U.T.C. șl problematica gene
rală a activității de producție 
din întreprindere. Tn faza de 
start, lucrurile se suprapun „Să 
venițl peste un an !“ ne spunea 
In încheiere tovarășul inginer
iei. Vom Teveni, dornici să ou- 
noaștem gradul de participare 
al organizației U.T.C. la tradu
cerea In viață a sarcinilor de 
plan.

MERIDIAN
sament se află Honfi 
(Ungaria) — 9,5 punc
te (1), urmat de Ku
rajița (Iugoslavia) — 
9,5 puncte, Vesteri- 
nen (Finlanda) — 9 
puncte.

AȘII ZĂPEZII — 
LA START I

între 31 ianuarie și 
2 februarie se va des
fășura tradiționala 
competiție internațio
nală de schi pentru 
premiul „Arlber-Kan- 
dabar“. Competiția a 
ajuns la cea de a 34-a 
ediție. Concursul stâr
nește un mare interes 
în rîndul amatorilor 
de schi de pretutin

deni, deoarece con
tează pentru „Cupa 
mondială".

La întreceri vor fi 
prezenți aproape 200 
de schiori și schioare 
reprezentând 17 țări. 
Printre principalii fa- 
voriți figurează Karl 
Schranz, Heini Mes
sner, Gerhard Nen- 
ning, Henri Duvil- 
lard, Guy Perillat, 
Georges Mauduit, 
Andreas Sprecher, 
Dumeng Giovanoli, 
Bill Kidd, Spicder 
Sabich și alții. Kiki 
Cutter (S.U.A.) și Ro
și Mittermaier (R. F. 
a Germaniei), figurea
ză printre favoritele 
probelor feminine.

CALVUROASA
PENTRU ZILELE FRIGUROASE PALTOANE DIN ȚESĂTURI

70—100 la sută lină, fină ți semifină, în culori pastel, 

varda, bordo, rana, maron, bleumarin 

GULERE, din imitație de blană sau blană naturală 

CROIALA MODERNA, ELEGANTA, LA MAGAZINELE

DE SPECIALITATE



Incident între «tudenți și poliție, care a avut loc în timpul unei demonstrații la universita
tea din San Francisco

La New York se desfășoară 
lucrările Comisiei O.N.U. pen
tru condiția femeii. Țara 
noastră, membră a acestei co
misii, este reprezentată de 
Florica Andrei, judecătoare la 
Tribunalul Suprem al Repu
blicii Socialiste România, 
membră a Comitetului Execu
tiv al Consiliului Național al 
Femeilor. Subliniind impor
tanța deosebită a acordării și 
exercitării drepturilor politice 
de către femei, reprezentanta 
țării noastre a arătat că este 
imperios necesară găsirea mij
loacelor care să asigure par
ticiparea efectivă a femeilor 
la viața politică, economică și 
socială a fiecărei țări. Vorbi
toarea s-a referit la modali
tățile constituționale, juridice 
și tehnico-administrative care 
asigură formarea și atragerea 
femeilor din România la ac
tivitățile economice și sociale 
pentru dezvoltarea de ansam
blu a țării noastre.

„CONFERINȚA
IN PATRU"

DE LA PARIS

■ ■ ■ ■ I

dim țurile 
socialiste
Turbină uriașă

• LA NAȚIUNILE UNITE s-a 
ainuntat că secretarul general al 
O.N.U., U Thant, va face o vi
zită oficială în Etiopia între 2 
și 5 februarie. U Thant va pă
răsi vineri New York-ul, și în 
drum spre capitala etiopiana va 
face o escală la 
sc va întîlni cu 
externe 
Wart

britanic.
Londra, unde 
ministrul de 

Michael Ste-

• LA 
nomice 
deschis joi prima 
cializată de elemente de auto
matizare produse de industria 
electronică românească. La des
chidere au participat cadre de 
conducere și specialiști din sec
torul industriei electronice 
cehoslovace, ziariști. Exponatele 
s-au bucurat de aprecieri 
gioasa din partea celor 
zenti.

SEDIUL 
române

agențlei eco- 
din Praga s-a 
expoziție spe-

elo- 
pre-

des-• ÎN 
fașoară 
nali de 
plicitate la asasinarea unor per
soane în timpul ocupării vre
melnice de către naziști a Polo
niei. în boxa acuzaților se află 
Gerolf Mayer, principalul acu
zat. șl Alfred Lusser. Din cei 
19 martori din R. F. a Germa
niei a sosit numai unul. Prin
tre martori se află unul din pu
tinii supraviețuitori ai acțiunii 
de represalii operate în mai 
1943 în localitatea Polska-Skalka. 
prefăcută în cenușă de fasciști.

ORAȘUL GRAZ se 
pi’ocesul a cinci crimi- 
războl, acuzați de com-

• LA PARIS s-a anunțat că 
lunea viitoare va sosi în Franța, 
într-o vizită oficială de trei zile, 
ministrul de externe al Tuni
siei. Habib Bourguiba junior. 
Demnitarul tunisian va avea 
convorbiri cu președintele de 
Gaulle și ministrul de externe 
francez, Michel Debre.

Nixon in Europa?
• ATAȘATUL DE PRESA al 

Casei Albe, Herbert Klein, a 
declarat miercuri, în cadrul u- 
nci conferințe de presă, că pre
ședintele Statelor Unite, Ri
chard Nixon, intenționează să 
facă un turneu în străinătate 
„în cursul următoarelor luni". 
Data și etapele acestui turneu 
vor depinde de evoluția eveni
mentelor internaționale, 
bert Klein a precizat i 
ședințele Nixon ar dori 
fere cu șefii de state și i 
membre ale N.A.T.O.

S-a anunțat, de asemenea, că 
președintele Statelor Unite va 
tine 
zece

Her- 
că pre
să con- 
guverne

conferințe de presă din 
în zece zile.
PENTRU A PUNE CAPĂT

tuturor speculațiilor privind ro
lul Departamentului de Stat în

1
cadrul politicii noului guvern a- 
merican, președintele Nixon a 
declarat miercuri că William 
Rogers, succesorul lui Dean 
Rusk, va fi principalul său con
silier în materie de politică ex
ternă.

în cadrul unei vizite făcute 
la Departamentul de Stat, șeful 
Administrației americane a lan
sat un apel la unitate și coope
rare între Ministerul de Exter
ne și Casa Albă. Totuși, în a- 
locuțiunea sa președintele Nixon 
a ținut să sublinieze că în mo
mentele critice, el va lua hotă- 
rîrea finală în calitate de șef al 
organului executiv și coman
dant suprem al forțelor armate.

cordul recunoaște suveranitatea 
Arablei Saudite asupra Insulei 
Arabi și suveranitatea Iranului 
asupra Insulei Farsi.

Un dicton eclipsat
• DICTONUL „toate drumu

rile duc spre Roma" a fost e- 
clipsat zilele acestea, de mișca
rea grevistă a personalului de 
la stațiile de benzină. Pe aceste 
drumuri, traficul autovehicule
lor a fost paralizat. Pe de altă 
parte, continuă greva învățăto
rilor suplinitori. Feste 3 090 de 
învățători din toate regiunile 
tării au sosit la Roma, pentru 
a-sl susține cererea dei a se 
pune capăt provizoratului pos
turilor lor

• POTRIVIT ULTIMELOR 
ȘTIRI transmise de postul de 
radio „Vocea Biafrei". unități
le federale nigeriene ar fi or
ganizat o puternică ofensivă în 
sectorul Abagana. Surse oficia
le din I.agos au refuzat să con
firme sau să dezmintă știrea, 
dar corespondenții de presă 
menționează că generalul Has
san Usman Katsina, 
de stat 
federale 
zent o 
parte a frontului. De asemenea, 
se apreciază eă cea de-a doua 
divizie a armatei federale, re
cent întărită, ar putea să stră
pungă apărarea biafreză în sec
torul Onitsa și să facă joncțiu
nea cu prima divizie în sectorul 
Abagana.

major al 
întreprinde în 
vizită în

șeful 
armatei 

pre- 
această

• IRANUL ȘI ARABIA SAU- 
DITA au procedat miercuri Ia 
schimbul instrumentelor de ra
tificare a acordului cu privire 
la suveranitatea asupra insu
lelor Arabi și Farsi din Golful 
Persic și asupra stabilirii liniei 
de frontieră pe fundul golfului.

Acordul, care a fost 
în luna octombrie 
pune capăt disputei

semnat 
anul trecut, 
dintre cele

două țări asupra statutului 
insulelor din Golful Persic. A-

ORIENTUL APROPIAT
• CONSULTĂRI LA SEDIUL O.N.U. • PREMIERUL LIBANULUI
DESPRE POLITICA EXTERNĂ A ȚĂRII SALE • DECLARAȚIA

PURTĂTORULUI DE CUVÎNT AL R.A.U.
Consultările în problema O- 

rientului Apropiat au început 
miercuri la sediul Organizației 
Națiunilor Unite din New 
York între reprezentantul se
cretarului general al O.N.U., 
ambasadorul Gunnar Jarring, 
și trei clin membrii perma- 
nenți ai Consiliului de Securi
tate.

Gunnar Jarring s-a întîlnit 
succesiv cu reprezentantul 
Franței Armand Berard, cu re
prezentantul Statelor Unite, 
Charles Yost, și cu reprezen
tantul adjunct al delegației 
Marii Britanii. Leslie Glass. 
Peste cîteva zile, reprezentan
tul secretarului general al 
O N.U. urmează să părăsească 
New York-ul, pentru a-și re
lua misiunea în Orientul Apro
piat.

Intr-un interviu acordat co
tidianului vest-german „DIE 
WELT", noul premier al Liba
nului Rachid Karame, a men
ționat că in domeniul politicii 
externe țara sa se pronunță 
pentru respectarea principiului

neutralității. Totodată, insă, el 
a precizat că în ceea ce pri
vește problemele Orientului 
Mijlociu. Libanul va adopta o 
poziție comună cu a celorlalte 
state arabe.

Purtătorul de cuvînt oficial a) 
guvernului Republicii Arabe Uni
te, Hassan Zayat, s-a declarat de 
acord cu părerea exprimată de 
sccretanil general al O.N.U., U 
Thant, în legătură cu modul de 
soluționare a crizei din Orientul 
Mijlociu. El a subliniat că toate 
eforturile trebuie să fie canaliza
te prin intermediul O.N.U. Gu
vernul R.A.U. „nu numai că pri
vește favorabil inițiativele mari
lor puteri în legătură cu soluțio
narea crizei din Orientul Mijlo
ciu, dar așteaptă ca acestea să 
contribuie la punerea în aplicare 
a rezoluției Consiliului de Secu
ritate. Ca membre permanente 
ale Consiliului de Securitate ma
rile puteri au responsabilități în 
acest domeniu, dar nu au drep
tul să impună vreo soluție țări
lor interesate".

• ÎNTREBAT ÎN PARLA
MENT cînd vor fi reluate tra
tativele anglo-rhodesiene privi
toare la o reglementare a con
flictului, șeful guvernului de la 
Salisbury, Ian Smith, a răs
puns : „Problema nu se pune 
deoarece tratativele nu au fost 
rupte". El a refuzat să facă pre
cizări, pretextînd că „negocie
rile publice nu sînt în intere
sul unei reglementări".

Observatorii se întreabă care 
este sensul real al acestor de
clarații și dacă ele nu repre
zintă o confirmare autorizată a 
informațiilor cu privire la' des
fășurarea unor tratative secrete 
între Londra și Salisbury.

tională. Cercurile cele mal ex
tremiste ale regimului — se 
spune în declarație — încearcă 
să oprească lupta clasei munci
toare împotriva scăderii nivelu
lui de trai, a condițiilor tot mai 
grele de muncă și pentru li
bertăți sindicale și politice.

s.

Autoritățile militare ame
ricane din Porto Rico au o- 
prit încorporările în servi
ciul activ pentru a fi tri
miși in Vietnamul de sud a 
tinerilor portoricant si au 
anulat toate ordinele de în
corporare emise în ultime
le șapte luni. Se precizează 
că încorporările din rînduri- 
le tinerilor portoricani în 
armata S.U.A. vor continua 
numai pe bază de „volunta
riat". Conducerea mișcării 
pentru independență din 
Porto Rico a apreciat aceas
tă hotărîre a autorităților 
militare americane drept 
„prima victorie semnificati
vă" în acțiunea sa protesta
tară împotriva războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam. 
Această organizație a lansat 
un apel la „dublarea efor
tului" pentru a se obține ca 
nici un portorican să nu mai 
lupte în Vietnam.

• AMBASADORUL R. 
CEHOSLOVACE IN S.U.A. a fă
cut o vizită Ia Departamentul 
de Stat pentru a expune punc
tul de vedere al țării sale în 
legătură cu manevrele comune 
ale forțelor armate ale S.U.A. 
șl ale R. F. a Germaniei, anun
ță agenția C.T.K. Ambasado
rul a relevat că guvernul ceho
slovac este cointeresat în dez
voltarea relațiilor prietenești cu 
toate țările lumii, în slăbirea 
încordării internaționale și, mai 
ales, in asigurarea unei dezvol
tări pașnice în Europa. Dar, a 
arătat el, manevrele forțelor ar
mate ale S.U.A. și ale R. F. a 
Germaniei fac să crească încor
darea în relațiile internaționale 
și, mai ales. Ia .frontiera ceho
slovacă. Acțiunea guvernului 
S.U.A. a produs, pe bună drep
tate, îngrijorare in legătură cu 
evoluția politicii S.U.A. fată de 
Europa. Ambasadorul cehoslo
vac la Washington a exprimat 
speranța că politica S.U.A. în 
Europa se va dezvolta în direc
ția slăbirii încordării și dezvol
tării colaborării in interes reci
proc.

PARIS 30 (Agerpres). — A 
doua reuniune plenară a confe
rinței celor patru delegații cu 
privire la Vietnam a avut loc joi 
dimineața la Paris. Primul a luat 
cuvîntul șeful delegației saigone- 
ze, Pham bang Lam, care expu- 
nînd o versiune proprie a evolu
ției conflictului, a afirmat că gu
vernul său ar fi adoptat o atitu
dine „conciliantă și pacifică". El 
a sprijinit, de asemenea, propune
rile prezentate de delegația 
S.V.A. in ședința anterioară.

Cabot Lodge, șeful delegației 
americane, a reluat propunerile 
sale anterioare privind restabili
rea zonei demilitarizate și a sus
ținut că prezența militară ameri
cană în Vietnam este „un răspuns 
la cererea" adresată de guvernul 
de la Saigon.

Arătînd că pentru ca să se ajun
gă la o reglementare este necesar 
să se acorde prioritate probleme
lor politice, înaintea celor mili
tare, ministrul Xuan Thuy, șeful 
delegației R. D. Vietnam, a su
bliniat că se poate ajunge la re
zultate concrete în cadrul Confe
rinței numai dacă ea va accepta 
ca bază programul în patru punc
te prezentat de guvernul R. D. 
Vietnam și programul în cinci 
puncte al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
„Numai retragerea forțelor S.U.A. 
și ale sateliților lor — a spus 
el — poate să asigure indepen
dența, suveranitatea, unitatea și 
integritatea teritorială a Vietna
mului și constituie o condiție a 
reglementării politice în Vietna
mul de sud pe baza autodetermi
nării care trebuie să preceadă 
reunificarea".

Referindu-se la propunerea a- 
mericană de a se restabili în pri
mul rînd zona demilitarizată, 
Xuan Thuy a declarat că S.U.A. 
caută prin aceasta să acrediteze 
în opinia publică ideea că războ
iul din Vietnam ar fi un război 
între cele două părți, între nord 
și sud, provocat de pretinsa agre
siune a nordului. El a subliniat 
că acordurile de la Geneva din 
1954 nu numai că au consacrat 
principiul reunificării celor două 
părți ale Vietnamului, dar au su
bliniat și faptul că linia de de
marcație militară provizorie nu 
va fi considerată în nici un caz 
ca o frontieră politică și teritoria
lă, Xuan Thuy a arătat că S.U.A. 
vor să permanentizeze împărțirea 
Vietnamului și să forțeze popu-

lația sud-vietnameză să capitule
ze, iar populația nord-vietnameză 
să abandoneze drepturile sale de 
a ajuta frații în lupta împotriva 
agresiunii. El a scos in evidență 
faptul că lupta comună a popu
lației din nordtd și din sudul 
Vietnamului este conformă cu spi
ritul acordurilor de la Geneva și 
a protestat împotriva continuării 
zborurilor de recunoaștere și a 
bombardamentelor americane asu
pra teritoriului nord-vietnamez.

Șeful delegației F.N.E., Tran 
Buu Kiem, a declarat că S.U.A. 
nu vor încă în mod sincer să re
glementeze problema vietname
ză. El a arătat că „populația 
Saigonultii și din întregul Vietnam 
de sud își intensifică lupta pen
tru răsturnarea administrației 
Thieu-Ky-Huong, al cărei ca
racter legal și constituțional nu a 
fost niciodată recunoscut de 
populația sud-vietnameză". Refe
rindu-se la poziția delegației a- 
mericane, Tran Buu Kiem a spus: 
„Ridicînd în primul rînd proble
ma zonei demilitarizate, S.U.A. 
dezvăluie scopul lor de a continua 
războiul de agresiune în Vietna
mul de sud și permanentizarea 
împărțirii Vietnamului.

La Harkov a fost construită 
prima turbină cu aburi și ga
ze de 200 000 KW, una din 
cele mai mari din lume, care 
va fi instalată la termocen
trala Nevinomisskaia. O par
ticularitate a noii turbine 
este marea ei eficiență eco
nomică și noul generator de 
aburi care înlocuiește caza
nul clasic. Generatorul de a-

buri este în același timp ca
mera de ardere a gazelor 
naturale, de încălzire și de 
asigurare a aerului pentru 
turbina cu gaze.

în prezent, In cadrul uzi
nelor de la Harkov se lu
crează la construirea unei 
turbine de 400 000 KW, care 
va funcționa după același 
principiu.

„Marita-41“♦

ff
inculpat ?

Declarație a P.C.
din Spania

• COMITETUL EXECUTIV 
al Partidului Comunist din Spa
nia a dat publicității o decla
rație în care condamnă hotă- 
rîrea guvernului spaniol de a 
instaura în țară starea excep-

MARTIN ’ LUTHER 
KING nu a fost 
ucis de James Earl 
Ray, afirmă scriito
rul vest-german Joa
chim Joesten. într-o 
scrisoare deschisă 
adresată judecătoru
lui W. Preston Bat
tle de la tribunalul 
din Memphis, statul 
Tennessee. Joesten 
arată în această scri
soare că a pregătit 
în legătură cu odio
sul asasinat un do
sar voluminos, pe 
care îl va pune la 
dispoziția judecăto
rului Battle, a lui 
Ralph Abernathy, li-

derul populației de 
culoare din S.U.A.. 
care a luat locul lui 
Martin Luther King, 
și a ziarelor. Prin 
documentele cuprinse 
în acest dosar, Joes
ten demonstrează că 
Ray a fost pus sub 
acuzație ca autor al 
asasinatului. „în mod 
deliberat fals și 
fraudulos".
lui 
știe 
mis 
să 
sacrificarea unui țap 
ispășitor, pe adevă
ratul asasin al lui 
Martin Luther King,

fals
Potrivit 

Joesten, ..F.B.I. 
că nu Ray a co- 

crima și caută 
camufleze, prin

identitatea cărui
este bine cunoscută 
la F.B.I.". Vina a 
fost aruncată asupra 
lui Ray, afirmă scrii
torul vest-german, fi
nind seama de ante
cedentele sale penale 
și de faptul că era 
implicat în pregăti
rea asasinării lui 
King. El a fost apoi 
supus unor presiuni 
pentru a „recunoaște 
:rima“, promițîn- 
du-i-se totodată cir
cumstanțe atenuante 
din partea instanței 
care îl va judeca.

Sesiunea
Adunării Federale

a R.S. Cehoslovace
PRAGA 30 — Corespondentul 

Agerpres, Eugen Ionescu,Agerpres, Eugen Ionescu, tran
smite : Joi a început la Praga 
prima sesiune comună a celor 
două Camere ale Adunării Fede
rale a R. S. Cehoslovace : Came
ra Populară și Camera Naționali
tăților.

Deputății au ales ca președinte 
al Adunării Federale pe Peter 
Colotka, iar ca prim vicepreședin
te pe ]. Smrkovsky.

prima sesiune comună a

Colaborarea tehnică 
româno-iugoslavă

BELGRAD 30. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : între 27 și 30 ianu
arie 1969 au avut loc la Bel
grad lucrările sesiunii a X-a 
a Comisiei Mixte româno-iu- 
goslave de colaborare tehnico- 
științifică. A fost examinată 
îndeplinirea prevederilor pro
tocolului sesiunii precedente a 
Comisiei și s-a convenit asupra 
programului de colaborare 
tehnico-științifică pentru peri
oada următoare.

în baza protocolului semnat 
cu această ocazie, cele două 
părți își vor transmite docu
mentații și vor delega specia
liști pentru cunoașterea reci
procă a realizărilor tehnico- 
științifice în special din do
meniu] industriei construcții
lor de mașini, energiei nucle
are, industriei petroliere, eco
nomiei forestiere, agriculturii, 
industriei miniere.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă de pri
etenie și înțelegere reciprocă.

e •

La Plovdiv a început pro
ducția în serie a mașinilor 
de scris electrice bulgara 
„Marița-41", după licență 
franceză. Noile mașini se

10 milioane
In cursul anului 1968, edi

turile din Republica Cuba au 
tipărit 520 diferite titluri de 
cărți într-un tiraj total de 10 
milioane exemplare. Au fost 
date in exploatare cîteva 
„fabrici de cărți' utilate du
pă ultimul cuvînt al tehnicii 
poligrafice. Specialiștii au 
calculat că, pentru a asigu
ra apariția unui tiraj de 10 
milioane de exemplare, tipo-

produc în trei varianta cu 
caractere pentru dactilogra
fiere în limbile bulgară, rusă 
sau franceză.

cărți pe an
grafii au trebuit să tipăreas
că cîte 24 de cărți pe minut.

Dintre noutățile apărute 
anul trecut, s-a bucurat de o 
mare popularitate în rîndul 
cititorilor seria „Uragan' în 
care apar lucrările cele mai 
solicitate. Cărțile din aceas
tă serie se tipăresc pe hîrtie 
de ziar într-un tiraj de 50 000 
exemplare.

R. P. D. COREEANA : Tinere muncitoare Io o țesătorie din Pf* 
nian

La cît se ridică numărul tinerilor mili
tari americani care au dezertat din ar
mată și s-au refugiat în Suedia pentru 
a nu mai participa la războiul de agre
siune dus împotriva poporului vietnamez ? 
Cifrele diferă de la o sursă la alta. Re
centa hotărîre a guvernului de la Stock
holm de a stabili relații diplomatice nor
male cu R. D. Vietnam a prilejuit comen
tatorilor să amintească că, potrivit date
lor de care dispune Departamentul de 
stat al S.U.A., aproximativ 150 de tineri 
soldați și subofițeri și-au părăsit unită
țile și au ajuns, pe căi diferite, în Sue
dia. Revista elvețiană „Schweitzer lllus- 
trierte" apreciază numărul acestora la 
peste 200. Fapt este că aproape în fiecare 
săptămînă autoritățile suedeze anunță că, 
pentru motive umanitare, a fost acordai 
dreptul de ședere pe teritorul acestei 
țări unor tineri ce au dezertat din arma
ta S.U.A. Nu este un secret de altfel că 
poziția guvernului suedez față de tine
rii dezertori americani a constituit unul 
din motivele înrăutățirii relațiilor din ulti
mele 12 luni dintre Washington și Stock
holm.

în capitala Suediei funcționează în pre
zent o organizație politică a acestor ti
neri — „American Dezerters Committee" 
— care desfășoară o vie activitate de 
sprijinire a dezertorilor și de opoziție față 
de intervenții în Vietnam. Cu ajutorul 
acestei organizații, mulți foști militari ai 
armatei americane învață în prezent lim
ba suedeză, sînt ajutați să se integreze 
în viața economică a acestei țări sau 
să-și continue studiile. Unii dintre ei și-au 
găsit gazde primitoare în rîndul familii
lor suedeze, alții continuă să locuiască 
într-o tabără specială pusă la dispoziția 
lor de guvernul suedez.

Primii patru dezertori americani care 
au refuzat să mai participe la războiul 
din Vietnam au sosit în Suedia la 29 
decembrie 1967. Mulți s-au întrebat ce i-a 
determinat pe acești tineri, în vîrstă între

Cîndiluziile
s-au
spulberat
18 și 20 de ani, să dea dovadă de atîta 
curaj și să se stabilească într-o țară 
străină, conștienți de faptul că pentru 
multă vreme vor trebui să întreruptă toate 
legăturile cu familiile lor ? Răspunsul a 
fost dat de unul dintre ei, Richard Bailey, 
care a sosit la Stockholm cu primul grup 
de dezertori din armata S.U.A.

La vîrsta de 18 ani, Richard Bailey, s-a 
înscris voluntar în marina S.U.A. Îmbar
cat la bordul port-avianului „Intrepid", 
el avea să petreacă patru luni în golful 
Tonkin, fiind zilnic martor la bombarda
mentele efectuate de avioanele america
ne asupra portului Haiphong și altor ora

șe din R. D. Vietnam, fntr-o zi un prie
ten i-a arătat o bombă cu bile. „Iluziile 
mele că totuși noi atacam numai obiec
tive militare s-au spulberat atunci com
plet" — a declarat el unui ziarist de la 
„Dagens Nyheier". Richard s-a alăturat 
unui grup de militari albi și negri care 
discuta în mod deschis despre discrimi
narea rasială din armată și despre inu
tilitatea războiului din Vietnam. „A doua 
zi nu m-am dat jos din pat cînd am fost 
treziți. în semn de protest ! Drept pe
deapsă om fost pus la muncă alături de 
soldații negri. De nenumărate ori am 
vopsit aceiași pereți. Totul a durat o 
lună, pînă în octombrie 1967 cînd am 
ajuns în Japonia". Cînd au coborît pe 
pămînt, Richard Bailey și cîțiva camarazi 
de pe „Intrepid" au luat legătura cu or
ganizațiile studenților japonezi care se 
pronunțau împotriva războiului din Viet
nam. Ei au fost ascunși pentru a nu putea 
fi găsiți de poliția militară americană sau 
de cea japoneză și apoi li s-a facilitat 
să ajungă în Suedia. Primele cuvinte ros
tite de tînărul militar american cînd a 
coborît pe aeroportul din Stockholm au 
fost: „Nu este nici rușine să dezertezi 
ca semn de protest împotriva războiului 
din Vietnam".

Mulți militari americani, la fel ca și 
Richard Bailey, au ajuns la Stockholm 
prin Japonia, Australia, Franța, italia și 
alte țări. Pretutindeni, ei au fost ajutați 
și sprijiniți de numeroasele organizații 
pacifiste din țările respective și, în pri
mul rînd, de cele studențești. După cum 
subliniază „Schweitzer lllustrierte", majo
ritatea acestor tineri consideră că „cu cît 
numărul dezertorilor va fi mai mare cu 
atît războiul din Vietnam se va sfîrși mai 
repede". Iar un asemenea deznodămînf 
le-ar oferi posibilitatea de a se înapoia 
cît mai grabnic la casele și familiile lor.

i RETEGAN

„Perinița"
UN ARTICOL DIN

In numărul său din ia
nuarie, revista turcească 
„Varlîk" care apare la 
Istanbul, publică artico
lul : „Un uragan al bu
nei dispoziții" dedicat 
spectacolelor ansamblului 
„Perinița" în Turcia, sub 
semnătura cunoscutului 
poet Iahya Benekay, tra
ducătorul romanului iul 
Zaharia Stancu, „Jocul cu 
moartea".

„Știți cum arată o ciocîrlie ? 
In iarba primăverii ciripește 
odată prelung, după care se a- 
vîntă înspre tăriile cerului, ai
doma unei săgeți. Iar acel ci
ripit contopește parcă glasurile 
tuturor păsărilor, de la privi
ghetoare și pînă la rîndunică. 
Este pasărea măiastră, rară, 
ce-și face un loc în buna dispo
ziție a oamenilor. Este pasărea 
miraculoasă a profetului Suley
man. „alouette" a francezului, 
„bortorgay" a tătarului. Fiecă
rui popor îi oferă. în altă în
fățișare, un alt cînt. Dar cînd 
îti iese în cale sub penajul 
..Ciocîrliei" românești, atunci 
«-o mai vedeți cum cintă aceas
tă pasăre ! Să-ți tot închizi o- 
chii si să-ți deschizi urechile și 
inima, si să asculți ciocîrlia. Și 
dacă cel ce ia în mînă vioara e 
Ionel Budisteanu si dacă mai 
este si acompaniat de încă nouă 
viori, si dacă un flăcău ca Radu 
Simion duce la gură instrumen
tul numit nai. atunci să tot as
culți ..Ciocîrlia".

Ascultind ..Ciocîrlia". ai im
presia că toate păsările lumii — 
privighetori, canari, cintezoi, 
vrăbii, turturele — s-au strîns 
si-si înalță cîntecul...

...Toate aceste stări de mare 
bucurie si tensiune ne-au fost 
prilejuite de vizionarea specta
colului oferit de Ansamblul fol
cloric românesc „Perinița". 30 
de fete si de băieți au invadat 
scena cinematografului Emek 
din Istanbul, molipsind sala cu 
veselia lor. Cu toți, spectatori 
si artiști am luat parte emotiv 
la horele și sîrbele ce întruchi
pează cu atîta finețe geniul ro
mânesc.

Și cît de frumoase au fost îm
brăcămintea si podoabele artiș
tilor... Chipul le era luminat de

la Istanbul
REVISTA „VARLÎK"
borangicul din îmbrăcămintea 
lor națională, în care se vădea 
gustul ales al poporului român. 
Fiecare dintre cîntărețe a fost 
rechemată ne scenă de mai 
multe ori.

Jocurile șl cintecele poporului 
român evidențiază gusturile u- 
nul popor ce ține la tradiția sa 
strămoșească. Bărbații au jucat 
și renumitul dans „Călușarii", 
creînd o atmosferă încinsă de 
parcă pe scenă s-ar fi revărsat 
o furtună.

Acest ansamblu a colindat în
treaga lume, a cîștigat medalii 
de aur în competiții internațio
nale. anul trecut s-a situat pe 
primul loc la Festivalul folclo
ric de la Brusa. O spun din 
toată inima — merita primul 
loc ! La sfîrșitul spectacolului 
am mulțumit ansamblului „Pe- 
rinița". care ne-a oferit o ima
gine atît de elocventă a artei 
poporului român".

Succesul 
„Ciocîrliei" 
la Havana

Turneul întreprins recent 
de Ansamblul folcloric „Cio- 
cîrlia" în Cuba face obiectul 
unor aprecieri elogioase in 
presa și cercurile de specia
litate cubaneze la adresa ar
tei interpretative a solilor 
artei populare românești și 
Ia frumusețea folclorului 
nostru. Scoțînd în evidență 
primirea entuziastă făcută dc 
public pe tot parcursul aces
tui turneu, ziarul „GRAN- 
MA“ scrie că „Pentru noi, 
numele ansamblului înseam
nă acum ritm, culoare, vir
tuozitate, frumusețe, artă : 
„Ciocîrlia". Prezentînd spec
tacole, total necunoscute pu
blicului cubanez, ansamblul 
folcloric „Ciocîrlia" i-a cap
tivat chiar de la început pe 
spectatori".
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